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Okl. környezetmérnök
Élővilág-védelem

Vidéki Róbert

Doronicum Szolgáltató Kft

Okl. biológus

Szakértői engedélyek jelen dokumentum 2. mellékletét képezik.
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1 Előzmények
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1135 Budapest, Váci út 45.) meghatalmazása
alapján a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) 2017. december
22.-én az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közti szakaszára
előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára.
A Hatóság a benyújtott dokumentáció tartalmi vizsgálatát követően PE-06/KTF/1535-52/2018.
ikt. számon (1. melléklet) határozatot adott ki melyben megállapította, hogy a környezeti hatása
jelentős, ezért környezeti hatástanulmányt (KHT) kell benyújtani. A 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményein túl az alábbiak részletes
vizsgálatát írta elő:
Táj- és természetvédelmi szempontból:
1. A nyomvonal meglévő infrastrukturális elemekhez viszonyított helyzetének nagyságrendekkel
pontosabb megadása.
2. Az egyes nyomvonalszakaszok műszaki paramétereinek külön-külön megadása
(nyomvonalszélesség, fenntartási sáv, csapadékvíz-elvezetés műszaki megoldásának és
méretezésének megadása).
3. A nyomvonal által igénybe vett területeken a védett növényfajok egyedeinek vegetációs időben
történő felmérése, pontos élőhely térképezés.
4. Védett természeti területen és Natura 2000 területen a fakivágás (fakataszter), cserjeirtás és
gyepfeltörés (beleértve a földfeltöltést is) mértékének és pontos helyének meghatározása.
5. A biológiai átjárhatóság megoldásának bemutatása.
6. A hidak esetében a vízáramlási viszonyok modellezése, a létesítés során alkalmazott műszaki
eljárások által keletkeztetett igénybevétel (fakivágás, cserjeirtás, kotrás, robbantás, stb.)
megadása.
7. Kiegészítő létesítmények (pl.: infrastruktúra elemek, esőbeálló, pihenő, stb.)
elhelyezkedésének megadása, csomópontok műszaki megoldásainak és terület igénybevételének
meghatározása.
8. A kerékpárút egyes szakaszairól, továbbá a híd-változatokról több perspektívás látványterv,
továbbá tájba illesztési tanulmányterv elkészítése.
9. Biomonitoring rendszer kidolgozása.
10. A fent felsorolt részletesebb vizsgálatok alapján elkészített részletesebb Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció.
A fenti határozattal szemben fellebbezést nyújtottak be, melynek hatósági eljárásnak végén
további előírásokat tett a hatóság a PE/KTFO/906-3/2018. ikt számú határozatában (1.
melléklet), melyeket az alábbiakban ismertetünk:
Tájvédelmi szempontból:
8. A kerekpárút egyes szakaszairól, továbbá a híd-változatokról több perspektivás látványterv,
továbbá tájba illesztési tanulmányterv elkészítése.
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8. 1. A tervezett hídváltozatok legmagasabb pontjára és pályaszintjére digitális láthatósági
elemzést szükséges készíteni, bontatlan terepfelszínre vonatkoztatva, 5000 méter sugarú
területre.
8. 2. A Szentendre - Szigetmonostor között tervezett hídváltozatokat Szentendre város dunai
látképeivel együttesen kiemelten szükséges értékelni, a tájképi, településképi adottságok
megőrzése szempontjából. ”
Természetvédelmi szempontból:
„10. A fent felsorolt részletesebb vizsgálatok alapján elkészített részletesebb Natura 2000
hatásbecslési dokumentáció.
10.1. Az élővilágvédelmi hatásterületet az érintett életközösségek és fajok érzékenysége alapján
szükséges megállapítani és részletesen vizsgálni. El kell készíteni a hatásterület élőhelytérképét,
megadva az élőhely, Illetve társulástípusokat az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer
(Á-NÉR) szerint, meg kell Jelölni azok természetességi értékszámát, valamint ábrázolni kell a
közösségi Jelentőségű élőhelytípusokat.
10. 2. Natura 2000 területek igénybevétele esetén el kell készíteni az igénybevételi terület
területi mérlegét, a tervfázis szintjén becsült területi adatokkal (becsült négyzetméter), külön
megjelölve a teljes Natura 2000 terület igénybevételen belül, a közösségi Jelentőségű élőhely
igénybevétel területi adatait.
10. 3. A szöveges munkarésznek tartalmaznia kell az élővilágvédelmi vizsgálat módszertanának
leírását (adatok forrása, helyszíni bejárás ideje, vizsgálat módja).”
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
„1. A kerekpárút működése kapcsán vizsgálni kell az esetlegesen rajta haladó, a közúti közlekedés
szabályai alapján szabályosan közlekedő motoros járművek (segédmotoros rokkantkocsi, gépi
meghajtású kerekes szék, es kétkerekű segédmotoros kerekpar) hatását. Amennyiben
jelzőtáblával az ilyen típusú járművek közlekedése meg lesz tiltva a tervezett szakaszon, úgy azt a
környezeti hatástanulmányban egyértelmű módon jelezni kell.”
Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
1. Meg kell határozni es be kell mutatni a kerékpárút nyomvonalához legközelebb eső lakó
ingatlanok távolságait.
2. Meg kell határozni es diagramon ábrázolni kell a szennyezőanyag terjedés koncentráció
változását a távolság függvényében, az útépítésre, illetve a hídépítés kritikus munka fázisára
vonatkozóan is."
A dokumentáció célja a hazánkon átvezető EuroVelo 6 kerékpárút folytonosságának
megteremtése. A Dömös –Szentendre közötti szakasz tervezési menetében lépéshátrányban van
a csatlakozó szakaszokhoz képest. Ennek oka, hogy az eddig készült tanulmánytervek
nyomvonalai nem kapták meg a szükséges engedélyeket, ezért elvetésre kerültek. Jelen
vizsgálatban az ellehetetlenült nyomvonalak helyett új összekötési lehetőségeket biztosító
változatokat elemzünk. A készítés alapját három útépítési tanulmánytervi nyomvonal képezi,
mely kiegészül a két folyamkeresztezés hét hídhelyének vizsgálatával. Ez az összetett feladat
túlmutat a hatályos jogszabályi kereteken, mert egy dokumentáción belül több változat együttes
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vizsgálatát kellett elvégeznünk. Feladatunk a nyomvonali lehetőségek létesítése és üzemeltetése
során fellépő környezeti hatások becslése és vizsgálata. Az egyes esetekben a káros hatások
lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása.
Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) megbízást kapott, hogy az
EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közti szakaszára környezeti
hatásvizsgálatot végezzen a tervezett beruházás várható környezeti hatásainak megállapítása
céljából.

1.1 A kérelmező adatai
Engedélykérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
székhely: 1134 Budapest, Váci út 45
cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cb. 01-10-044180

1.2 Dokumentációt készítő adatai
Szakértői dokumentációt készítő adatai:
Neve:

Akusztika Mérnöki Iroda Kft..

Címe:

6500 Baja, Szent László u. 105.

Ügyvezető:

Kanász-Szabó Ervin

A dokumentáció elkészítésében részt vevő szakértők:






Kanász-Szabó Ervin (víz- és földtani közeg védelem, hulladékgazdálkodás
levegőtisztaságvédelem, zajvédelem)
Salánki Balázs (víz- és földtani közeg védelem, hulladékgazdálkodás levegőtisztaságvédelem)
Dani Tamás (zajvédelem)
Vidéki Róbert (természetvédelem)
Agócs Gábor (tájvédelem)

A dokumentáció elkészítésében részvevő szakértői igazolását az 2. mellékletben csatoljuk.

1.3 Felhasznált adatok
A tervezési alapadatok a beruházásra vonatkozóan készült műszaki leírások, tervek alapján
vannak bemutatva, melyek a következők:





Az EV6 Dömös-Szentendre kerékpárút előzetes vizsgálati dokumentációja.
A tervezés során a tárgyban készülő útépítés és hídépítési tanulmánytervek.
Az érintett települések településrendezési eszközei (szabályozási tervei).
Védett övezetek lehatárolásainak elektronikus formában elérhető koordinátahelyes
állományai.
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1.4 Figyelembe vett jogszabályok, műszaki módszerek
Általános
•

1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól”

Levegővédelem
•
•

306/2010.(XII. 23.) Kormányrendelet „a levegő védelmének egyes szabályairól”
4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

Talaj- és vízvédelem
•
•
•
•

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

Hulladékgazdálkodás
•
•
•
•

2012. CLXXXV. törvény a hulladékról,
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól,
72/2013. (VIII. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól.

Zaj- és rezgésvédelem
•
•
•
•

284/2007. (X. 29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készítésének részletes szabályairól

Élővilágvédelem
•
•
•
•

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
67/1998. (IV. 3.) korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó
korlátozásokról és tilalmakról
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről [kibővítve, illetve módosítva a
23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel]
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• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, valamint 2008. évi L. törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
• 275/2004. (X. 8.) korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről
• 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
• 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
• 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási
és tájvédelmi szakértői tevékenységről
• 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
Szabványok
• MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata
építményekben
• MSZ 13018:1991 Rezgések épületre gyakorolt hatása
• MSZ 15036: 2002 sz. szabvány „Hangterjedés a szabadban”,
• MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése”,
• MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése,
• MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A környezeti zajszintek meghatározása,
• MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazás a minősítéshez,
• MSZ E 184 Magyar Előszabvány „Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata. Fogalom
meghatározások”.
• ÚT 2-1.302:2003 Útügyi Műszaki Előírás „A közúti közlekedési zaj számítása”
• ÚT 2-1.118:2000 Útügyi Műszaki Előírás „Közutak távlati forgalmának meghatározása
előrevetítő módszerrel”

1.5 Alkalmazott szoftverek
Név

Elemzési terület

Típus

Aircalc

levegő

3.8

Transzmisszió

levegő

1.1

1-1. táblázat: Alkalmazott szoftverek

2 Tervezett létesítmény bemutatása
Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség terve
12 hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes hossza több mint
60 000 km, melyből több mint 20 000 km már elkészült.
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2-1. ábra: EuroVelo kerékpárút hálózat (forrás: www.eurovelo.com)

A vizsgált kerékpárút szakasz az EuroVelo 6 Dunamenti kerékpárút Rajka-Budapest fejlesztési
ütemének egy szakasza, melyet a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés
fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. kormányhatározat
értelmében a Kormány kiemelt állami fejlesztésnek tekint.
A jelen dokumentációban vizsgált szakasz a Dömös és Szentendre közötti kerékpáros közlekedés
fejlesztését célozza. A beruházás Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer,
Szigetmonostor, Szentendre települések közigazgatási területét érinti.
A vizsgált kerékpárút áttekintő helyszínrajzás (M1:100000) a 3. mellékletben az átnézetri
helyszínrajzait a 4. mellékletben csatoljuk. A szakaszok és hídépítmények műszaki adatait,
helyeit az alábbiakban mutatjuk be.
A tervezési szakasz Visegrád Dömös település határától Szentendre Dera pataki átvezetésig tart.
A nyomvonali vizsgálatok szempontjából a kerékpárforgalmi kötöttség, hogy EuroVelo
nyomvonal, ezért kiemelt szolgáltatási szintet kell biztosítania. E miatt a nyomvonal „A” hálózati
szerepű, a tervezési sebesség >20 km/h, a kiépítési keresztmetszete pedig (legalább) 3
haladósáv.
A megvalósíthatósági tanulmányok célja, hogy azonos alapokon összehasonlítható változatok
között a döntéshozatalhoz támogatást adjon. Ezért ahol erre lehetőség volt 1-2 konkurens
nyomvonal is vizsgálatra került. Az átvett útépítési tervekhez igazodva színkódolt jelöléssel
láttuk el a változatokat. A folyamatosan végigvezetett kapta a piros, az egyes szakaszokon
megjelenő változatok a sárga szín. Az útépítési terven zöld színnel kerültek jelölésre a meglévő
kerékpárforgalmi létesítmények. A továbbiakban az azonosítást is ez illetve az útépítési
terveknek a tervezett kialakítás módja szerinti szakaszolását vesszük alapul.
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DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Szakasz
azonosító1

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség [m]

Beavatkozás típusa

Beavatkozás
jellege

Határoló területhasználat

V-1

420

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Zöldterület, közpark

V-2

167

3.50

Kisforgalmú utca/út

Forgalomtechnika

V-3

160

3.75

V-4

895

3.75

V-5

145

3.75

V-6

435

1.00

Kerékpáros nyom

V-7

295

3.75

Kétirányú
kerékpárút

V-8

1175

3.75

Kétirányú
kerékpárút

V-9

1085

3.00

Árvédelmi töltés

V-10

1485

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

V-11

305

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

V-12

70

1.25

Nyitott kerékpársáv

V-13E

2545

2.80

V-14

240

3.75

V-15

230

2.50 (2×1,25)

Burkolt
útpadka
Építés
(kétoldali)
Kétirányú
Építés
kerékpárút
Kerékpársáv
Építés

V-16

525

4.25

Kisforgalmú utca/út

Építés

V-17

1440

4.25

Kisforgalmú utca/út

Építés

V-18

530

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

V-19

740

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

1

Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút

Építés

Történelmi
emlékek,
műemlékek területe
Történelmi
emlékek,
műemlékek területe

Építés

Közúti közlekedési terület

Felújítás

Egészségügyi központ

Közúti közlekedési terület,
üdülőházas üdülőterület
Közúti közlekedési terület,
Építés
Zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület,
termálturisztikai
központ,
Építés
zöldterület,
közpark,
kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági terület
Építés
Zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület,
Építés
településközpont
vegyes
terület, zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület,
Építés
településközpont
vegyes
terület
Közúti közlekedési terület,
Forgalomtechnika településközpont
vegyes
terület
Forgalomtechnika

Közúti közlekedési terület
Hétvégiházas üdülőterület
Hétvégiházas üdülőterület
Zöldterület, közpark
Kemping,
üdülőházas
üdülőterület,
hétvégiházas
üdülőterület,
egészségügyi
központ
Közúti közlekedési terület,
egészségügyi
központ,
zöldterület
közpark,
kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági terület
Közúti közlekedési terület,
Településközpont
vegyes
terület, Zöldterület, közpark,
Kertvárosias
lakóterület,

A mező színe a mellékelt helyszínrajzokon azonosítja a változatokat.
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BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Szakasz
azonosító1

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség [m]

Beavatkozás
jellege

Beavatkozás típusa

Határoló területhasználat

kisvárosi lakóterület

V-20

1850

-

-

V-21

140

-

Kétirányú
kerékpárút

V-23

365

1.00

Kerékpáros nyom

D-1

85

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

D-2

450

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

D-3

535

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

D-4

90

4,25

D-5

95

4,25

D-6

465

3.75

D-7

600

3.75

D-8

105

K-1

Közúti közlekedési terület,
Történelmi
emlékek,
Nincs
műemlékek
területe,
beavatkozás
Településközpont
vegyes
terület, Zöldterület, közpark
Történelmi
emlékek,
Híd
műemlékek területe
Közúti közlekedési terület,
Forgalomtechnika
üdülőházas üdülőterület
Közúti közlekedési terület,
Építés
Kertvárosi lakóterület
Közúti közlekedési terület,
Építés
Kertvárosi lakóterület
Közúti közlekedési terület,
Építés
Kertvárosi lakóterület

Gyalogkerékpárút
Gyalogkerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút

és

4,25

Gyalogkerékpárút

és

120

4,25

Gyalogkerékpárút

és

K-2

440

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

K-3

400

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

K-4

3130

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

K-5

130

4,25

Gyalogkerékpárút

K-6

115

2.50 (2×1,25)

Kerékpársáv

K-7

175

4,25

Gyalogkerékpárút
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és

Építés

Kertvárosias lakóterület

Építés

Közúti közlekedési terület,
Kertvárosi lakóterület

Építés

Kertvárosias lakóterület

Építés

és

Építés
Építés

Építés
Építés

és

Építés

Kertvárosias
lakóterület,
vízgazdálkodási terület
Közúti közlekedési terület,
Kertvárosi
lakóterület
Vízgazdálkodási terület
Közlekedési célú közterület Országos út területe, Falusias
lakóterület
Közlekedési célú közterület Országos út területe, Falusias
lakóterület,
Üdülőházas
üdülőterület,
Kertvárosias
lakóterület
Közlekedési célú közterület Országos
út
területe,
Kertvárosias lakóterület
Közlekedési célú közterület Országos út területe, Általános
mezőgazdasági
terület,
Vízgazdálkodási terület
Közlekedési célú közterület Országos
út
területe,
Kertvárosias lakóterület
Közlekedési célú közterület Országos út területe, Falusias
lakóterület
Közlekedési célú közterület Országos
út
területe,
Kertvárosias lakóterület

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Szakasz
azonosító1

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség [m]

Beavatkozás típusa

Beavatkozás
jellege

K-8

3110

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

K-9

105

4,25

Gyalogkerékpárút

T-1

3625

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

T-2

855

4.25

Kisforgalmú utca/út

Építés

T-3

370

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

T-4

620

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

T-5

770

3.00

Árvédelmi töltés

Forgalomtechnika Vízgazdálkodási terület

T-6

190

4.25

Kisforgalmú utca/út

Felújítás

T-7

335

4.25

Kisforgalmú utca/út

Építés

T-8

260

6.00

Kisforgalmú utca/út

Felújítás

T-9

560

4.00

Kisforgalmú utca/út

Építés

T-10

1350

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

T-11

3740

3.75

T-12

1030

3.75

T-13

1490

4.00

Kisforgalmú utca/út

Forgalomtechnika

T-14

1755

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

P-1

1220

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

P-2

1355

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés
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és

Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút

Építés

Építés
Építés

Határoló területhasználat

Közlekedési célú közterület Országos út területe, Falusias
lakóterület
Közlekedési célú közterület Országos út területe, Falusias
lakóterület
Védelmi erdőterület, általános
mezőgazdasági terület
Védelmi erdőterület, kertes
mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület Országos mellékút, általános
mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület Országos mellékút, Közpark
zöldterület
Falusias lakóterület, Vegyes
terület, településközpont
Falusias lakóterület
Falusias
lakóterület,
kertvárosias lakóterület
Kertvárosias
lakóterület,
általános
mezőgazdasági
terület,
vízgazdálkodási
terület, védelmi erdőterület
Védelmi erdőterület, általános
mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Kertvárosias lakóterület, Ipari
gazdasági terület
Falusias
lakóterület,
kertvárosias
lakóterület,
általános
mezőgazdasági
terület, vízgazdálkodási terület
Közúti közlekedési terület Országos
mellékút,,
Vízgazdálkodási
terület,
Különleges
vízgazdálkodási
terület övezete, Gazdasági
rendeltetésű erdők, Általános
mezőgazdasági
terület,
Különleges
mezőgazdasági
üzemi terület övezete
Közúti közlekedési terület Országos mellékút, Különleges
mezőgazdasági üzemi terület
övezete, Védelmi erdőterület,
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BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Szakasz
azonosító1

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség [m]

Beavatkozás típusa

Beavatkozás
jellege

Általános
mezőgazdasági
terület
Közúti közlekedési terület Országos
mellékút,
Vízgazdálkodási
terület,
Különleges rekreációs terület
Építés
övezete,
Településközpont
vegyes területe, Kertvárosia
lakóterület,
Általános
mezőgazdasági
terület,
Különleges temető övezete
Általános
mezőgazdasági
Építés
terület
Forgalomtechnika Falusias lakóterület
Falusias
lakóterület,
Vízgazdálkodási
terület,
Építés
Általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
Építés
terület
Falusias
lakóterület,
Forgalomtechnika Településközponti
vegyes
terület

P-3

2310

3.75

Kétirányú
kerékpárút

P-4

905

5.00

Mezőgazdasági út

P-5

955

4.00

Kisforgalmú utca/út

P-6

1740

5.00

Mezőgazdasági út

P-7

1995

5.00

Mezőgazdasági út

P-8

890

4.00

Kisforgalmú utca/út

P-9

1730

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

Építés

SZM-1

585

3.75

Kétirányú
kerékpárút

SZM-2

625

4.50

Kisforgalmú utca/út

Felújítás

SZM-3

395

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

SZM-4

380

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

SZM-5

810

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

SZM-6

365

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

SZM-7

200

3.75

Kétirányú

Építés

OLDAL 17

Határoló területhasználat

Vízgazdálkodási
terület,
általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
terület,
Kertvárosias
lakóterület,
Különleges
rekreációs terület
Kertvárosias
lakóterület,
Falusias
lakóterület,
Településközponti
vegyes
terület
Falusias
lakóterület,
Településközponti
vegyes
terület, Különleges temető
terület,
Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Általános
mezőgazdasági
terület, Védelmi erdőterület,
Tervezett
oktatási-kutatási
rendeltetésű
erdőterület,
Mezőgazdasági terület - gyep
Általános
mezőgazdasági
terület, Védelmi erdőterület,
Vízgazdálkodási terület
Általános
mezőgazdasági
terület, Védelmi erdőterület,
Vízgazdálkodási terület
Általános
mezőgazdasági
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KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Szakasz
azonosító1

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség [m]

Beavatkozás
jellege

Beavatkozás típusa

Határoló területhasználat

kerékpárút

terület, Vízgazdálkodási terület

SZM-8

560

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

SZM-9

535

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

SZM-10

370

4.25

Gyalogkerékpárút

és

SZM-11

235

4.25

Gyalogkerékpárút

és

SZM-12

1350

4.50

Kisforgalmú utca/út

Forgalomtechnika

SZM-13

1890

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

SZM-14

190

4,25

Gyalogkerékpárút

SZM-15

2135

3.00

Árvédelmi töltés

Építés

SZM-16

365

3,5

Kisforgalmú út/utca

Forgalomtechnika

és

Szélesítés
Szélesítés

Építés

SZM-17

730

4,25

Vegyes
forgalmú
mezőgazdasági út a
Építés
külterületen,
kisajátítás
szervizút
a
belterületen

SZT-1

290

4,25

Gyalogkerékpárút

SZT-2

140

1.00

Kerékpáros nyom

SZT-3

915

1.00

Meglévő kerékpáros
nyom
burkolati Forgalomtechnika
újraosztása

SZT-4

340

1.00

Kerékpáros nyom

Forgalomtechnika

SZT-5

145

4.00

Árvédelmi töltés

Építés

SZT-6

2185

2.50

Kétirányú

Forgalomtechnika
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és

és

Építés

Forgalomtechnika

Általános
mezőgazdasági
terület,
Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Erdő - Vízgazdálkodási terület,
általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
terület,
Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Kertvárosias
lakóterület,
Falusias lakóterület
Falusias
lakóterület,
Településközponti
vegyes
terület
Mezőgazdasági
vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási
terület,
Védelmi erdőterület, Tervezett
turisztikai
rendeltetésű
erdőterület,
Vízgazdálkodási
terület,
Védelmi erdőterület, Tervezett
turisztikai
rendeltetésű
erdőterület,
Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Lakott
területen
kívül
Általános
mezőgazdasági
terület, Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási
terület,
Védelmi erdőterület, Tervezett
turisztikai
rendeltetésű
erdőterület,
Kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület
Vízgazdálkodási
terület,
Közkert,
Kisvárosias
lakóterület
Közlekedési terület - vegyes
használatú,
Vízgazdálkodási
terület, Kisvárosias lakóterület,
Településközpont terület
Közlekedési terület - vegyes
használatú, Településközpont
terület, Intézményi terület
Közúti közlekedési terület,
Vízgazdálkodási
terület,
Kisvárosias
lakóterület,
Intézményi terület, Közpark
Településközpont
terület,
Közpark
Vízgazdálkodási
terület,
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KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Szakasz
azonosító1

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség [m]

Beavatkozás típusa

Beavatkozás
jellege

Határoló területhasználat

kerékpárút

SZT-7

765

3,75

SZT-8

750

4,25

SZT-9

470

4,25

SZT-10

685

1,00

Különleges honvédelmi terület,
Ipari
terület,
Különleges
hulladékkezelő
terület,
Védelmi erdőterület
Közúti közlekedési terület,
Vízgazdálkodási
terület,
Kétirányú
Szélesítés
Kisvárosias
lakóterület,
kerékpárút
Intézményi terület, Közpark,
Településközpont terület
Közúti közlekedési terület,
Vízgazdálkodási
terület,
Kisforgalmú utca/út Szélesítés
Kisvárosias
lakóterület,
Intézményi terület, Közpark,
Településközpont terület
Közúti közlekedési terület,
Vízgazdálkodási
terület,
Gyalogés
Szélesítés
Kisvárosias
lakóterület,
kerékpárút
Intézményi terület, Közpark,
Településközpont terület
Közúti közlekedési terület,
Vízgazdálkodási
terület,
Kerékpáros nyom
Forgalomtechnika Kisvárosias
lakóterület,
Intézményi terület, Közpark,
Településközpont terület
2-1. táblázat: Szakaszok általános ismertetése

Nyomvonalszakaszok rövid leírása:
Tervezett nyomvonal 1.
V-1: Dömös-Visegrád közigazgatási határától, Visegrád, Berkenye utcáig a 11-es főút
mellett
V-2: Berkenye utca
V-17; Berkenye utcától a régi 11-es keresztezéséig
V-6: Dobos utca
V-7 Lepence utca
V-8; V-9: 11-es főút mellett párhuzamosan a Schulek utcáig
V-10: 11-es út mellett a Visegrád, Fő u. kereszteződéséig.
V-11: 11-es út – Fő utca csatlakozásától a Vizibástya kapujáig
V-12; V-13; V-15; D-1; D-2; D-3: - 11-es főút mentén a Dunabogdányi meglévő kerékpár
útig. (dunabogdányi területen Kossuth Lajos u.)
HÍD-2 (Kisoroszi); Kisoroszi, 487/2 hrsz
K-1: Hídlábtól a Széchenyi u.-ig
K-2: Széchenyi után a Hajós u.-ig.
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K-3; K-4: Hajós utcától, Kisoroszi út Tahitótfaklú határáig. (Út nyugati oldala9
T-1: Tahitótfalú közigazgatási határától, (Út nyugati oldala) Szentpéteri Duna Partig.
T-2: Szentpéteri Duna Parttól üdülőingatlanok között Pisztrángos telep
T-3: Pisztrángos telep – Kisoroszi útba való csatlakozás
T-4 kisoroszi út
T-5: önkormányzat beruházásában megépített árvédelmi töltésen az Ifjúság utcáig.
T-6: Ifjúság utca, Gát utcáig
T-7: Gát utca a Kossuth L. utcáig
T-8: Kossuth L. u. a Zrinyi közig.
T-9: Zrinyi köz Vajda utácig.
T-10. Vajda utcától Tahitótfalu-Pócsmegyer közigazgatási határáig
P-1; P2; P-3: Tahitótfalu-Pócsmegyer közigazgatási határától, Szigeti úton Szigetmonostór
közigazgatási határáig
SZM-1: Pócsmegyer és Szigetmonostor közigazgatási határától indul és a Rév utcáig
SZM-2: Rév utcától Fő utca végéig.
SZM-3: Fő utca végétől a temető déli részéig
SZM-4: temető déli részétől árvédelmi töltésig
SZM-5; SZM-6: 1113 j. úthoz csatlakozó árvédelmi töltésig; 11.306 jelű országos közútig
HÍD-3/b: Szentendrei híd, Yacht kikötő
SZT-2: Yacht kikötő, Rév utca.
Tervezett nyomvonal 2.:
V-16: Visegrád és Dömös közigazgatási határától (Táncsics Mihály u.) a Berkenye utcáig
V-3:Berkenye utcától a Római Őrtorony romjait a lovarda mellett,
V-4; V-18: 11-es úttal párhuzamosan halad Dobos u. végéig.
V-5: régi 11-es út nyomvonala
V19; V-20: Visegrád Fő u.
V-14: Visegrád-Szentgyörgypuszta lakott területén Dunabogdányi tervezett hídig.
D-6; D-7: Dunabogdányi parton vezetve a hídcsatlakozástól egészen a Kossuth Lajos
utcáig
K-5: Kisoroszi Rév u
K-7 Kisoroszi Hajós utca
K-9: Kisoroszi Duna partján Rév utcától D-i irányba
K-8: Kisoroszi u. keleti oldala Tahitótfalu közigazgatási határáig
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T-11; T-12: oldala Tahitótfalu közigazgatási határától Pisztrángos telepig
T-13: Pisztrángos teleptől, Szabadság u.-Rózsa u-Gyöngyösi u.-Vajda utca útvonal Zrinyi
közig.
T-14: Kossuth Lajos utcától indul és Tahitótfalu-Pócsmegyer közigazgatási határáig
P-7: Tahitótfalu-Pócsmegyer közigazgatási határától Pócsmegyer, Dülöngélő sorig
P-8: Pócsmegyeren, a Dülöngélő sor – Borbála sétány
P-9: Borbála stny. déli végétől indul és Szigetmonostor közigazgatási határáig
SZM-9: Szigetmonostor közigazgatási határától Rév u.
SZM-12: Rákóczi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Madách tér nyomvonal szakasz
SZM-13: Rév u. - temető déli részéig
SZM-17: Fő u. végétől a Temető Déli részéig
SZM-7: 11.306 jelű országos közúttól déli irányban vezető
SZM-16: Hídhelyek közötti Duna parton vezetett szakasz.
SZT-10: Ady Endre u-i nyomvonal a Dunakanyar körúttól a meglévő kerékpár útig.
A folyamatosan vezetett (piros, Tervezett nyomvonal 1.) nyomvonal hossza 31.5 km, amit a két
Duna híd, változó hosszal egészít ki. A sárga (Tervezett nyomvonal 2) betétváltozatok hossza
24.5 km. A tervi hídhelyek a két dunai keresztezés környezetében kerültek vizsgálatra.
A kisoroszi híd helyének és szerkezeti megoldásának 3-3 változatával.
A szentendrei híd helyének öt, szerkezeti megoldásának két változatával.
A kerékpárút vizsgált nyomvonalai minden szakaszon aszfalt burkolaton vezetettek. Nem minden
esetben szükséges új út építése. A települési átkelési szakaszokon jellemző, hogy meglévő utak,
utcák adják a kialakítás alapját. Ahol építeni szükséges, ott az újonnan építendő burkolatfelületek
az útépítési előírások szerint 3,75 m szélességgel készülnek. A helyi adottságokhoz
alkalmazkodva és a szükséges egyedi kialakítások függvényében ez 3-5 m között változhat.
A vizsgált nyomvonal a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) I/6.
számú melléklete szerint az 1. Felső-Duna mente kerékpárút (EuroVelo 6-os nyomvonal) része. A
tervezett kerékpáros útvonal áttekintő helyszínrajzát a 3. mellékletben csatoljuk. A
nyomvonalról átnézetes környezetvédelmi helyszínrajzokat 4. és 5. mellékletben csatoljuk. A 4
melléklet a vizek érintettségét is bemutató, az 5 melléklet a természetvédelmi területi
érintettséget bemutató átnézetes helyszínrajzok.
A vizsgált nyomvonal a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) I/6.
számú melléklete szerint az 1. Felső-Duna mente kerékpárút (EuroVelo 6-os nyomvonal) része.
A Dömös – Visegrád – Dunabogdány – Tahitótfalu – Pócsmegyer – Szentendre útvonalon vezet,
kihagyva az OTrT-ben szereplő Leányfalut. A nyomvonal a szentendrei Duna-ág nyugati oldala
(Leányfalu) helyett a keleti oldalon (Pócsmegyer) vezet, ez nincs összhangban az OTrT-vel.
Emiatt a törvény I/6. mellékletében megadott 1.A nyomvonalat módosítani kell.
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Az egyes települések tekintetben az elfogadott és véglegesen megépíteni kívánt kerékpárút
nyomvonalát a települési szabályozási terviben fel kell majd jegyezni, azokat módosítani
szükséges. A település önkormányzatai csak a végleges tervek elfogadása után tudják a
településrendezési tervbe a kerékpárút nyomvonalat felvezetni.

3 Tervezett létesítmény műszaki adatai
A vizsgált nyomvonalak – így a kiválasztott változat – tervezése során alkalmazott műszaki
megoldások, tervezett műtárgyak kerülnek bemutatásra. Az alábbiakban az elemzés során
kiválasztott változat műszaki jellemzői kerülnek bemutatásra.
Általános alapelvek
1.

A KRESZ szerint a kerékpár jármű, a kerékpáros járművezető.

2.
A kerékpárosok döntően ugyanazokat az úti célokat tekintik célpontjuknak a közlekedési
célú kerékpározás során, mint amelyeket egyébként is annak tekintenének, ezért a kerékpárosok
közlekedését a lehető legegyszerűbb nyomvonal kialakításával valósítottuk meg.
3.
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a mindennapi
kerékpározást nagyon jelentős mértékben befolyásolja az a tény, hogy vannak-e
kerékpártámaszok a szükséges helyeken. Mivel a kerékpárforgalmi fejlesztések legfontosabb célja
az, hogy nagyobb mértékben használják a kerékpárokat, ezért kerékpáros támaszok telepítése is
szükséges.

3.1 Visegrád – Dunabogdány szakasz
3.1.1 Visegrád
V-1 szakasz
A nyomvonal szakasz Dömös felőli csatlakozási pontja a jelenleg tervezés alatt álló EuroVelo
nyomvonal szakasz engedélyezési tervének végpontja Dömös és Visegrád közigazgatási
határánál. Az önálló kétirányú kerékpárút a 11-es sz. főút déli oldalán vezet, egészen a Római
Őrtorony romjaiig, ahol eléri a Visegrád közigazgatási területén lévő aszfalt burkolatú Berkenye
utcát.
A nyomvonal nem alakítható ki a közút jogi területén az EuroVelo 6 keresztmetszet miatt, ami
3,75 m épített szélességet jelent. A megvalósításhoz idegen területek igénybevételére is szükség
van.
A kerékpárút magassági vonalvezetés követi a 11-es út magassági viszonyait.
V-2 szakasz
A Berkenye utcán, mint kis forgalmú, 3,5 m széles aszfalt burkolatú útpályáján vezetett
nyomvonal szakasz. Az út mellett időszakosan személygépkocsik parkolnak, mert a
gyalogtúrájukat itt kezdik.
Az út enyhén emelkedik a hegy felé.
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V-3 szakasz
A Berkenye utcától a V-2 nyomvonal szakasz kikerülő a Római Őrtorony romjait a lovarda
mellett, majd visszatér a 11-es sz. főút mellé. Jellegét tekintve kétirányú kerékpárút.
Állami területen halad.
Az út magasságilag közel szintvonalon halad.
V-4 szakasz
A 11-es úttal párhuzamosan halad a 11-es út régi nyomvonaláig. A keresztmetszeti szélessége
szintén 3,75 m. A 11-es úttal párhuzamos szakaszon idegen területek igénybevétele szükséges. A
11-es úttól eltávolodva a nyomvonal rávezethető a 11-es út régi földművére.
A 11-es út ezen szakaszán gesztenye fasor található, ami elöregedett, elkorhadt és
balesetveszélyes is. Ezt a megvalósítás során javasoljuk eltávolítani és helyettes új fasort
telepíteni.
A kerékpárút magassági vonalvezetés követi a 11-es út magassági viszonyait.
V-5 szakasz
Szintén a régi 11-es út nyomvonalán halad, a földmű ma is megvan, erre kellene ráépíteni a 3,75
m szélességű önálló kétirányú kerékpárutat. A nyomvonal Gizella utcai csatlakozás előtti
szakaszán még megvan a régi 11-es út aszfalt burkolata is, ennek fölújítása javasolt.
A kerékpárút magasságilag emelkedik a Dobos utca felé kb. 3 %-al.
V-6 szakasz
Ez a nyomvonal szakasz a régi 11-es út meglévő aszfalt burkolatát használja föl, amelynek
forgalma jelentéktelen. A nyomvonalon útirányjelző táblákkal és kerékpáros nyomokkal lehetne
vezetni a kerékpáros forgalmat.
Idegen területek igénybevételére nincsen szükség.
A meglévő útpálya kb. 1 %-kal lejt a Lepencei völgy felé.
V-7 szakasz
A régi 11-es út aszfalt burkolatának végétől Lepencei-völgy irányába, a 11-es út déli oldalán
önálló kétirányú kerékpárútként alakítható ki a nyomvonal a jelenlegi 11-es út és a Lepence utca
közötti fás-bokros területen. A Lepencei lakott területet elérve a nyomvonal keresztezi a 11-es sz.
főutat. A keresztezés helye Lepence nyugati oldalán, a balra kanyarodó sáv forgalom elől elzárt
területe lehetne. Ennek felhasználásával kialakítható a védőszigetes átvezetés. A keresztezés
helye lakott területen belül van, a közvilágítás végénél. A biztonság érdekében a meglévő
közvilágítás meghosszabbítása szükséges kb. 150 m hosszúságban.
A kerékpárút magassági kialakítását a Dobos utca aszfalt burkolatának vége és a 11-es út szintje
határozza meg. Az útpályát 2-3 %-al lejtéssel lehet majd kialakítani.
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V-8 szakasz
A 11-es sz. főút keresztezése után önálló kétirányú kerékpárútként alakítható ki a nyomvonal,
amely a buszmegálló mögött elhaladva keresztezi a Lepence-völgyi patakot, ahol kb. 6,0 m szabad
nyílású műtárgy építése szükséges. A Római Őrtorony és a gokart pálya közötti területen
haladhat tovább a nyomvonal keleti irányban, egészen a meglévő kerékpárútig. A kerékpárút
szélessége és burkolat állapota nem megfelelő, ezért ennek elbontása és az EV6
keresztmetszetének megfelelő 3,75 m épített szélességgel alakítandó ki egészen Visegrád lakott
területének határáig.
A kerékpárút létesítése az országos közút területén megvalósítható.
A kerékpárút magassági vonalvezetése kb. a 11-es út magassági vonalvezetését követi. Az útpálya
lejt Visegrád felé.
V-9 szakasz
Ezen útszakasz nyomvonalán árvédelmi töltés terve készül el 2015-ben. Ennek Duna menti
szakasza magasításra és szélesítésre kerül, a nyugati oldali szakaszon pedig új árvédelmi töltés
létesül. Ennek megépítése után, illetve erre javasoljuk megépíteni a 3,0 m szélességű burkolatot,
ami üzemi útként használható, ugyanakkor a kerékpáros forgalom céljaira is megfelelő lenne.
Mivel a gát területén ki kell alakítani önálló jogi területet, ezért idegen terület igénybevételére
valószínűleg nem kerül sor.
Ez a nyomvonal azért is kedvező lenne, mert a Duna-kanyar egyik legszebb részén halad, távol a
közúti forgalomtól, páratlan dunakanyari látvánnyal.
Az árvédelmi töltés csatlakozik a közelmúltban megépített visegrádi árvédelmi műhöz. A két
létesítmény csatlakozásától a 11-es út mentén halad tovább a nyomvonal kerékpársávos
kialakítással. Ezért a típusváltásnál forgalomlassító középszigetet javaslunk kialakítani, amely
felhasználásával az egyoldali kétirányú keresztmetszetből kétoldali egyirányú keresztmetszetbe
vezethető át a kerékpárforgalmi nyomvonal. E pontban gyalogos átkelőhely létesítése is indokolt
a 11-es út túloldalán lévő idegenforgalmi létesítmények miatt.
Az árvédelmi töltés terve szerint a töltés közel vízszintes. Az árvédelmi töltés Lepence és a
Schulek János utcai végeinél a megfelelő csatlakozások érdekében rámpákat kell majd kialakítani.
V-10 szakasz
A továbbiakban Visegrád belterületi szakaszán, a 11-es út mentén kerékpársávok kialakítását
javasoljuk 1,25 m szélességgel. A kerékpársáv kialakítása több szempontból is kedvezőbb, mint a
parti sétány melletti nyomvonal. Egyrészt a kerékpárosok nem kerülnek semmiféle
konfliktusokba gyalogosokkal, másrészt a 11-es út megvilágítása a kerékpárosoknak is megfelelő.
A parti sétány mentén korábban csak 2,0 m szélességű kerékpárúttal számoltak és ennek
figyelembe vételével határozták meg a védmű helyét. Ez azt jelenti, hogy a védmű hullámtéri
oldalán nincs annyi hely, hogy az EuroVelo előírásoknak megfelelő kétirányú kerékpárút
elhelyezhető legyen, másrészt árvíz idején nem lehetne használni. A 11-es út kiszélesítésével
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kialakításra kerülő kerékpársávok azonban árvíz idején is használhatók lesznek, hiszen a mentett
oldalon helyezkednek majd el.
Idegen területek igénybevételére nincsen szükség.
A kerékpársávok magassági kialakítása megegyezik a 11-es út magassági vonalvezetésével.
V-11 szakasz
Ez a szakasz a 11-es út – Fő utca csatlakozásától a Vizibástya kapujáig tart. Ezen a szakaszon az
útpálya olyan szélességű, hogy a forgalmi sávok KTSZ-ben megadott 3,25 m szélességre
csökkentésével hely biztosítható a kétoldali kerékpársávnak. Ezen a szakaszon a Duna felőli
oldali parkolási rendszer korrekciójára is szükség lesz. A déli oldalon a Reneszánsz Vendéglőnél
lévő gyalogos átkelőhelytől a Vizibástya kapujáig a gyalogjárda burkolatának felújítására is
szükség van.
Idegen területek igénybevételére nincsen szükség.
A kerékpársávok magassági kialakítása megegyezik a 11-es út magassági vonalvezetésével.
V-12 szakasz
A szakasz lakott területen belül van, azonban a keleti oldali részen sem gyalogjárda, sem
közvilágítás nincsen kiépítve.
A korábbi években készült tervek nem adtak költséghatékony és megvalósítható javaslatokat a
kapu környéki nyomvonal kialakítására. A Vizibástya kapuja alatti útpálya keskenyebb a
megelőző szakaszoknál és 3,5 m magasságkorlátozás is érvényben van. Ezért a tehergépjárművek
középre húzódva haladnak át a kapu alatt. Ha szembejövő forgalom is van, akkor valamelyik
lemond az elsőbbségéről, tehát tulajdonképpen váltakozóan tudnak áthaladni a kapu alatt. Mivel
ez a használat alakult ki és a műemléki környezet átalakítása nem kívánatos, ezért a
kerékpárforgalmi nyomvonal kapu térségi vonalvezetésére – ami kb. 70 m hosszúságú – az alábbi
átvezetési módok jöhetnek szóba:
a.
Nyitott kerékpársáv kialakítása: Középen egy forgalmi sáv kerülne kialakításra, mellette a
két nyitott kerékpársáv. Ez esetben a kerékpárosok folyamatosan haladhatnak és nekik az
elsőbbségi viszonyokkal nem kell foglalkozni. A gépjárművezetők azonban fokozott figyelemmel
tudnak csak áthaladni a kapu alatt. E a megoldás nagyon költséghatékony, ugyanakkor az
érvényben lévő Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Útügyi Műszaki Előírás szerint (e-ÚT
03.04.11) „A” hálózati szerepű nyomvonal esetében nem alkalmazható. A műemléki környezet és a
költséghatékonyság szempontjai miatt az UME előírás alóli felmentést javasoljuk. A
forgalomtechnikai jelzésrendszer kialakításán túl a közvilágítás kiépítését javasoljuk átmeneti
szakasszal.
b.
Szembejövő forgalom elsőbbsége szabályozás: Ez esetben valamelyik forgalmi irányt –
célszerűen a városból kihaladó irányt – lehetne előnyben részesíteni. Ennek indoka az, hogy
keletről, a külterületről érkező járművek viszonylag nagy sebességgel érkeznek, így a kapu előtt –
mivel nem nekik lesz elsőbbségük – lassításra kényszerülnek. A közvilágítás kiépítését ez esetben
is szükségesnek tartjuk.
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c.
Jelzőlámpás forgalomirányítás: Ez esetben a Vizibástya kapuja alatti átvezetést jelzőlámpa
szabályozná, amelyet radarral lehetne kombinálni azért, hogy a lakott területre érkező nagy
sebességű gépjárművek tilos jelzést kapjanak, amennyiben átlépték a sebességhatárt. A jelzőlámpa
működését azzal lehetne még kombinálni, hogy ha valamelyik irányból kerékpáros érkezik, akkor
szabad jelzéssel előnyben részesíti azok közlekedését.
Közvilágítás kiépítésére ez esetben is szükség van.
Az említett három forgalomtechnikai megoldás idegen területek igénybevétele nélkül
megvalósítható.
A kerékpársávok magassági kialakítása megegyezik a 11-es út magassági vonalvezetésével.
V-13 szakasz
A Dömös-Szentendre kerékpárforgalmi nyomvonal legkritikusabb szakasza, hiszen a Duna felőli
galéria erdő Natura 2000 terület. A korábbi tervezések a Duna felőli oldalon javasolták a
kerékpárút kialakítását, de ez a kialakítás nem kapott környezetvédelmi engedélyt. A hegy felőli
oldalon vannak olyan szakaszok, ahol bélésfalak vannak. Ezek 50-60 cm szélességű kőfalak. A
bélésfalak mögötti részt több helyen úgy alakították ki, hogy a leomló kőzetdarabok
megakadjanak, tehát ne kerüljenek a 11-es úti útpályára. A 11-es út aszfalt burkolata 8-8,2 m
szélességű. Néhány szakaszán 70 km/h a sebességkorlátozás, vagy a lakott terület közelsége,
vagy a kőomlás veszélye miatt. A Duna felőli oldalon végig acélkorlát van. Az acélszalag korlát
Duna felőli oldalán 20 kV-os légvezeték üzemel. A távvezeték oszlopain távközlési kábel is van.
Mivel a Duna felőli oldalon korábban készített önálló kétirányú kerékpárút terve
környezetvédelmi engedélyeztetés során elbukott, ezért ezen az oldalon nem javasoljuk
kerékpárforgalmi létesítmény kialakítását. Nemcsak a környezetvédelem jelent egyébként
problémát, hanem az, hogy a 11-es út Duna felőli oldalán több szakaszon is kőszórások és a víz
által is kikezdett föld rézsűs szakaszok vannak. A 11-es úti töltés kiszélesítése egyúttal a Duna
felőli oldalon komoly vízelleni védelem kiépítését is igényelné. Külön problémát jelent, hogy az
EV6 keresztmetszeti szélesség, illetve a hozzá tartozó földmű kialakítása csökkentené a Duna
visszaállító keresztmetszetét, ami árvízvédelmi szempontból kedvezőtlen.
Fontos megjegyeznünk, hogy a Szabályozási Tervben megadott 11-es útra vonatkozó jogi vonalak
esetében a hegy felőli oldalon a jelenlegi útszéltől lényegesen távolabb helyezkedik el a 11-es
számú főút jogi vonala.
Erre a szakaszra több változatú kialakítást is megvizsgáltunk. A javaslatokat az alábbi
szempontok befolyásolták:
a.
A Duna felé történő szélesítést a 11-es út töltésének stabilitása és a Duna – főleg árvízi
időszakban – károsító hatása miatt célszerű elkerülni. A Duna felőli oldalon az útpadkában van a
20 kV-os távvezeték, amelynek oszlopain távközlési vezeték is van. Ha a 11-es út jelenlegi aszfalt
burkolatának kiszélesítésére kerül sor, akkor ezeket a létesítményeket ki kell váltani.
b.
A 11-es út aszfalt burkolatának szélessége jóval szélesebb, mint az útkategóriájával a
KTSZ által előírt legkisebb szélesség, ezért a keresztmetszet újrafelosztása is célszerű lehet.
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c.
A hegy felőli oldalon a jelenlegi erdő területén helyezkedik el a 11-es út jogi határvonala.
Ezt azonban az elődeink nem használták ki teljesen, hanem a hegyoldal terepviszonyainak
figyelembe vételével helyezték el a 11-es utat oly módon, hogy a legkevesebb hegy felőli oldali
földmunkára, illetve a legkisebb Duna felőli földmunkára legyen szükség. Ez alapján
megállapítható, hogy a hegy felőli oldalon lehetőség van az út jogi területének akár a teljes
kihasználására. Természetesen ez az útterület ma már teljesen ugyanolyan, mint a mellette lévő,
jogi értelemben vett erdőterület, azonban az útterületen lévő fák eltávolítása más protokoll
szerint megy, mint az erdőterületeken.
d.

Az országos közút jogi határvonalától a Duna felé eső terület Natura 2000 védettségű.

e.
Mivel a visegrádi V-8, V-9, V-10 jelű szakaszon irányhelyes elrendezésű a
kerékpárforgalmi létesítmény, ezért forgalombiztonsági szempontok miatt célszerű, hogy a
külterületi szakaszon is ilyen kialakítású legyen. Az érvényes Útügyi Műszaki Előírás szerint
önálló kétirányú kerékpárút, illetve burkolt útpadka jöhet szóba.
V-14 szakasz
Visegrád-Szentgyörgypuszta lakott területén belül az irányhelyes burkolt útpadka szakasz végén
a Duna felőli oldalra kerül át a nyomvonal, ahol önálló kétirányú kerékpárútként halad tovább az
új Duna híd felé. A típusváltásnál forgalomcsillapító sziget elhelyezését és a szakaszon a
közvilágítás felülvizsgálatát javasoljuk.
A szakasz magassági kialakítását úgy kell meghatározni, hogy árvíz idején is használható legyen.
A kétirányú kerékpárút egyik szintjét a 11-es sz. főút a másik szintjét a Duna híd nyugati oldali
hídfőjének szintje határozza majd meg.
V-15 szakasz
Ez a szakasz a forgalomcsillapító szigettől Visegrád keleti oldali közigazgatási határáig tart.
Kialakítását tekintve 1,25 m szélességű kerékpársáv. A Gondűző Pizzéria északi oldalán autóbusz
forduló és személygépkocsi parkolók elhelyezését javasoljuk. Az autóbusz forduló azért
szükséges, mert Dunabogdány északi területének, Szentgyörgypuszta településrésznek és
Kisoroszinak kedvezőbb közösségi közlekedési kiszolgálását adná, ha Dunabogdányban, a Hajó
utcában visszaforduló volánbusz tovább jönne az új Duna híd térségéig. Az előzetes vizsgálataink
szerint ennek elvi akadálya nincsen, mindhárom önkormányzat és a VOLÁN is támogatja a
javaslatot. A buszforduló és a parkolók a Gondűző Pizzéria északi oldalán egy háromszög alakú,
Visegrád Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területen kialakítható lenne.
A kétoldali kerékpársáv magassági kialakítása követi a 11-es sz. főút szintjét.
V-16 szakasz
Ez a nyomvonal-szakasz Visegrád és Dömös közigazgatási határától a Berkenye utcáig tart. A
nyomvonal árvíz idején is biztonságos, és akár havária útként is szolgálhatna, ezért a szélességét
4,25 m-re javasoljuk kialakítani. A forgalomszabályozás szempontjából árvízmentes időszakban
kétirányú kerékpárútként működhetne, de árvíz idején a táblák letakarása után biztosíthatná
OLDAL 27

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Dömös és Visegrád közötti gépjármű közlekedést. Ez természetesen a pályaszerkezet vastagítását
igényli.
A nyomvonal állami területeken halad.
Az útszakasz magassági kialakítását a Dömösi csatlakozás és a Berkenye u. szintje határozza majd
meg. A magassági kialakításnál tekintetbe kell majd venni a Duna mértékadó árvízszintjét is.
V-17 szakasz
Ez a szakasz a Berkenye utcától a régi 11-es útig tart. Kialakítása a V-16 szakasszal megegyező.
A nyomvonal állami és magánkézben lévő területeken halad.
Az útszakasz magassági kialakítását a Berkenye u. és a Dobos u. szintje határozza majd meg. A
magassági kialakításnál tekintetbe kell majd venni a Duna mértékadó árvízszintjét is.
V-18 szakasz
Ez a nyomvonal nem a Dobos utca útpályájának fölhasználásával, hanem a 11-es út mellett halad.
A kialakítás nehézségét az adja, hogy a 11-es út korrekciós nyomvonala mentén rendkívül
kedvezőtlenek a domborzati viszonyok, ezért csak nagyon jelentős földmunkával lehetne
kialakítani ezt a nyomvonal szakaszt. Jellegét tekintve önálló kétirányú kerékpárút lenne.
A kerékpárút magassági kialakítását a 11-es sz. főút szintje határozza meg.
V-19 szakasz
A Lepence irányából a 11-es út északi oldalán kialakított kerékpárút tovább vezethető Visegrád
központi része irányában a 11-es út mentén. Jellegét tekintve EV6 keresztmetszetű, kétirányú
kerékpárút. Ez a nyomvonal-szakasz a Visegrád nyugati részén, az ún. Deltánál keresztezné a 11es utat és halad tovább a Fő utcában, annak magassági vonalvezetését követve.
V-20 szakasz
Visegrád Fő utcájában vezetett nyomvonal, amelynek a Deltától a 11116 j. országos közútig tartó
szakasza kétirányú, ahol kerékpáros nyomokkal lehetne vezetni a kerékpárosokat. A 11116 j.
úttól keleti irányban, egészen a 11-es útig a jelenlegi Fő utca egyirányú, amelyben engedélyezett
a szembe kerékpározás. Ez az útszakasz azonban a visegrádi rendezvények miatt nagyon gyakran
csak gyalogosan járhatók, ezért az EV6 kerékpárforgalom szempontjaira tekintettel kijelölésre
nem javasolt.
A nyomvonal a Fő u. magassági nyomvonal vezetését követi.
V-21 szakasz
A 11-es út és a római kori őrtorony között vezetett szakasz. E szakasz nehézsége a romcsoport
közelségében van. A romok megtartása mellett, azok fölött műtárgyon átvezethető lenne a romok
fölött a kerékpárút. Célszerű lenne a romcsoport fölújítása és hasznosítása is, összekapcsolva egy
kis kerékpáros pihenőhellyel. Ez a javaslatot a műemlékvédelmi szervezetekkel még nem
egyeztettük.
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A kétirányú kerékpárút a 11-es sz. főút vonalvezetését követi.
V-23 szakasz
A 11-es út mentén továbbvezetett kerékpárút Visegrád lakott területén a Deltától a Fő utca
meglévő útpályáján halad tovább a Fő utca-Schulek utca csomópontig. A meglévő, kétirányú
útpályára kerékpáros nyom burkolati jelek felfestése javasolt.
A nyomvonal magasságilag a Fő u. magassági vonalvezetését követi.

3.1.2 Dunabogdány
D-1 szakasz
A Gondűzőtől az egyik hídváltozatig terjedő szakasz. Jellegét tekintve kerékpársáv. Idegen
területek igénybevétele nem szükséges.
A kerékpársáv a 11-es út magassági vonalvezetését követi.
D-2 szakasz
Az egyik hídváltozattól a másik hídváltozatig terjedő szakasz, amely jellegét tekintve megegyezik
a D-1 szakasszal, azaz 1,25 m szélességű kerékpársáv. Idegen területek igénybevétele itt sem
szükséges.
A kerékpársáv a 11-es út magassági vonalvezetését követi.
D-3 szakasz
A Hajós utcai hídváltozattól a dunabogdányi meglévő kerékpárútig terjedő szakasz, amely jellegét
tekintve megegyezik a D-1 és D-2 szakasszal, azaz 1,25 m szélességű kerékpársáv. Idegen
területek igénybevétele itt sem szükséges.
A nyomvonal keleti vége csatlakozik tehát a dunabogdányi Duna parton vezetett kerékpárúthoz.
Mivel Visegrád irányából irányhelyes elrendezéssel érkezik a kerékpárforgalmi nyomvonal a 11es út északi oldalán működő meglévő kerékpárúthoz, ezért az oldalváltás biztonságossá tétele
érdekében forgalombiztonsági intézkedések szükségesek az átvezetés kialakításánál.
A kerékpársáv a 11-es út magassági vonalvezetését követi.
D-4 szakasz
A középső hídváltozattól nyugati irányban a Gondűző felé vezető nyomvonal-szakasz. Jellegét
tekintve önálló kétirányú kerékpárút. A szakasz magassági kialakítását úgy kell meghatározni,
hogy árvíz idején is használható legyen.
D-5 szakasz
A középső hídváltozat és a 11-es út közötti nyomvonal-szakasz, amely jellegét tekintve gyalog- és
kerékpárút. A nyomvonal-szakasz csak úgy alakítható ki, ha legalább egy magáningatlan
megvásárlásra kerül.
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A magassági kialakítás kedvező lehet, mert a Duna híd pályaszintjétől a 11-es út szintjéig le
lehetne érni, ugyanakkor árvíz idején is használható lenne.
D-6 szakasz
A középső Duna híd változat és a Hajós utcai Duna híd változat közötti, Duna parton vezetett
kerékpárút szakasz. A környezeti adottságok miatt nem lehet a MÁSZ fölé tenni a pályaszintjét,
ezért árvíz idején nem lehetne használni. További probléma, hogy az ingatlanok határa és a Duna
közötti, lényegében Duna meder területén kellene megvalósítani, ami Natura 2000 védettségű. A
Duna parti ingatlanok jelentős részénél csónaklehajtókat építettek ki. Ezek keresztezése jelentős
műszaki problémát jelentene, mert át kellene építeni a csónaklehajtókat.
Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy az ingatlantulajdonosok az ingatlanhatáruk és a
Duna közötti területet szintje sajátjuknak tekintik. Sokan nyírják a füvet, szalonnasütő helyeket
és padokat is elhelyeztek. Így tehát e változat megvalósítása esetén az ingatlantulajdonosok
komoly ellenállásával is számolni kell.
A tervezett kerékpárút magassági vonalvezetésére két lehetőség adódik:
a) A jelenlegi terepszintet követve számolni kell azzal, hogy a kerékpárutat a kisebb árvizek
is el fogják önteni.
b) Az árvízmentes pályaszint a jelenlegi terepszint fölött kb. 3-4 méterrel magasabban van.
Ez esetben műtárgyon kell vezetni a kerékpárutat.
D-7 szakasz
A Hajós utcai Duna híd változattól a dunabogdányi meglévő kerékpárútig, a Duna parton vezetett
nyomvonal-szakasz. Jellegét tekintve 3,75 m szélességű kerékpárút. A hátrányait tekintve a
hátrányai megegyeznek a D-6 szakasz hátrányaival (N2000, ingatlanok). E szakasznak azonban
van egy különleges problémája is, nevezetesen a Dunabogdány vízellátását biztosító ivóvíz kutak
hidrogeológiai „A” védőterülete. Ez a védőterület ugyanis a Duna mederben helyezkedik el. A
123/1997. évi rendelet értelmében hidrogeológiai „A” védőterületen közlekedési létesítmény
nem helyezhető el. Ez a nyomvonal-szakasz tehát csak akkor valósítható meg, ha az ivóvíz
kutakat megszüntetjük, mert így megszűnne a hidrogeológiai „A” védőterület korlátozó hatása is.
A tervezett kerékpárút magassági vonalvezetésére két lehetőség adódik:
a)

A jelenlegi terepszintet követve számolni kell azzal, hogy a kerékpárutat a kisebb árvizek
is el fogják önteni.

b) Az árvízmentes pályaszint a jelenlegi terepszint fölött kb. 3-4 méterrel magasabban van.
Ez esetben műtárgyon kell vezetni a kerékpárutat.
D-8 szakasz
Ha ez a szakasz a dunabogdányi vízbázis nyugati területén helyezkedik el, akkor van egy
különleges problémája is, nevezetesen a Dunabogdány vízellátását biztosító ivóvíz kutak
hidrogeológiai „A” védőterülete. Ez a védőterület ugyanis a Duna mederben helyezkedik el. A
123/1997. évi rendelet értelmében hidrogeológiai „A” védőterületen közlekedési létesítmény
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nem helyezhető el. Ez a nyomvonal-szakasz tehát csak akkor valósítható meg, ha az ivóvíz
kutakat megszüntetjük, mert így megszűnne a hidrogeológiai „A” védőterület korlátozó hatása is.
Ha nem a vízbázis területére ér le a hídcsatlakozás, akkor meg kell vásárolni egy magáningatlant
a vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületén kívül, amelyen kialakítható a híd és a 11-es út közötti
összeköttetés.
A magassági kialakítást tehát a hídfő és a 11-es sz. főút pályaszintje határozza meg.

3.1.3 Összefoglalás
Visegrád- Dunabogdány közigazgatási területén vizsgált EV6-os kerékpárforgalmi nyomvonal
főbb adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Szakasz
azonosítója

V-1

V-2

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

420

3,75

1575

-

420

5,00

2100

12

-

-

-

75

3,50

263

-

160

3,75

600

-

V-3
160

5,00

800

895

3,75

3356

-

V-4
895

5,00

4475

145

3,75

544

-

V-5

V-6

145

5,00

725

435

1,00

435

-

295

3,75

1106

-

-

-

-

1

V-7

V-8

150

-

-

-

1175

3,75

4406

-
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Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
ROCLA cső toldás
Kisforgalmú
utca/út
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele

Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele

7

3,50

25

1

1085

3,00

3255

-

Árvédelmi töltés

1

Sebességcsillapító
sziget

Kerékpáros híd

Építési
engedélyköt
eles?
[Igen/Nem]

Forgalomtec
hnika
Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás
Felújítás
Kisajátítás

Megjegyzés

Lakott
területen
kívül

Igen

Építés

Építés

5875

-

Kisajátítás

Kétirányú
kerékpárút
Sebességcsillapító
sziget
Közvilágítás
kiépítése országos
közút mellett

Elhelyezke
dés

Építés

Forgalomtec
hnika

5,00

-

Beavatkozás
jellege

Kerékpáros nyom

1175

V-9

Beavatkozás
típusa

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Nem

Lakott
területen
kívül

Nem

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Építés

Építés
Kisajátítás

Meglévő
közvilágítás
meghosszabb
ítása.
-

Lakott
területen
kívül

Igen

Építés

-

Építés
Lakott
területen
kívül

100

-

-

-

Közvilágítás
kiépítése országos
közút mellett

Építés

-

-

-

1

Kijelölt gyalogosátkelőhely

Építés

Igen

Lakott
területen
kívül
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Meglévő
közvilágítás
meghosszabb
ítása.
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Szakasz
azonosítója

Hossz
[m]
1485

V-10

V-11

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]
2,50
(2×1,25)

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

3713

-

Kerékpársáv

Építés

-

Építés

-

4

3,50

14

1

-

-

-

2

175

-

50

-

-

-

Meglévő
közvilágítás
elbontása

Építés

50

-

-

-

Közvilágítás
korrekció

Építés

2,50
(2×1,25)

763

-

Kerékpársáv

Építés

70

1,25

88

-

Nyitott
kerékpársáv

Forgalomtec
hnika

Jelzőlámpás
forgalomirányítás
(csomópont)

Forgalomtec
hnika

Kétirányú
kerékpárút
Eszközváltó hely
komplex

-

-

-

1

240

3,75

900

-

-

-

1

230

2,50
(2×1,25)

575

-

525

4,25

2231

-

V-16
525

4,00

2100

-

1185

4,25

5036

-

V-17
1185

8,00

9480

530

3,75

1988

-

V-18
530

V-20

Építés

305

V-14

V-19

Építés

3,50

V-12

V-15

Közúti híd
szélesítése
Kijelölt gyalogosátkelőhely
Útkorrekció
bontással

50

-

740

5,00
3,75

Építési
engedélyköt
eles?
[Igen/Nem]

Épített
felület
[m2]

2650
2775

-

Kerékpársáv
Kisforgalmú
utca/út
Idegen terület
igénybevétele
Kisforgalmú
utca/út
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút

Elhelyezke
dés

Lakott
területen
belül

Igen
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-

Lakott
területen
belül

Igen

-

Lakott
területen
belül

Nem

Építés

Lakott
területen
belül

Igen

Építés

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
belül

Nem

Egyirányú
utca,
amelyben
engedélyezet
t a szembe
kerékpározás
.

Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás
Építés

-

-

1850

-

-

-

-

Nincs
beavatozás

Lakott
területen
belül

-

70

3,75

263

-

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Lakott
területen
kívül

Igen

70

3,50

245

1

Kerékpáros híd

Építés

Lakott
területen
kívül

Igen

365

1,00

365

-

Kerékpáros nyom

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen
belül

Nem

V-21

V-23

Megjegyzés
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Római
Őrtorony
melletti
útszakasz,
amely
hídszerkezet
kialakításával
halad át a
romok fölött.
(lásd
műtárgyak)

-
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Szakasz
azonosítója

"13/E"

Szakasz
azonosítója

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Elhelyezke
dés

Építési
engedélyköt
eles?
[Igen/Nem]

Megjegyzés

2545

2,80

7126

-

Burkolt útpadka
(kétoldali)

Építés

Lakott
területen
kívül

Nem

-

-

-

-

1

Sebességcsillapító
sziget

Építés

-

2545

-

-

-

Korlátmagasítás

Építés

-

-

-

-

1

Építés

-

-

-

-

-

5

1,50

8

-

5

1,50

8

-

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Elhelyezke
dés

Építési
engedélyköt
eles?
[Igen/Nem]

Megjegyzés

85

2,50
(2×1,25)

213

-

Kerékpársáv

Építés

Lakott
területen
belül

Igen

-

56

3,50

18

1

Közúti híd
szélesítése

Építés

D-1

D-2

D-3

Konzolos
sebességmérő
kiépítése
Bélésfal bontása,
új építése,
acélhálós
rézsűvédelem
Közúti híd
szélesítése
Közúti híd
szélesítése

Építés

-

Építés

-

2,50
(2×1,25)

1125

-

Kerékpársáv

Építés

535

2,50
(2×1,25)

1338

-

Kerékpársáv

Építés

-

-

-

1

-

-

-

1

4,25

338

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

D-5

95

4,25

404

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

465

3,75

1744

-

Kétirányú
kerékpárút

Építés

-

-

-

-

Idegen terület
igénybevétele

Nincs
beavatozás

600

3,75

2250

-

Kétirányú
kerékpárút

Építés

-

-

-

-

Idegen terület
igénybevétele

Nincs
beavatozás

105

4,25

446

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

D-8

Igen

-

Igen

-

Építés

90

D-7

Lakott
területen
belül
Lakott
területen
belül

Építés

D-4

D-6

-

Építés

450

Sebességcsillapító
sziget
Kijelölt gyalogosátkelőhely

Igen

Lakott
területen
belül
Lakott
területen
belül

Igen

-

Igen

-

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

Hidrogeológi
ai "A"
védőterülete
n
A Duna jogi
területén.
Hidrogeológi
ai "A"
védőterülete
n
A Duna jogi
területén.

3-1. táblázat: Visegrád-Dunabogdány közötti szakaszok adatai

Az egyes szakaszokhoz tartozó mintakeresztszelvényeket az 5. mellékletben csatoljuk.
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3.2 Kisoroszi – Szigetmonostor szakasz
3.2.1 Kisoroszi
K-1 szakasz
Ez a szakasz az egyik kisoroszi hídváltozat hídfőjétől a Széchenyi útig terjedő nyomvonalszakasz. Jellegét tekintve gyalog- és kerékpárút. Ez a nyomvonal-szakasz az önkormányzat
tulajdonában lévő 487/2 hrsz-ú ingatlan területén alakítható ki.
A nyomvonal szakasz magassági kialakítását a hídfő és a Széchenyi út szintje határozza meg.
Az alkotó ház előtti útszakaszon a tervezett pályaszintet az alkotó ház bejárati szintjének
figyelembe vételével kell majd meghatározni.
K-2 szakasz
Ez a szakasz a két változat közötti Széchenyi út nyomvonal-szakasza. Ezen a szakaszon a
Széchenyi út mindét oldalán kerékpársáv kiépítését javasoljuk. Ez úgy valósítható meg, hogy a
jelenlegi út melletti szikkasztó árkok helyett csapadékcsatornák épülnek.
A kerékpársáv szintjét a Széchenyi út szintje határozza meg.
K-3 szakasz
A Hajós utcától a település keleti oldalán javasolt forgalomcsillapító szigetig terjedő nyomvonalszakasz, amely szintén kerékpársáv. Ezen a szakaszon is szükséges csapadékcsatornák kiépítése.
A Széchenyi út közvilágítását meg kell hosszabbítani majd a forgalomcsillapító sziget térségéig.
A kerékpársáv szintjét a Széchenyi út szintje határozza meg.
K-4 szakasz
A 1113 j. út déli oldalán halad ez a nyomvonal 3,75 m kerékpárút szélességgel, egészen
Tahitótfalu közigazgatási határáig. Az 1113 j. út forgalma jelenleg 729 E/nap. Ez nem jelentős
forgalom, de a nagy sebességgel közlekedő gépjárművek és a mezőgazdasági forgalom miatt a
kerékpárosok szempontjából kedvezőtlen.
Ez a nyomvonal-szakasz kialakítható lenne a közút déli oldali fasorának túloldalán, akár
mezőgazdasági útként is.
A megvalósítás ütemezése esetén ezen a szakaszon rövid távon az 1113 j. út igénybevétele is
javasolható azzal, hogy a gépjármű forgalom sebességét – legalább a nyári időszakban – 70 km/hra kellene lecsökkenteni.
Amennyiben önálló kétirányú kerékpárút épül ki, akkor idegen területek igénybe vételére is
szükség lesz.
A kerékpárút magassági kialakítása lényegében megegyezik az 1113 j. út magassági
kialakításával. A nyomvonal szakasz Tahitótfalu felőli része árvízveszélyes. Árvíz idején az
országos közutat is elönti a víz, így Kisoroszi közúton megközelíthetetlenné válik. Amennyiben az
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EV6 kerékpárút szintjét a MÁSZ fölé kívánjuk emelni, akkor nagyon jelentős földmunkára kell
számítani, továbbá arra, hogy a mezőgazdasági területek megközelítését biztosítani kell.
Azt javasoljuk, hogy a kerékpárút szintje kövesse a 1113 j. út szintjét, és Kisoroszi árvízvédelmét
egyéb védművek létesítésével oldják meg.
K-5 szakasz
Ez a szakasz lényegében a Rév utca, amely az egyik Duna hídi változathoz kapcsolódik. A
kerékpáros forgalom a Rév utcában a gépjármű forgalommal vegyes útfelületen közlekedhet. E
szakasz magassági vonalvezetése értelem szerűen a Rév u. pályaszintjét követi.
K-6 szakasz
A Széchenyi út két hídváltozat közötti útszakasza, ahol a K-2 és a K-3 szakaszhoz hasonlóan
kerékpársáv kialakítását javasoljuk az utca csapadékcsatornázásával.
A kerékpársáv szintjét a Széchenyi út szintje határozza meg.
K-7 szakasz
A Hajós utcai hídváltozathoz kapcsolódó nyomvonal-szakasz, amely lényegében a Hajós utca
útpályája. Ez jelenleg egy aszfalt burkolatú, kb. 3,0 m szélességű út, amelynek középső részén egy
nem szabványos sebességcsillapító küszöb van. Amennyiben a Hajós utcai híd helye kerül
elfogadásra, akkor a Hajós utca útpályájának felújítása indokolt.
Az útpálya magassági kialakítását a hídfő és a Széchenyi út szintje határozza meg.
K-8 szakasz
Ez az útszakasz a Kisoroszi keleti lakott területi határánál javasolt forgalomcsillapító sziget és
Tahitótfalu közigazgatási határa közötti kerékpárút-szakasz. Ez a nyomvonal-szakasz
kialakítható lenne a közút északi oldali fasorának túloldalán, akár mezőgazdasági útként is.
Amennyiben önálló kétirányú kerékpárút épül ki, akkor idegen területek igénybe vételére is
szükség lesz.
A tervezett kerékpárút szintjét a 1113 j. út és a csatlakozó utak szintjei határozzák majd meg.
K-9 szakasz
Kisoroszi Duna partján javasolt gyalog- és kerékpárút szakaszát jelenti. Magassági kialakításánál
nem lehet a MÁSZ+1 m szintet figyelembe venni, mert nagyon magasra kerülne a gyalog- és
kerékpárút. A Duna vízállásának gyakorisági vizsgálata alapján célszerű meghatározni azt a
szintet, ami az év nagy részében lehetővé teszi az útszakasz használatát.

3.2.2 Tahitótfalu
T-1 szakasz
Az 1113 j. út nyugati oldalán halad ez a nyomvonal 3,75 m kerékpárút szélességgel, egészen
Tahitótfalu közigazgatási határáig. Az 1113 j. út forgalma jelenleg 729 E/nap. Ez nem jelentős
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forgalom, de a nagy sebességgel közlekedő gépjárművek és a mezőgazdasági forgalom miatt a
kerékpárosok szempontjából kedvezőtlen. Ez a nyomvonal-szakasz kialakítható lenne a közút
keleti oldalán, akár mezőgazdasági útként is.
A megvalósítás ütemezése esetén ezen a szakaszon rövid távon az 1113 j. út igénybevétele is
javasolható azzal, hogy a gépjármű forgalom sebességét – legalább a nyári időszakban – 70 km/hra kellene lecsökkenteni.
Amennyiben önálló kétirányú kerékpárút épül ki, akkor idegen területek igénybe vételére is
szükség lesz.
A tervezett kerékpárút szintjét a 1113 j. út és a csatlakozó utak szintjei határozzák majd meg.
T-2 szakasz
A Tahitótfaluhoz tartozó üdülőterület Duna felőli oldalán halad a nyomvonal kisforgalmú útként.
A kialakítás a Duna jogi területén megvalósítható, más idegen terület igénybevételére nincsen
szükség.
A nyomvonal eltávolodik az országos közúttól és az üdülőingatlanok mentén a Duna közelében
halad. A magassági vonalvezetést az ingatlan bejáratok és a becsatlakozó utcák szintjei
határozzák már meg.
T-3 szakasz
A nyomvonal mezőgazdasági útként alakítandó ki, mivel egyrészt az üdülőingatlanokat, másrészt
a mezőgazdasági területeket szolgálja ki. Ezen az útterületen haladhatnának az EV6 nyomvonalat
használó kerékpárosok is.
A nyomvonal kialakításához magáningatlanok igénybevételére is szükség van.
A magassági kialakítást a T-2-es szakasz végpontjának szintje és az 1113 j. út szintje határozza
majd meg.
T-4 szakasz
A nyomvonal-szakasz önálló kétirányú kerékpárútként, az 1113 j. út nyugati oldalán, azzal
párhuzamosan halad és csatlakozik az önkormányzat beruházásában ez évben megépített
árvédelmi töltéshez.
Ez a szakasz megvalósításához is magáningatlanok igénybevétele szükséges. A szakaszon
üdülőépületek nincsenek, mert mezőgazdasági ingatlanok.
A kerékpárút szintje követi az 1113 j. út pályaszintjét.
T-5 szakasz
Az önkormányzat beruházásában megépített árvédelmi töltés aszfalt burkolatú, 3,0 m szélességű,
amelyen az EV6-os kerékpárforgalom is közlekedhet. A nyomvonal keresztezi az 1114 j. országos
közutat. A keresztezési pont forgalomtechnikai jelzésrendszerrel alakítható ki. Az út mentén
közvilágítás is van, de a keresztezési pont környékén a megvilágítási szint ellenőrzését
javasoljuk.
OLDAL 36

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Idegen terület igénybevételére nincsen szükség.
Az árvédelmi töltés lényegében vízszintes magassági vonalvezetésű.
T-6 szakasz
Az Ifjúság utca és a Tildy Zoltán hídhoz vezető állami közút közötti útszakasz. Ezen útszakaszon a
kerékpárosok vezetését kerékpáros nyom burkolati jelekkel javasoljuk kialakítani. Az aszfalt
burkolatú útpálya és az alacsonyabb szinten elhelyezkedő Ifjúság utca között rámpa kialakítása
szükséges.
Magáningatlan igénybevétele nem szükséges.
Az útpálya közel vízszintes magassági vonalvezetésű.
T-7 szakasz
Az Ifjúság utca Dunával párhuzamos szakaszának átépítését javasoljuk. Forgalomszabályozás
tekintetében az Ifjúság utcát zsákutcaként javasoljuk kialakítani, mert a hídnál lévő kissugarú,
beláthatatlan útkanyar forgalombiztonsági szempontból rendkívül kedvezőtlen.
A Petőfi Sándor utcánál lévő, a Duna árvédelmi töltésére vezető rámpa megszüntetését
javasoljuk.
A Gát u. szintjét követi a nyomvonal, de a T-6-os szakasz csatlakozásánál rámpa kialakítása
szükséges.
T-8 szakasz
A Kossuth Lajos utca aszfalt burkolatú. A 6,00 m széles útpálya fölújítását javasoljuk 1 rétegű
aszfaltszőnyegezéssel és kétoldali, 1,25-1,25 m széles kerékpársáv kiépítésével.
A kerékpársávok magassági kialakítása követi a Kossuth L. u. pályaszintjét.
T-9 szakasz
A Zrínyi köz egy szakaszon kb. 3,5 m szélességű és aszfalt burkolatú, ezért az útvonalon a
kerékpárosok vezetését javasoljuk kerékpáros nyom burkolati jelekkel.
A kerékpárforgalmi nyomvonal pályaszintje a Zrínyi köz útpályaszintjével egyezik meg.
T-10 szakasz
A lakott területet elhagyva az 1113 j. úttal közel párhuzamosan mezőgazdasági út kiépítését
javasoljuk. 5,0 m szélességű mezőgazdasági út keresztmetszetet javaslunk kiépíteni TahitótfaluPócsmegyer közigazgatási határáig (a gát vonaláig).
A magassági kialakítást a református temető környékén a meglévő ingatlanok kapubehajtó
szintjei határozzák meg. A lakott területen kívüli útszakaszon a csatlakozó földutak, majd a
szakasz végén a keresztgát szintjei határozzák meg a pályaszintet.
T-11 szakasz
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Az 1113 j. út keleti oldalán halad ez a nyomvonal 3,75 m kerékpárút szélességgel, egészen
Tahitótfalu üdülőterületéig. Az 1113 j. út forgalma jelenleg 729 E/nap. Ez nem jelentős forgalom,
de a nagy sebességgel közlekedő gépjárművek és a mezőgazdasági forgalom miatt a
kerékpárosok szempontjából kedvezőtlen.
Ez a nyomvonal-szakasz kialakítható lenne a közút keleti oldalán, akár mezőgazdasági útként is.
A megvalósítás ütemezése esetén ezen a szakaszon rövid távon az 1113 j. út igénybevétele is
javasolható azzal, hogy a gépjármű forgalom sebességét – legalább a nyári időszakban – 70 km/hra kellene lecsökkenteni.
Amennyiben önálló kétirányú kerékpárút épül ki, akkor idegen területek igénybe vételére is
szükség lesz.
A tervezett kerékpárút szintjét a 1113 j. út és a csatlakozó utak szintjei határozzák majd meg.
T-12 szakasz
Az 1113 j. országos közút nyugati oldalán halad a nyomvonal önálló kétirányú kerékpárútként.
Mivel az országos közút jogi területe nagyon keskeny, ezért gyakorlatilag a teljes szakaszon
idegen területek igénybevételére lesz szükség. Külön problémát jelent, hogy az ingatlanok
országos közút felőli oldalán lakó-, illetve üdülőépületek vannak.
A tervezett kerékpárút szintjét a 1113 j. út és a csatlakozó utak szintjei határozzák majd meg.
T-13 szakasz
Ez a szakasz Tahitótfalu keleti oldalán, a Szabadság-Rózsa-Gyöngyvirág utcák nyomvonalán, mint
kisforgalmú lakóutcákon halad. A nyomvonal keresztezi az 1113 j. utat abban a pontban, ahol az
egyirányú útpályák kétirányúvá válnak.
A nyomvonal idegen területek igénybevétele nélkül megvalósítható.
A kerékpárforgalmi nyomvonal a meglévő utcák magassági vonalvezetésével megegyező.
T-14 szakasz
Ez a nyomvonal a Kossuth Lajos utcától indul és Tahitótfalu-Pócsmegyer közigazgatási határáig
tart. Mivel a Duna menti árvédelmi töltését kb. 1-1,5 m-rel magasítani szükséges, ezért arra
kerékpárforgalmi nyomvonal elhelyezése nem célszerű és időben nem is kapcsolható az EV6
nyomvonal kialakításához. A töltés magasítása miatt a töltésláb jelenlegi nyomvonala meg fog
változni: ki fog szélesedni a mentett oldalra (a település felé), ezért a töltés jelenlegi
lábvonalában sem helyezhető el EV6 kerékpárforgalmi nyomvonal. Ha itt kívánjuk vezetni a
nyomvonalat, akkor a töltés új lábvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni egy
mezőgazdasági utat.
A mezőgazdasági út egy szakaszon kialakítható a jelenlegi közterületen, de a lakott terület után
mezőgazdasági magáningatlanok igénybevételére van szükség.
A kerékpárforgalmi nyomvonal csatlakozik a Gát u. szintjéhez, majd déli irányban közel
vízszintes vonalvezetéssel éri el Szigetmonostor közigazgatási területét.
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3.2.3 Szigetmonostor
SZM-1 szakasz
Ez a szakasz Pócsmegyer és Szigetmonostor közigazgatási határától indul és a Rév utcáig tart. A
nyomvonal külterületi jellegű, amely az 1113 j. út mentén, annak nyugati oldalán kialakítható
3,75 m széles EV6 kerékpárút nyomvonal. A lakott terület határánál forgalomlassító sziget
elhelyezését javasoljuk, annak érdekében, hogy a külterületről egyoldali elrendezésből a Fő utcai
irányhelyes elrendezésbe biztonságosan lehessen vezetni a nyomvonalat.
Ezen a szakaszon a gépjármű forgalom nagysága 2.758 E/nap.
A nyomvonal megvalósításához részben az országos közút, részben magáningatlanok
igénybevétele szükséges. A nyomvonal egy szakaszán az önkormányzat már kialakított egy 6,0 m
széles, útként igénybe vehető területet az országos közúttal párhuzamosan.
A nyomvonal szintje közel megegyezik majd a 1113 j. út pályaszintjével.
SZM-2 szakasz
Szigetmonostor lakott területén belül, a Fő utcában vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal. A Fő
utca egy rövid szakasza (a Rákóczi utcáig) aszfalt burkolatú, majd nagy kockakő burkolatú. A
nagy kockakő burkolat a jelentős egyenetlenségek miatt nehezen kerékpározható, ezért ha az
EV6 nyomvonalaként vesszük igénybe, akkor ennek aszfalt burkolattal való ellátását javasoljuk.
A nyomvonal pályaszintje megegyezik a Fő u. pályaszintjével.
SZM-3 szakasz
A Fő utca végétől a temető déli részéig, az 1113 j. út keleti oldalán önálló kétirányú kerékpárként
kialakítható nyomvonal-szakasz. A szakasz északi oldalán – a lakott terület határánál – szintén
forgalomcsillapító sziget beépítését javasoljuk az SZM-1 szakasznál körvonalazott indokok miatt.
A tervezett kerékpárút pályaszintje az 1113 j. út pályaszintjét követi.
SZM-4 szakasz
Az 1113 j. út keleti oldalán kialakított önálló kétirányú kerékpárút, amely a temetőtől az 1113 j.
úthoz csatlakozó árvédelmi töltésig tart. A szakasz erdőterület igénybevételével alakítható ki. A
szakasz déli végén – az árvédelmi töltés csatlakozásánál – eszközváltó hely kialakítását
javasoljuk.
A tervezett kerékpárút pályaszintje az 1113 j. út pályaszintjét követi.
SZM-5 szakasz
Ez a szakasz is az 1113 j. út keleti oldalán halad, önálló kétirányú kerékpárútként. Magassági
kialakítását úgy javasoljuk meghatározni, hogy árvíz idején is használható legyen. Ezt lehetővé
teszi az, hogy az 1113 j. út keleti oldala egy kissé magasabb, mint maga az útpálya. E magasabb
padkára helyezve a kerékpárutat, elkerülhető lenne az árvízveszély. Ez azért fontos, mert az 1113
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j. út árvédelmi töltéstől délre eső szakasza 1,5-1,7 m magasságú vízzel borított volt a 2013-as
árvíz idején.
Ez a nyomvonal-szakasz sem alakítható ki idegen terület igénybevétele nélkül. E szakaszon is
erdőterületet kell majd igénybe venni.
SZM-6 szakasz
A Szigetmonostort déli oldalról védő árvédelmi töltéstől a 11.306 jelű országos közútig terjedő
szakasz, amely az 1113 j. út keleti oldalán vezet önálló kétirányú kerékpárútként. A
megvalósításhoz ezen a szakaszon is idegen terület igénybevételére van szükség. A magassági
kialakítását az SZM-5 szakaszon körvonalazottak szerint kell kialakítani.
SZM-7 szakasz
A 11.306 jelű országos közúttól déli irányban vezető EV6 kerékpárút szakasz. E szakasz
önkormányzati útterületen megvalósítható. A magassági kialakítását az SZM-5 szakaszon
körvonalazottak szerint kell kialakítani.
SZM-8 szakasz
Ez a szakasz Pócsmegyer-Szigetmonostor közigazgatási határától a Rév utcáig tart.
Mezőgazdasági útként kialakítható a nyomvonal, amelyen az EV6 kerékpáros forgalom is
közlekedhet. A problémák megegyeznek a P-4 szakaszon leírtakkal.
Az 5,0 m szélességű mezőgazdasági út kialakításához magánterületek igénybevétele is szükséges.
A kerékpárforgalmi nyomvonal csatlakozik a P-6 szakasz szintjéhez, majd déli irányban közel
vízszintes magassági vonalvezetéssel éri el 11307 j. út szintjét.
SZM-9 szakasz
Ez a nyomvonal Pócsmegyer-Szigetmonostor közigazgatási határától a Rév utcáig tart. Mivel a
Duna menti árvédelmi töltését kb. 1-1,5 m-rel magasítani szükséges, ezért arra kerékpárforgalmi
nyomvonal elhelyezése nem célszerű és időben nem is kapcsolható az EV6 nyomvonal
kialakításához. A töltés magasítása miatt a töltésláb jelenlegi nyomvonala meg fog változni: ki fog
szélesedni a mentett oldalra (a település felé), ezért a töltés jelenlegi lábvonalában sem
helyezhető el EV6 kerékpárforgalmi nyomvonal. Ha itt kívánjuk vezetni a nyomvonalat, akkor a
töltés új lábvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni egy mezőgazdasági utat.
A mezőgazdasági út kialakításához magáningatlanok igénybevételére van szükség.
A kerékpárforgalmi nyomvonal csatlakozik a P-9 szakasz szintjéhez, majd déli irányban közel
vízszintes magassági vonalvezetéssel éri el 11307 j. út szintjét.
SZM-10 szakasz
Ez a szakasz a 11307 j. út északi oldalán jelenleg is meglévő kerékpárút kiszélesítése EV6
kerékpárút keresztmetszetűre.
A kiszélesítés magáningatlanok igénybevételét teszi szükségessé.
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A kiszélesített kerékpárút szintje lényegében a mai kerékpárút szintjével egyezik majd meg.
SZM-11 szakasz
Ez a szakasz a 11307 j. út északi oldalán jelenleg is meglévő kerékpárút kiszélesítése EV6
kerékpárút keresztmetszetűre. A szakasz keleti vége csatlakozik az 1113 j. út menti
nyomvonalhoz.
A kiszélesítés magáningatlanok igénybevételét teszi szükségessé.
A kiszélesített kerékpárút szintje lényegében a mai kerékpárút szintjével egyezik majd meg.
SZM-12 szakasz
Ez a Fő utcában vezetett nyomvonal alternatívája: a Rákóczi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca –
Madách tér nyomvonal szakaszon. A nyomvonal előnye, hogy meglévő aszfalt burkolatokon halad
a kerékpárforgalmi nyomvonal. Hátránya azonban, hogy a Rákóczi – Bajcsy-Zsilinszky utcák
csatlakozásának térségében nagyon szűk az útpálya és a nehezen belátható ívek fokozott
balesetveszélyt jelentenek. Az említett utcák lényegében Szigetmonostor legforgalmasabb utcái
és a helyi úticélokat fűzik föl. Az útpályák geometriai korrekciójára a beépítettség miatt nincsen
lehetőség.
A nyomvonal pályaszintje megegyezik a Rákóczi u.-Bajcsy Zs. u- Madách tér útpályáinak
szintjével.
SZM-13 szakasz
Ez a nyomvonal 11307 j. úttól indul és az 1113 j. útig tart. Ezen a szakaszon a Duna menti
árvédelmi töltést kb. 1-1,5 m-rel magasítani szükséges, ezért arra kerékpárforgalmi nyomvonal
elhelyezése nem célszerű és időben nem is kapcsolható az EV6 nyomvonal kialakításához. A
töltés magasítása miatt a töltésláb jelenlegi nyomvonala meg fog változni: ki fog szélesedni a
mentett oldalra (a település felé), ezért a töltés jelenlegi lábvonalában sem helyezhető el EV6
kerékpárforgalmi nyomvonal. Ha itt kívánjuk vezetni a nyomvonalat, akkor a töltés új
lábvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni egy mezőgazdasági utat.
A mezőgazdasági út kialakításához magáningatlanok igénybevételére van szükség.
A nyomvonal a mentett oldalon halad, ezért a két végpont környezetén kívül közel vízszintes
magassági kialakítású.
SZM-14 szakasz
A tervezett Híd-II. műtárgy megközelítését szolgáló nyomvonal a 1113. j. országos úttal teremt
kapcsolatot, a mintegy 190 méter hosszú szakaszon elválasztott gyalog- és kerékpárút kiépítése
javasolt. A nyomvonal jelentősebb árvízjárta területen halad, melyre a magassági kialakítás
tervezésénél figyelni érdemes. A szakasz gyakorlatilag a hídrámpa szerepét tölti be, így árvízi
elöntés esetén a műtárgy járhatatlanná válhat.
A szakasz magassági szintjét a hídfő és a SZM-5-ös szakasz pályaszintje határozza meg.
SZM-16 szakasz
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A nyomvonal szakasz a 1113 jelű út mellett, annak nyugati oldalán kerülne kialakításra. Jellegét
tekintve vegyes forgalmú útként javasolt kialakítani, mert a nyomvonal mellett ingatlanokat is ki
kell szolgálni. Helyszínrajzi értelemben tehát az ingatlanok előtt lehetne kialakítani. Ily módon az
ingatlanok és a 1113 jelű út menti zöldterületet a legkisebb károsodás érné.
A nyomvonal szakasz már a mentett területen van. Magasságilag nem függ a 1113 jelű út
magassági vonalvezetésétől. Gyakorlatilag a jelenlegi terepszint közelében lehet az útpálya
szintje.
SZM-17 szakasz
A tervezett HÍD-3/b és HÍD-3/a között a part mentén húzódik 365 m hosszban egy meglévő
aszfaltozott kisforgalmú úton.
A nyomvonal a mentett oldalon halad, ezért a két végpont környezetén kívül közel vízszintes
magassági kialakítású

3.2.4 Pócsmegyer
P-1 szakasz
A Tahitótfalu és Kisoroszi közigazgatási határától déli irányban, az 1113 j. út mentén, annak
nyugati oldalán kialakítható 3,75 m széles EV6 kerékpárút nyomvonal. Ezen a szakaszon a
gépjármű forgalom nagysága 2.758 E/nap.
A nyomvonal megvalósításához részben az országos közút, részben magáningatlanok
igénybevétele szükséges.
A nyomvonal szintje közel megegyezik majd a 1113 j. út pályaszintjével.
P-2 szakasz
Az 1113 j. út mentén, annak nyugati oldalán kialakítható 3,75 m széles EV6 kerékpárút
nyomvonal. Ezen a szakaszon a gépjármű forgalom nagysága 2.758 E/nap.
A nyomvonal megvalósításához részben az országos közút, részben magáningatlanok
igénybevétele szükséges.
A nyomvonal szintje közel megegyezik majd a 1113 j. út pályaszintjével.
P-3 szakasz
Az 1113 j. út mentén, annak nyugati oldalán kialakítható 3,75 m széles EV6 kerékpárút
nyomvonal. A nyomvonal nemcsak az EV6 igényeit elégíti ki, hanem a Pócsmegyerhez tartozó
Surány I., II., III. és IV. területek gyalogos és kerékpáros forgalmi igényeit is, hiszen ezen területek
közigazgatási központja Pócsmegyeren van, ezért az országos közúton hosszirányban gyalogosés kerékpáros forgalom jelenik meg. Az útszakasz kivilágítatlan, így főleg kora esti órákban
balesetveszélyes.
A szakasz északi oldalán helyezkedik el a pócsmegyeri halastó, illetve strand. Ennek déli oldalán
az önkormányzat szabadidős jellegű beruházásokat tervez, ezért e területhez kapcsolódóan
kerékpáros pihenőhely kialakítását javasoljuk.
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Ezen a szakaszon a gépjármű forgalom nagysága 2.758 E/nap.
A nyomvonal megvalósításához részben az országos közút, részben magáningatlanok
igénybevétele szükséges.
A nyomvonal szintje közel megegyezik majd a 1113 j. út pályaszintjével.
P-4 szakasz
Ez a szakasz az 1113 j. úttól Pócsmegyer, Ady Endre utcáig terjedő külterületi mezőgazdasági
útként kialakítható nyomvonal, amelyen az EV6 kerékpáros forgalom is közlekedhet. A
mezőgazdasági út egyik hátránya az, hogy nagyméretű járművek is használják, másrészt a
mezőgazdasági területek művelése a mezőgazdasági út nyomvonalára merőlegesen történik.
Ebből fakad, hogy a gépjárművek keresztül haladnának a burkolt útfelületen, ami fizikai
többletterhelést és sárfelhordást jelentene.
Ezen a szakaszon a gépjármű forgalom nagysága 2.758 E/nap.
Az 5,0 m szélességű mezőgazdasági út kialakításához magánterületek igénybevétele is szükséges.
A mezőgazdasági út szintje közel vízszintesen alakítható ki.
P-5 szakasz
Ez a szakasz Pócsmegyer, Ady Endre és Dózsa György utcák nyomvonalát jelenti. A teljes szakasz
aszfalt burkolatú, így csak az útirányjelzést kell biztosítani.
Idegen terület igénybevételére nincsen szükség.
A kerékpárforgalmi nyomvonal vezetése megegyezik a jelenlegi útpályák magassági
kialakításával.
P-6 szakasz
Ez a szakasz a Dózsa György utca déli végétől Szigetmonostor közigazgatási határáig tart.
Mezőgazdasági útként kialakítható a nyomvonal, amelyen az EV6 kerékpáros forgalom is
közlekedhet. A problémák megegyeznek a P-4 szakaszon leírtakkal.
Az 5,0 m szélességű mezőgazdasági út kialakításához magánterületek igénybevétele is szükséges.
A mezőgazdasági út szintje közel vízszintesen alakítható ki.
P-7 szakasz
Ez a nyomvonal Tahitótfalu-Pócsmegyer közigazgatási határától Pócsmegyer, Dülöngélő sorig
tart. Mivel a Duna menti árvédelmi töltését ezen a szakaszon is kb. 1-1,5 m-rel magasítani
szükséges, ezért arra kerékpárforgalmi nyomvonal elhelyezése nem célszerű és időben nem is
kapcsolható az EV6 nyomvonal kialakításához. A töltés magasítása miatt a töltésláb jelenlegi
nyomvonala meg fog változni: ki fog szélesedni a mentett oldalra (a település felé), ezért a töltés
jelenlegi lábvonalában sem helyezhető el EV6 kerékpárforgalmi nyomvonal. Ha itt kívánjuk
vezetni a nyomvonalat, akkor a töltés új lábvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni egy
mezőgazdasági utat.
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A mezőgazdasági út kiépítéséhez magáningatlanok igénybevételére van szükség.
A kerékpárforgalmi nyomvonal csatlakozik a T-4-es szakasz szintjéhez, majd déli irányban közel
vízszintes vonalvezetéssel éri el Pócsmegyer Dülöngélő sor útpálya szintjéhez.
P-8 szakasz
Pócsmegyeren, a Dülöngélő sor – Borbála sétányon forgalomtechnikai jelzésrendszerrel
kialakítható nyomvonal az önkormányzati kezelésű lakóutcákban.
Idegen terület igénybevételére nincsen szükség.
A kerékpárforgalmi nyomvonal pályaszintje megegyezik a Dülöngélő sor Borbála sétány útpálya
szintjével.
P-9 szakasz
Ez a nyomvonal a Borbála stny. déli végétől indul és Szigetmonostor közigazgatási határáig tart.
Mivel a Duna menti árvédelmi töltését kb. 1-1,5 m-rel magasítani szükséges, ezért arra
kerékpárforgalmi nyomvonal elhelyezése nem célszerű és időben nem is kapcsolható az EV6
nyomvonal kialakításához. A töltés magasítása miatt a töltésláb jelenlegi nyomvonala meg fog
változni: ki fog szélesedni a mentett oldalra (a település felé), ezért a töltés jelenlegi
lábvonalában sem helyezhető el EV6 kerékpárforgalmi nyomvonal. Ha itt kívánjuk vezetni a
nyomvonalat, akkor a töltés új lábvonalának figyelembe vételével kell elhelyezni egy
mezőgazdasági utat.
A mezőgazdasági út kialakításához magáningatlanok igénybevételére van szükség.
A kerékpárforgalmi nyomvonal csatlakozik a Borbála sétány szintjéhez, majd déli irányban közel
vízszintes magassági vonalvezetéssel éri el Szigetmonostor közigazgatási határát.

3.2.5 Összefoglalás
Kisoroszi – Szigetmonostor közotti közigazgatási területén vizsgált EV6-os kerékpárforgalmi
nyomvonal főbb adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Szakasz
azonosí
tója

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Elhelyezke
dés

Építési engedélyköteles?
[Igen/Nem]

Megjegyzés

K-1

120

4,25

510

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

Lakott
területen
belül

Igen

-

440

2,50
(2×1,25)

1100

-

Kerékpársáv

Építés

500-as
csapadék
csatorna

K-2
880

-

-

-

400

2,50
(2×1,25)

1000

-

Kerékpársáv

1

Sebességcsilla
pító sziget

K-3
-
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-

-

Építés

Építés

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

Az út
mindkét
oldalán
szükséges a
csapadék
csatorna.
-
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Szakasz
azonosí
tója

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

500-as
csapadék
csatorna

800

-

-

-

3130

3,75

11738

-

K-4
3130
K-5

6,00

18780

-

Az út
mindkét
oldalán
szükséges a
csapadék
csatorna.

Építés

Építés
Kisajátítás

Megjegyzés

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

-

520

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

115

2,50
(2×1,25)

288

-

Kerékpársáv

Építés

-

Építés

Az út
mindkét
oldalán
szükséges a
csapadék
csatorna.

Építés

330

-

-

-

500-as
csapadék
csatorna

175

4,25

744

-

Gyalog- és
kerékpárút

3110

3,75

11663

-

3110

10,00

31100

-

105

4,25

446

-

3625

3,75

13594

-

T-1
3625

5,00

18125

-

855

4,25

3634

-

T-2
855

5,00

4275

-

370

5,00

1850

-

T-3
370

10,00

3700

620

3,75

2325

-

T-4
620
770

5,00
3,00

3100
2310

-

T-5
100

-

-

-

190

4,25

808

-

-

-

-

-

T-6

335

4,25

1424

-

Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Gyalog- és
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kisforgalmú
utca/út
Idegen terület
igénybevétele
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Árvédelmi
töltés
Közvilágítás
kiépítése
országos közút
mellett
Kisforgalmú
utca/út
Rámpa
támfallal

Kisforgalmú
utca/út

Építés
Kisajátítás
Építés
Építés
Kisajátítás

Kisajátítás

Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás
Forgalomtec
hnika
Építés

Felújítás
Építés

Építés

335

-

-

-

500-as
csapadék
csatorna

Építés

260

6,00

1560

-

Kisforgalmú

Felújítás
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Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

-

-

-

Építés

T-7

T-8

Építési engedélyköteles?
[Igen/Nem]

4,25

K-8

K-9

Elhelyezke
dés

130

K-6

K-7

Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele

Beavatkozás
jellege

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

A Duna jogi
területének
igénybevétel
ével
alakítható ki.
-

Lakott
területen
kívül

Lakott
területen
belül

Lakott
területen
belül

Nem

1114. j. út
átvezetésén
él

Nem

-

Igen

-

Igen

1114. j. út
felőli végén
rámpa
kialakítással,
műtárgy
építéssel.
-

Lakott

Igen
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Szakasz
azonosí
tója

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

260

2,50
(2×1,25)

650

-

Kerékpársáv

Építés

560

4,00

2240

-

Kisforgalmú
utca/út

Építés

1350

5,00

6750

-

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

utca/út

T-9

T-10
1350

9,00

12150

-

3740

3,75

14025

-

T-11
3740

7,00

26180

1030

3,75

3863

-

T-12

T-13

1030

5,00

5150

1490

4,00

5960

-

1755

5,00

8775

-

T-14

SZM-1

SZM-2

SZM-3

SZM-4

1755

10,00

17550

-

585

3,75

2194

-

585

2,00

1170

-

-

-

1

625

4,50

2813

-

395

3,75

1481

-

395

8,00

3160

-

-

-

-

1

380

3,75

1425

-

380

8,00

3040

-

-

-

-

1

810

3,75

3038

-

SZM-5
810

5,00

4050

-

365

3,75

1369

-

SZM-6
365
SZM-7

8,00

2920

-

475

3,75

1781

-

560

5,00

2800

-

SZM-8
560

5,00

2800

-

535

5,00

2675

-

SZM-9
535
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6,00

3210

-

Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút

Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás

Kisforgalmú
utca/út

Forgalomtec
hnika

Kisforgalmú
utca/út
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Sebességcsilla
pító sziget
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Eszközváltó
hely
(egyszerű)
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele

Építési engedélyköteles?
[Igen/Nem]

Megjegyzés

Lakott
területen
belül

Nem

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Építmények
bontása is
szükséges.

Lakott
területen
belül

Nem

-

Lakott
területen
kívül

Igen

területen
belül

Idegen terület
igénybevétele

Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Sebességcsilla
pító sziget

Elhelyezke
dés

Építés
Kisajátítás

-

-

Építés
Kisajátítás

Lakott
területen
kívül

Igen

-

Építés

-

Felújítás

Nem

A meglévő
nagykockakő
burkolat
leaszfaltozás
a.

Lakott
területen
belül

Építés
Kisajátítás

Lakott
területen
belül

Igen

Építés

-

Építés

Lakott
területen
kívül

Igen

-

Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás
Építés
Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

-
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Szakasz
azonosí
tója

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

370

4,25

1573

-

SZM-10
370

4,00

1480

-

235

4,25

999

-

SZM-11
235
SZM-12

4,00

940

-

1350

4,50

6075

-

1890

5,00

9450

-

SZM-13

Beavatkozás
típusa
Gyalog- és
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Gyalog- és
kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kisforgalmú
utca/út
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele

Beavatkozás
jellege

Elhelyezke
dés

Építési engedélyköteles?
[Igen/Nem]

Szélesítés

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
belül

Igen

Lakott
területen
belül

Nem

Lakott
területen
kívül

Igen

Kisajátítás
Szélesítés
Kisajátítás
Forgalomtec
hnika
Építés
Kisajátítás

Megjegyzés

-

1890

5,00

9450

-

SZM-14

190

4,25

808

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

Lakott
területen
kívül

Igen

-

SZM-16

365

3,5

1278

-

Kisforgalmú
utca/út

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen
kívül

igen

-

Építés és
kisajátítás

Lakott
területen
kívül és
belül

igen

-

Igen

-

Igen

-

SZM-17

730

4,25

3103

-

Vegyes
forgalmú
mezőgazdaság
i út a
külterületen,
szervizút a
belterületen

P-1

1220

3,75

4575

-

Kétirányú
kerékpárút

Építés

P-2

1355

3,75

5081

-

Kétirányú
kerékpárút

Építés

2310

3,75

8663

-

2310

-

-

-

P-3
-

-

-

1

2310

5,00

11550

-

905

5,00

4525

-

P-4
905
P-5

10,00

9050

-

955

4,00

3820

-

1740

5,00

8700

-

P-6
1740

5,00

8700

-

1995

5,00

9975

-

P-7
1995

10,00

19950

-

Kétirányú
kerékpárút
Közvilágítás
kiépítése
kerékpárút
mellett
Kerékpáros
pihenőhely
(egyszerű)
Idegen terület
igénybevétele
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele
Kisforgalmú
utca/út
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele
Mezőgazdaság
i út
Idegen terület
igénybevétele

Lakott
területen
kívül
Lakott
területen
kívül

-

Építés

Építés

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Építés

-

Kisajátítás

-

Építés
Kisajátítás
Forgalomtec
hnika
Építés
Kisajátítás
Építés
Kisajátítás

P-8

890

4,00

3560

-

Kisforgalmú
utca/út

Forgalomtec
hnika

P-9

1730

5,00

8650

-

Mezőgazdaság
i út

Építés

-

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
belül

Nem

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
kívül

Igen

Lakott
területen
belül
Lakott
területen
kívül

-

Nem

-

Igen

-

3-2. táblázat: Kisoroszi-Pócsmegyer-Szigetmonostor közötti szakaszok adatai
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Az egyes szakaszokhoz tartozó mintakeresztszelvényeket az 5. mellékletben csatoljuk.

3.3 Szentendre belterületi szakasz
SZT-1 szakasz
Ez a nyomvonal-szakasz a Szentendre és Szigetmonostor közötti egyik hídváltozathoz
kapcsolódó nyomvonal, ami lényegében a szentendrei Sziget utca. Ez az utca 3,0 m széles aszfalt
burkolatú, amely az Ady Endre utcát köti össze a tervezett híd hídfőjével.
A magassági kialakítást a Sziget u. aszfalt burkolatának szintje és a híd magassági kialakítása
határozza meg. A Sziget u. árvíz idején elöntésre kerül, de a pályaszintjét nem lehet MÁSZ szintre
helyezni az út menti ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása miatt.
SZT-2 szakasz
A Duna korzó egy rövid, aszfalt burkolatú szakasza, ahova már csak engedéllyel mehetnek be a
gépjárművek, ezért kerékpáros nyom burkolati jelekkel javasoljuk vezetni a kerékpáros
forgalmat.
SZT-3 szakasz (Bükkös-patak-Halász utca)
Ez a szakasz Szentendre Belvárosi részének legfontosabb szakasza. A gépjárművek csak
engedéllyel hajthatnak be, ezért ezen a szakaszon is kerékpáros nyom burkolati jelekkel
javasoljuk vezetni a kerékpáros forgalmat. Ez a szakasz kiemelt kormányprogram keretében
fölújításra kerül majd. A részletes tervezésnél az EV6 nyomvonal szempontjait is javasoljuk
figyelembe venni.
A nyomvonal a Duna korzó útpálya szintjével egyezik meg.
SZT-4 szakasz (Bükkös-patak-gát)
Ez Duna korzó útpályáján vezetett kerékpárforgalmi nyomvonal. Ezen a szakaszon is kerékpáros
nyom burkolati jelekkel javasoljuk vezetni a kerékpáros forgalmat.
A nyomvonal a Duna korzó útpálya szintjével egyezik meg.
SZT-5 szakasz
A Duna korzó útpályájától a gáton üzemelő kerékpárútig kialakítandó nyomvonal szakasz.
Megépítésekor a töltés magasítására van szükség, a 2015-ben megváltoztatott MÁSZ szintek
figyelembe vételével.
A nyomvonal magassági vonalvezetését a Duna korzó és a SZT-5 szakasz meglévő pályaszintje
határozza meg.
SZT-6 szakasz
Ezen a szakaszon ma is üzemel kétirányú kerékpárút, szélessége 2,5 m, ami az EV6 előírás
szerinti keresztmetszetének nem felel meg. Állapota megfelelő. Ezen gátszakasz is magassági
hiányos, a szükséges magasítás 0,40 m. A gát szintjének megemeléséig a jelenlegi kerékpárút
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megtartását javasoljuk, mert a Kb. 1 méteres szélesítésnek nincsen értelme a gát szintjének
megemelése nélkül. A szintemelés idegen területek igénybe vételével valósítható meg.
E szakaszon sem építési beruházásra nincsen szükség, de a meglévő forgalomtechnikai jelek
fölújítása indokolt.
A szakasz déli vége a Dera-patakon tervezett hídműtárgy. A híd és a Szentendre-Budapest közötti
szakasz engedélyezési tervei jelenleg készülnek.
A meglévő kerékpárút az árvédelmi töltés tetején épült meg, magassági vonalvezetése kb.
vízszintes.
SZT-7 szakasz
A meglévő, a Duna árterében haladó kerékpárút aszfalt burkolatú. A kátyús, deformált felületű
kerékpárutat 2017 októberében újították fel. A felújítási munkák során kátyúzást, kiegyenlítő
réteg terítését, és 4 cm vastag kopóréteg terítést végeztek el. A kerékpáros űrszelvény közelében
álló fákat kivágták. A burkolat jelenleg jó állapotú. A kopóréteg jó minőségű. A felújított
kerékpárút szélessége 2,00-2,30 m. A kerékpárút a felújítást követően jól kerékpározható,
azonban a szélessége elmarad az EuroVelo paraméterektől.
A 2017 őszi állapotról a melléket fényképek adnak tájékoztatást.

3-1. ábra Meglévő kerékpáros híd a Sztelin-patak
felett

3-2. ábra: A felújított kerékpárút ártéri szakasza

Az EV6 szükséges szélessége 3,75 m amelynek eléréséhez 1,4-1,8 m szélességgel bővíteni kell a
jelenlegi kerékpárutat. Ez az ártéri jelleg miatt fakivágással jár.
SZT-8 szakasz
A kerékpárforgalmi nyomvonal ezen szakasza kis forgalmúak. Burkolatuk aszfalt szélességük
3,00-4,00 m közötti. A kerékpárosok keresztezik a Papszigetre vezető utat, a forgalomtechnikai
jelzések hiányosak. A lakóterület forgalomtechnikai szempontból LPÖ. A kerékpárútról a lakópihenő övezetbe történő bevezetés nincs megoldva a Papsziget felőli oldalon. A Dunakanyar
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sétány kisforgalmú lakóutcaként üzemel, ahol az engedélyezett sebesség 20 km/h (lakó-pihenő
övezet). Az utat a kerékpáros forgalom mellett gépjármű forgalom is használja, több ingatlan csak
erről az útról közelíthető meg. A csatlakozó utcáknál I. típusú kerékpáros nyom felfestése
javasolt. Az érintett utak kisebb forgalomtechnikai beavatkozásokat leszámítva jól
kerékpározhatóak, de keskenyek.
A vegyes forgalmú közlekedés biztonsága érdekében a meglévő útpályák kiszélesítését javasoljuk
4,25 méterre.

3-3. ábra: A Dunakanyar sétány egy keskeny szakaszú része a lakó-pihenő övezetben

A nyomvonal ártérben halad, de árvíz idején a kerékpárosok a 11-es úton is haladhatnak.
SZT-9 szakasz
Az Ady Endre út keleti oldalán meglévő kerékpárútként, illetve gyalog- és kerékpárútként
folytatódik a nyomvonal a Papszigeti közúti híd és a Dunakanyar körút között. A 11-es út-Ady
Endre utca csomoponttól a Papszigeti közúti hídig vezető kerékpárút aszfalt burkolatú,
szélessége 2,75 m. Az Ady Endre utcai csomópont és a Spar Szupermarket között közös gyalogoses kerékpáros létesítmény van, a felületek nincsenek felfestéssel kijelölve. Az aszfaltburkolat
szélessége 3,00-4,50 m közötti. A járda és a kerékpárút a Spar után válik el fizikailag, de felfestés
a kerékpárúton itt sincs. A szélesség lehetőség szerinti növelése és a meglévő burkolatok
felújítása szükséges.
Magassági vonalvezetése a jelenlegi kerékpárúttal megegyező lesz.
SZT-10 szakasz
A nyomvonal szakasz Ady Endre u-i nyomvonalat tartalmazza a Dunakanyar körúttól az SZT-2-es
szakaszig. Ezen a szakaszon önálló kétirányú kerékpárút működik. A kerékpárút szélessége ezen
a szakaszon 2,00-2,50 m közötti.
Mivel az Ady E. utcában átmenő gépjárműforgalom gyakorlatilag nincsen, ezért az útpálya
felületén javasoljuk vezetni a kerékpárosokat kerékpáros nyomburkolati jelekkel, továbbá 40
km/órás sebességkorlátozás bevezetését javasoljuk. A jelenlegi kerékpárutat gyalogjárdává
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javasoljuk átminősíteni.
Elvi lehetőségként felmerült még nyitott kerékpársáv létesítése is, de ez „A” hálózati szerepű
kerékpárforgalmi nyomvonalon nem létesíthető.
Szentendre közigazgatási területén vizsgált EV6 kerékpárforgalmi nyomvonal főbb adatait az
alábbi táblázatban foglaltuk össze.
Szakasz
azonosítój
a

Hossz
[m]

Épített/
/felfestett
szélesség
[m]

Épített
felület
[m2]

Egyéb
[db]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Elhelyezkedés

Építési
engedélyköteles?
[Igen/Nem]

Megjegyzés

SZT-1

290

4,25

1233

-

Gyalog- és
kerékpárút

Építés

Lakott
területen belül

Igen

-

SZT-2

140

1,00

140

-

Kerékpáros
nyom

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen belül

Nem

-

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen belül

Nem

-

SZT-3

915

1,00

915

-

Meglévő
kerékpáros
nyom
burkolati
újraosztása

SZT-4

340

1,00

340

-

Kerékpáros
nyom

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen belül

Nem

-

SZT-5

145

4,00

580

-

Árvédelmi
töltés

Építés

Lakott
területen belül

Igen

-

SZT-6

2185

2,50

5463

-

Kétirányú
kerékpárút

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen belül

Nem

-

SZT-7

765

3,75

2869

-

Kétirányú
kerékpárút

Szélesítés

Lakott
területen belül

Nem

-

SZT-8

750

4,25

3188

-

Kisforgalmú
utca/út

Szélesítés

Lakott
területen belül

Nem

-

SZT-9

470

4,25

1998

-

Gyalog- és
kerékpárút

Szélesítés

Lakott
területen belül

Nem

-

SZT-10

685

1,00

685

-

Kerékpáros
nyom

Forgalomtec
hnika

Lakott
területen belül

Nem

-

3-3. táblázat: Szentendrei szakaszok adatai

Az egyes szakaszokhoz tartozó mintakeresztszelvényeket az 5. mellékletben csatoljuk.

3.4 Kisorosz-Dunabogdány szakasz (Kisoroszi hídhelyek)
Település

Szakasz

Kisoroszi / Visegrád

HÍD-1

Kisoroszi /
Dunabogdány

HÍD-2

Kisoroszi /

HÍD-3
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Keresztezés
szelvénye a
Szentendrei-Dunaágon
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Település

Szakasz

Dunabogdány

Helyszín

Keresztezés
szelvénye a
Szentendrei-Dunaágon

a Hajós utca vonalában
3-4. táblázat: Kisoroszi hídhelyek általános adatai

A hídhelyszínek vizsgálati szempontjai:
 Közlekedés, városszerkezetbe illesztés
 Hajózási körülmények, előírások
 Vízügyi körülmények, előírások
 Felszín alatti vízbázis védelem
 Híd pályaszintek és terepszintek viszonya
A hídhelyeken tervezett építmények hídrajzait a 7. mellékletben, a látványterveit a 8.
mellékletben csatoljuk. A hídhelyek helyét a 4. és 5. melléletben csatolt átnézetes
helyszínrajzon mutatjuk be.

3.4.1 HÍD-1 helyszín
A helyszín Kisoroszi, Rév utca vonalában; Szentendrei-Duna-ág 29+940 fkm-nél található
A Duna-híd Kisoroszi felőli hídrámpája a Rév utcába érne le. Ez az utca közlekedése
szempontjából kedvezőtlen, mivel az utcában lévő ingatlanok kiszolgálása ellehetetlenül. A
gyalogos-kerékpáros híd létesítése miatt a jelenleg üzemelő rév megszüntetése indokolt. A Duna
jobb partján a híd Szentendre közigazgatási területére érne le. Ezen a helyen ki lehetne alakítani
olyan eszközváltó helyet, ahol parkolóhelyek és kerékpártároló létesítésével elő lehetne segíteni
a kombinált utazási módokat.
A közösségi közlekedés elősegítése érdekében a Szentendre-Dunabogdány, Hajó utca között
közlekedő VOLÁN autóbuszvonalat célszerű lenne meghosszabbítani a Gondűző Étteremig, ahol
Visegrád közigazgatási területén lehetne kialakítani az autóbusz fordulót. Ezzel a megoldással –
főleg árvíz idején – elő lehetne segíteni a Kisoroszi lakosok eljutását gyalogosan, vagy
kerékpárral a közösségi közlekedésig. A VOLÁN autóbuszvonal meghosszabbítása kiszolgálná
Dunabogdány nyugati településrészét és Visegrád szentgyörgypusztai településrész lakóit is, ha a
jelenlegi dunabogdányi autóbusz forduló áthelyezésre kerülne.
Dunabogdányban, a Duna parton működő kerékpárút vége jelenleg a Fácános utca vonalában
van. A Duna parton haladó önálló kétirányú kerékpárút megszűnik és a kerékpárosok a 11-es út
burkolt felületén haladhatnak tovább Visegrád irányában. A Duna-híd létesítéséhez feltétlenül
kapcsolatot javaslunk kiépíteni a dunabogdányi kerékpárúttal. Ennek egyik elvi lehetősége a
jelenlegi Duna parti kerékpárút meghosszabbítása nyugati irányban. Ez a nyomvonal azonban
nem alakítható ki a Duna parton, mert Dunabogdány vízellátását biztosító parti víznyelő kutak
hidrogeológiai „A” védőterületének határa nem a jelenlegi Duna parti kerítés vonala, hanem a
Duna mederterülete, a jelenlegi part éltől jóval beljebb. Tehát ezen kívül- a Duna medrébenkellene kiépíteni a kerékpár utat.
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A másik lehetőség, hogy a jelenlegi kerékpárút végétől a Duna-híd térségéig a 11-es út mentén
kerékpárforgalmi nyomvonalat alakítunk ki. A beépítettség, a közművek elhelyezkedése és a
terepviszonyok miatt legkedvezőbben kerékpársáv alakítható ki a 11-es út két oldalán. Mivel
Visegrád-Szentgyörgypusztán és a 11-es út külterületi szakaszán irányhelyes kerékpárforgalmi
nyomvonal kialakítása körvonalazódik, ezért ezen a szakaszon is célszerű a kerékpársáv
kialakítása.
A három helyszín közül a legszűkebb meder található itt, mélyvonulattal, mely a hídalátámasztás
szempontjából kedvezőtlen. Elsősorban hajózási szempontok miatt egy mederpillér elhelyezése
javasolt a bal parttól (Kisoroszi felőli oldal) cca. 40 m-re.
A hídszerkezet alsó éle a mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,00 m-re helyezhető el.
A pillérek elhelyezésénél figyelembe kell venni a nagyvízi medret, melyek a lefolyási sávok
alapján határozhatók meg.
A híd pályaszintek és terepszintek viszonyát 1,20 m szerkezeti magasságú hídszerkezeteknél
vizsgáltuk. E kis szerkezeti magasság csak alsópályás hídszerkezeti kialakítás – tehát
tartószerkezeti elem a járófelület felett megjelenik: pld. ív, pilon - esetén megfelelő, amennyiben
ettől eltérően felsőpályás hídszerkezetet alkalmaznánk –tartószerkezeti elemek megjelennek a
járósík felett – úgy az érkezési szintek jelentősen magasabban lesznek.
A mértékadó árvízszint (MÁSZ) 106,93 mBf. síkon helyezkedik el; 1,00 m magas biztonsági sávot
figyelembe véve a pályaszint minimális magassága 109,13 mBf, azokon a szakaszokon, ahol már
nem a hajózási űrszelvény a mértékadó.
A főmeder környezetében a Kisoroszi oldalon a terepszint 105,20 mBf. magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 4,00 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A Rév utcához történő csatlakozás burkolatszintje a MÁSZ felett van, így a hídon való közlekedés
árvíz idején is megoldható.
A főmeder környezetében a Visegrádi oldalon a terepszint 104,80 m Bf. magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 4,30 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A 11. sz. főút burkolata 107,0 mBf. magasságban van, mely megközelíti a MÁSZ értéket, így a
hídon való közlekedés árvíz idején is megoldható

3.4.2 HÍD-2 helyszín
A helyszín a 487/2 hrsz-ú Kisoroszi közigazgatási területén lévő ingatlan vonalában,
Szentendrei-Duna-ág 29+840 fkm-nél található
A Duna-híd Kisoroszi felőli hídrámpája az önkormányzat tulajdonában lévő 487/2 hrsz-ú
ingatlan területére érne le. Az ingatlanon kialakított kerékpárforgalmi nyomvonal kapcsolódna
Kisoroszi Széchenyi utcai kerékpárforgalmi nyomvonalához.
A gyalogos-kerékpáros híd létesítése miatt a jelenleg üzemelő rév megszüntetése indokolt. A
Duna jobb partján a híd Dunabogdány közigazgatási területére érne le az Áprily Lajos völgyből
kijövő patak térségébe. A híd leérkezési helyétől a Gondűző Étterem előtti eszközváltó helyig
célszerű lenne olyan kapcsolat kialakítása, ami árvíz idején is üzembiztosan működhetne. A
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Gondűző Étterem térségében, valamint a Duna-híd és a Dunabogdány meglévő kerékpárút
összekötése vonatkozásában az I/b. pontban leírt fejlesztések megvalósítását javasoljuk.
Dunabogdánynál az árvízbiztos kiközlekedés optimálisan a 11. sz. főútra történő kikötéssel
valósítható meg, melynek burkolatszintje az mértékadó árvízszint felett cca. 1,0 m magasságban
helyezkedik el. A közvetlen kikötésre idegen terület igénybevételére van szükség, vagy a
Dunabogdány 856 hrsz-ú, vagy 857 hrsz-ú terület alkalmas erre.
Árvízvédelmi mű nincs kiépítve egyik oldalon sem. Elsősorban hajózási szempontok miatt egy
mederpillér elhelyezése javasolt a bal parttól (Kisoroszi felőli oldal) cca. 40 m-re.
A hídszerkezet alsó éle a mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,00 m-re helyezhető el.
A pillérek elhelyezésénél figyelembe kell venni a nagyvízi medret, melyek a lefolyási sávok
alapján határozhatók meg.
A helyszín vízügyi szempontból kismértékben kedvezőbb, mint az I. és III. sz. helyszínek.
A híd pályaszintek és terepszintek viszonyát 1,20 m szerkezeti magasságú hídszerkezeteknél
vizsgáltuk. E kis szerkezeti magasság csak alsópályás hídszerkezeti kialakítás – tehát
tartószerkezeti elem a járófelület felett megjelenik: pld. ív, pilon - esetén megfelelő, amennyiben
ettől eltérően felsőpályás hídszerkezetet alkalmaznánk –tartószerkezeti elemek megjelennek a
járósík felett – úgy az érkezési szintek jelentősen magasabban lesznek.
A mértékadó árvízszint (MÁSZ) 106,92 mBf. síkon helyezkedik el; 1,00 m magas biztonsági sávot
figyelembe véve a pályaszint minimális magassága 109,12 mBf, azokon a szakaszokon, ahol már
nem a hajózási űrszelvény a mértékadó.
A főmeder környezetében a Kisoroszi oldalon a terepszint 105,50 m Bf. magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 4,30 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A Széchenyi utcához történő csatlakozás burkolatszintje a 109,0 mBf. magasságban van, mely
közel 2,00 m-rel a MÁSZ felett van, így a hídon való közlekedés árvíz idején is megoldható.
A főmeder környezetében a Dunabogdányi oldalon a terepszint jellemzően 103,50 m Bf.
magasságon található, tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 5,50 m magasságban
érkezik a terepszint felett.
Amennyiben a továbbvezetés a lakóterület és a főmeder közötti sávban történik, úgy az árvíz
idején is járható kerékpárút biztosítására a Dunával párhuzamosan még hídszerkezeten kell
vezetni a kerékpárutat.
Itt az árvízbiztos kiközlekedés optimálisan a 11. sz. főútra történő kikötéssel valósítható meg,
melynek burkolatszintje jellemzően 108,00 mBf., mely a mértékadó árvízszint felett cca. 1,0 m
magasságban helyezkedik el. A közvetlen kikötésre idegen terület igénybevételére van szükség,
vagy a Dunabogdány 856 hrsz-ú, vagy 857 hrsz-ú terület alkalmas erre.

3.4.3 HÍD-3 helyszín
A helyszín a Hajós utca, Szentendrei-Duna-ág 29+350 fkm-nél található.
Kisoroszi közigazgatási területén a Hajós utca vonalában érne le a hídrámpa. E változatnál a
kisoroszi kerékpárforgalmi nyomvonal-szakasza a települést lényegében elkerülné. Ez a település
közlekedési és gazdasági érdekszempontjai miatt nem szerencsés. Maga a Hajós utca
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szabályozási szélessége is csak néhány méter (kb. 5-6 m), ezért lehetséges, hogy magáningatlan
területét is igénybe kellene venni.
A Duna jobb partján a híd Dunabogdány közigazgatási területére érne le a Dunabogdány
vízellátását biztosító területre. A korábban elmondottak értelmében a vízbázis területén a
123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet (a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről) értelmében közlekedési létesítmény nem
létesíthető. A vízbázis területének részleges igénybevételére csak akkor kerülhet sor, ha a
hidrogeológiai védőterület határai módosulnak. Ennek egyik műszakilag lehetséges módja az,
hogy a jelenleg üzemelő víznyelő kutak egy része megszűnik. Természetesen a kieső
ivóvíztermelő kapacitást pótolni szükséges.
A gyalogos-kerékpáros híd létesítése miatt a jelenleg üzemelő rév megszüntetése e változatnál is
indokolt.
A híd leérkezési helye a Gondűző Étterem előtti eszközváltó hely térségétől kb. 600 m-re
helyezkedne el, ami már kb. 6-8 perces gyaloglási távolság. A Gondűző Étterem térségében,
valamint a Duna-híd és a Dunabogdány meglévő kerékpárút összekötése vonatkozásában e
változat esetében is az I/b. pontban leírt fejlesztések megvalósítását javasoljuk.
Az I. és II. helyszínhez nagyon hasonló, a jobb partnál zátonyok találhatók, ezeket a hajózási
nyílás elhelyezésénél figyelemebe kell venni.
A hídszerkezet alsó éle a mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,00 m-re helyezhető el.
A pillérek elhelyezésénél figyelembe kell venni a nagyvízi medret, melyek a lefolyási sávok
alapján határozhatók meg.
A híd pályaszintek és terepszintek viszonyát 1,20 m szerkezeti magasságú hídszerkezeteknél
vizsgáltuk. E kis szerkezeti magasság csak alsópályás hídszerkezeti kialakítás – tehát
tartószerkezeti elem a járófelület felett megjelenik: pld. ív, pilon - esetén megfelelő, amennyiben
ettől eltérően felsőpályás hídszerkezetet alkalmaznánk –tartószerkezeti elemek megjelennek a
járósík felett – úgy az érkezési szintek jelentősen magasabban lesznek.
A mértékadó árvízszint (MÁSZ) 106,89 mBf. síkon helyezkedik el; 1,00 m magas biztonsági sávot
figyelembe véve a pályaszint minimális magassága 109,09 mBf, azokon a szakaszokon, ahol már
nem a hajózási űrszelvény a mértékadó.
A főmeder környezetében a Kisoroszi oldalon a terepszint 105,40 mBf. magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 3,70 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A Széchenyi utcához történő csatlakozás burkolatszintje 107,80 mBf., a MÁSZ felett van cca. 1,00
m-rel, így a hídon való közlekedés árvíz idején is megoldható.
A főmeder környezetében a dunabogdányi oldalon a terepszint 103,30 mBf. magasságon
található, tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 5,80 m magasságban érkezik a
terepszint felett. A 11. sz. főút burkolata 106,4 mBf. magasságban van, mely a MÁSZ érték alatt
van, tehát árvíz idején a kicsatlakozás víz alá kerülhet. Természetesen ebben az estben a 11. sz.
főút szintjét is meghaladja az árvízszint. Ez a közvetlen kikötés tehát nem árvízbiztos és ehhez
igénybe kellene venni vízbázis belső védőövezeteket is.
A Dunabogdányi oldalon a lakóterület és a főmeder közötti szakaszon, a Duna-ággal
párhuzamosan nem vezethető a kerékpárút, mivel ez vízjárta terület, a folyóval párhuzamos híd
építése pedig jelentősen megnövelné a beruházási költségeket (még 300-400 m hídszerkezet
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építése) a helyszíntől távoli bekötési lehetőség miatt, továbbá várhatóan hidraulikai problémákat
is okoz.

3.5 Szentendre-Szigetmonostor szakasz (Szentendrei hídhelyek)
A tervezési projekt keretében, az érintett önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján
Szigetmonostor-Szentendre környezetében 3 különböző helyszínen (a III. helyszín esetében
további 3 alesetben) került megvizsgálásra a Szentendrei – Duna-ág felett létesítendő
kerékpárhidak létesítésének lehetősége.

Település

Szakasz

Szentendre / Leányfalu

HÍD-1

Szentendre / Szigetmonostor

HÍD-2

Szentendre / Szigetmonostor

HÍD-3b

Szentendre / Szigetmonostor

HÍD-3a

Szentendre / Szigetmonostor

HÍD-3c

Helyszín
Határcsárda
térségében
(Szentedre és Leányfalu
közig. területénél)
Szentendre
Hajóállomás
térségében
Szentendre, Yacht kikötő
térségében
Szentendre,
Rév
utca
térségében
Szentendre, Dunaár utca
térségében

Keresztezés
szelvénye
a
Szentendrei-Dunaágon
12+830 fkm
10+830 fkm
10+400 fkm
10+220 fkm
10+160 fkm

3-5. táblázat: Szentendrei hídhelyek általános adatai

A hídhelyszínek vizsgálati szempontjai:






Közlekedés, városszerkezetbe illesztés
Hajózási körülmények, előírások
Vízügyi körülmények, előírások
Felszín alatti vízbázis védelem
Híd pályaszintek és terepszintek viszonya

3.5.1 HÍD-1 helyszín
A hídhely a Határcsárda térségében, a Szentendrei-Duna-ág 12+830 fkm-nél található
A szigetmonostori csatlakozás térségébe ér ki a Szigetmonostor irányában a 11307 j. országos út
mentén jelenleg üzemelő kerékpárút. A Duna jobb oldalán, a Duna parton üzemel a Szentendrét
Leányfaluval összekötő kerékpárút. Ez a kerékpárút leromlott állapotú, ezért felújítása
szükséges.
A 11-es út mentén, a Határcsárda közelében érhető el a VOLÁNBUSZ Kft. által működtetett
Dunabogdány, Szentendre, Visegrád és a Szentendre-Esztergom autóbusz vonal. Árvíz idején a
hídfő használata kétséges lehet, mert a 2013-as árvíz idején a 11-es út szintje fölött kb. 2
méterrel magasabban állt a víz.
A híd létesítésével a jelenleg üzemelő komp működését is meg kell tartani.
A szigetmonostori oldalon I. rendű védmű található.
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Elsősorban hajózási szempontból maximum 2 mederpillér elhelyezése javasolt, egymástól cca.
100 m távolságban, szimmetrikusan a meder középvonalára.
A szigetmonostori oldalon az I. rendű védmű mederfelőli oldalán széles sávban üzemtervezett
erdőterület található (meglévő erdő), melynek kezelője a Vízügyi Igazgatóság. Az erdőterület a
levezetősáv része. A kerékpáros híd létesítéséhez feltehetően szükség lesz erdő igénybevételre,
mely hatósági eljárásra kötelezett igénybevétel, elképzelhető, hogy csak csereerdő területtel
valósítható meg.
A hídszerkezet alsó éle a mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,00 m-re helyezhető el.
A pillérek elhelyezésénél figyelembe kell venni a nagyvízi meder levezető sávokat, melyet az
adottfolyószakasz Nagyvízi mederkezelési terve határoz meg.
A híd pályaszintek és terepszintek viszonyát 1,20 m szerkezeti magasságú hídszerkezeteknél
vizsgáltuk. E kis szerkezeti magasság csak alsópályás hídszerkezeti kialakítás – tehát
tartószerkezeti elem a járófelület felett megjelenik: pld. ív, pilon - esetén megfelelő, amennyiben
ettől eltérően felsőpályás hídszerkezetet alkalmaznánk –tartószerkezeti elemek megjelennek a
járósík felett – úgy az érkezési szintek jelentősen magasabban lesznek.
A mértékadó árvízszint (MÁSZ) 105,93 mBf. síkon helyezkedik el; 1,00 m magas biztonsági
magasságot figyelembe véve a pályaszint minimális magassága 108,13 mBf, azokon a
szakaszokon, ahol már nem a hajózási űrszelvény a mértékadó.
A főmeder környezetében a szentendrei oldalon a terepszint 102,50 mBf magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 6,00 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A szentendrei oldalon a 11. számú főúthoz történő csatlakozás burkolatszintje ~104,90 mBf, míg
a szigetmonostori oldalon a 11307 jelű rév hozzájáró út ~105.00 mBf szinten található. A
csatlakozási pontok tehát kis mértékben a MÁSZ alatt vannak, így a hídon való közlekedés
legtöbb esetben árvíz idején is megoldható.

3.5.2 HÍD-2 helyszín
A hídhely a Szentendrei Hajóállomás térségében, a Szentendrei-Duna-ág 10+830 fkm-nél van
A szigetmonostori oldalon hidrogeológiai védőövezetbe ér le a kerékpárút, amelyet tovább kell
vezetni az országos közút, illetve Szigetmonostor irányában, vagy a jelenleg használt aszfaltos
úton. A szentendrei oldalon a MAHART hajóállomás északi oldalán érné el a kerékpárút
Szentendre közigazgatási területét. A nyomvonalat a Sziget utcán keresztül vezetve lehetne
csatlakoztatni az Ady Endre utca mentén üzemelő észak-déli irányú kerékpárúttal. E nyomvonal
szentendrei oldali legnagyobb problémája az, hogy az érkezési oldal is elöntésre kerül árvízkor
A szigetmonostori oldalon vízmű üzemi töltés található, az előtte lévő erdősáv üzemtervezett
erdőterület. Az erdőterület a nagyvízi levezetősávnak része.
A hídszerkezet alsó éle a mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,00 m-re helyezhető el.
A pillérek elhelyezésénél figyelembe kell venni a nagyvízi medret, melyek a lefolyási sávok
alapján határozhatók meg.
A helyszín vízügyi szempontból kismértékben kedvezőbb, mint az I. és III. sz. helyszínek.
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A mértékadó árvízszint (MÁSZ) 105,85 mBf. síkon helyezkedik el; 1,00 m magas biztonsági
magasságot figyelembe véve a pályaszint minimális magassága 108,05 mBf, azokon a
szakaszokon, ahol már nem a hajózási űrszelvény a mértékadó.
A főmeder környezetében a szentendrei oldalon a terepszint 103,50 mBf magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 4,50 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A szigetmonostori oldalon a terepszint 103,00 mBf magasságon található, tehát itt a hídfő
környezetében a járófelület közel 5,00 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A szentendrei oldalon a közúti kapcsolatot a Czóbel sétány – Sziget utca nyomvonalon az Ady
Endre utcához való csatlakozás jelentené. Ehhez keresztezni kell a hajóállomás mélyebb fekvésű
telkét, mely árvíz idején elöntésre kerül.
A szigetmonostori oldalon szintén árvíz járta területre érkezik a híd. A 1113 jelű összekötő útra az előtte található magasparton keresztül – történő, árvízkor is járható csatlakozás csak a
hídszerkezet további 200 m-rel való meghosszabbításával biztosítható, mely azonban
költségtöbbletet jelent.

3.5.3 HÍD-3 helyszín
A hídhely a Szentendre belváros térségében van.
A 3. helyszínen – Szentendre belvárosában 3 db alesetet is megvizsgáltunk:
3b. helyszín – Yacht kikötő, Szentendrei Duna ág 10+400 fkm szelvényében
3a. helyszín – Rév utca, Szentendrei Duna ág 10+220 fkm szelvényében
3c. helyszín – Yacht kikötő, Szentendrei Duna ág 10+160 fkm szelvényében
A szigetmonostori oldalon a nyomvonalat csatlakoztatni lehetne a révhez vezető kb. 3,5 m
szélességű aszfalt burkolatú úthoz (3b és 3c esetek), vagy egy új nyomvonalat lehetne kialakítani,
amely keresztezné a hidrogeológiai „A” védőterületet (3a eset). A jelenleg használatos aszfaltút
mellett ivóvíznyerő kutak vannak, azaz az út mindkét oldalán hidrogeológiai „A” véd terület van.
Ha a kerékpárút ezen út szintjére érkezik le, akkor árvíz idején a szigetmonostori csatlakozás víz
alá kerül, tehát nem lesz használható. A másik lehetőség az, hogy a kerékpárút nem a mai aszfalt
burkolatú útpályához csatlakozik, hanem délkeleti irányban halad tovább, átszelve a
hidrogeológiai védőterületet, majd csatlakoztatható egy önkormányzati földúthoz, amelynek
építési szintjét a mértékadó árvízszint figyelembe vételével lehet kialakítani.
A Szigetmonostor felőli révnél megfigyelhető, hogy a Szentendrei-szigetről érkezők eszközváltó
helyként használják a révet. Személygépkocsival, illetve kerékpárral érkeznek a révhez, amellyel
elérhetik Szentendre belvárosi részét. Ezért a szigetmonostori oldalon is célszerű kialakítani egy
eszközváltó helyet úgy és ott, hogy árvíz esetén is használható legyen.
A szentendrei oldalon a Rév utca északi oldalán érhet le a kerékpáros rámpa (3a eset), a mentett
oldalon, amelyet csatlakoztatni lehet a Duna-korzóhoz, amely egyben egy észak-déli irányú
kerékpárforgalmi kapcsolódás is, illetve déli irányban az EV6 tovább vezetési iránya is. Ez a
helyszín Szentendre város szempontjából nagyon kedvező helyen érné el a várost, és sem a híd
látványában, sem a kapcsolódás vonatkozásában nem jelentene törést sem a város
látványelemeiben, sem a város szerkezetében.
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Amennyiben ez a hídhelyszín kerül kiválasztásra, akkor a szentendrei hídfőtől közösségi
közlekedési kapcsolatot javaslunk a Budapest-Szentendre HÉV irányában.
A szentendrei oldalon vasbeton támfal szerkezetű I. rendű védmű található, melynek tulajdonosa
és kezelője Szentendre Város Önkormányzata.
A szigetmonostori oldalon széles, nagyvízi levezető sáv van, melyben lefolyást gátló töltés nem
épülhet.
Hajózási szempontból a legkedvezőtlenebb helyszín, a jobb és bal parttól való pillér helyének
kijelölése a hatósággal való helyszíni szemlén tehető csak meg. A hídszerkezet alsó éle a
mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,00 m-re helyezhető el.
Összefoglalva vízügyi és hajózási szempontból – mely véleményt a Vízügyi Igazgatóság Hajózási
kirendeltsége adta – az HÍD-1 helyszín a legkedvezőbb, a HÍD-3 helyszínek (a, b és c egyaránt)
pedig a legkedvezőtlenebb a kerékpáros híd elhelyezéséhez.
A mértékadó árvízszint (MÁSZ) ~105,80 mBf. síkon helyezkedik el; 1,00 m magas biztonsági
magasságot figyelembe véve a pályaszint minimális magassága 108,10 mBf, azokon a
szakaszokon, ahol már nem a hajózási űrszelvény a mértékadó.
A főmeder környezetében a szentendrei oldalon a terepszint 103,50 mBf magasságon található,
tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 4,60 m magasságban érkezik a terepszint felett.
A főmeder környezetében a szigetmonostori oldalon a terepszint ~103,00 mBf magasságon
található, tehát itt a hídfő környezetében a járófelület közel 5,10 m magasságban érkezik a
terepszint felett.
A szentendrei oldalon a Duna korzóhoz történő csatlakozás burkolatszintje ~105,50 mBf, de ezen
az oldalon árvédelmi védmű található. A szentendrei csatlakozási ponton tehát a közlekedés árvíz
idején is biztosítható lehet. A védművön való átvezetés későbbi tervfázisban vizsgálandó.
A szigetmonostori oldalon a 1113 jelű összekötő út ~102.50 mBf szinten található. A csatlakozási
pont árvíz által elöntött, mélyebb fekvésű területen található, így ezen az oldalon árvíz idején
való közlekedés csak a híd meghosszabbításával, „lábakon” vezetett kerékpárút továbbvitelével
lenne biztosítható. A híd hosszának növelése (további 200-300m) a beruházási költségeket is
jelentősen megnövelné.
A hídhelyeken tervezett építmények hídrajzait a 7. mellékletben a látványterveit a 8.
mellékletben csatoljuk. A hídhelyek helyét a 4. és 5 melléletben csatolt átnézetes
helyszínrajzokon mutatjuk be.

3.6 Műszaki létesítmények kialakítása
A későbbiek során a 6.3 fejezetben soroljuk fel a kerékpárút megépítéséhez tartozó
létesítményeket. Ezen létesítményeken túl 2 db helyen további kerékpáros eszközváltó hely kerül
kialakításra. Az eszközváltó helyek tervezett helyeit a 3-4. és 3-5 ábrákon mutatjuk be.
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Kisoroszi
hídhely

Tervezett
pihenőhely

3-4. ábra: Tervezett eszközváltó elhelyezkedése, Visegrád, 064 hrsz
Tervezett
pihenőhel
y

Szentendr
ei hídhely

3-5. ábra Tervezett eszközvált elhelyezkedése, Szigetmonostor, 042/30 hrsz

A jelenlegi tervezési fázisban a következőek lesznek várhatóan:




parkoló,
esőbeálló,
kerékpártároló.
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Ezek részletes műszaki kialakításáról még nincsenek információk.
További műtárgyak az alábbi táblázatban foglaljuk össze.

Sorsz
ám

1

szakasz- Áthidalt
jel
akadály

V-8

2

V-10

3

V-10

4A

4B

V-13

V-13
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Lepencepatak

Apátkútipatak

Település

Visegrád

Visegrád

2.
sz.
gyalogos
Visegrád
út

-

-

Visegrád

Visegrád

Műtárgy

Meglévő/
tervezett

Beavatkozás

Hossz Szélesség
(m)
(m)

Terüle
t
(m2)

kerékpár
tervezett
os híd

Új kerékpáros híd
11. sz főút 45+450
km.sz.
visegrádi
7,00
Lepence-patak közúti
híd
mellett
L=7.00m

3,50

24,5

közúti
híd

meglévő

A kerékpáros forgalom
a
közúton
forgalomtechnikai
eszközökkel
kijelölt
kerékpársávon halad:
nincs
beavatkozás!
11. sz. főút 43+068 ø
km.sz.
visegrádi
Apátkúti-patak közúti
hídon (keresztmetszet
körlátok
között:
0.50+9.00+2.50=12.00
m)

ø

ø

meglévő

Közúti híd szélesítése
vagy új kerékpáros híd
11. sz. főút 42+133
km.sz. visegrádi 2. sz.
gyalogos út feletti
4,00
közúti
híd
(keresztmetszet
korlátok
között:
0.50+9.00+0.50)
L=4.00m

3,50

14,0

közúti
híd

támfalak meglévő

Meglévő bélésfalak és
támfal részek bontása
az
útpálya
szélesítéséhez.
Új
támfal
építése.
Acélhálós
kőomlás
elleni
védőhálós
rézsűvédelem.

támfalak meglévő

Meglévő bélésfalak és
támfal részek bontása.
Új támfalak építése
meglévő
támfalak
helyén,
megemelt
kerékpárút
vonalvezetéshez.
Acélhálós
kőomlás
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Sorsz
ám

szakasz- Áthidalt
jel
akadály

Település

Műtárgy

Meglévő/
tervezett

Beavatkozás

Hossz Szélesség
(m)
(m)

Terüle
t
(m2)

elleni
védőhálós
rézsűvédelem.

4C

4D

4E

4F

5

6

V-13

V-13

V-13

V-13

V-13

D-1
D-4
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-

-

-

-

Mátyáspatak

Időszakos
vízfolyás

Visegrád

Visegrád

Visegrád

Visegrád

Visegrád

Dunabogd
ány

támfalak meglévő

Meglévő
támfalak
javítása.
Acélhálós
kőomlás
elleni
védőhálós
rézsűvédelem.
Új
járdakonzolos
támfal
előregyártott
vasbeton elemekből.

támfalak meglévő

Meglévő
támfalak
javítása.
Acélhálós
kőomlás
elleni
védőhálós
rézsűvédelem.

támfalak meglévő

Meglévő bélésfalak és
támfal részek bontása
az
útpálya
szélesítéséhez.
Új
támfal
építése.
Acélhálós
kőomlás
elleni
védőhálós
rézsűvédelem.

támfalak meglévő

Meglévő
támfalak
javítása.
Acélhálós
kőomlás
elleni
védőhálós
rézsűvédelem.

közúti
híd

meglévő

Közúti híd szélesítése
vagy új kerékpáros híd
11. sz. főút 39680
km.sz.
visegrádi
Mátyás-patak
feletti
5,00
közúti
híd
(keresztmetszet
korlátok
között:
0.40+9.00+0.40)
L=3.00m

1,50

7,5

kerékpár
tervezett
os híd

Közúti híd szélesítése
mindkét odlalon, vagy
új kerékpáros híd
11.sz. főút 38+500
5,00
km.sz. Dunabogdányi
időszakos
vízfolyás
feletti
közúti
híd
(keresztmetszet

3,50

17,5
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Sorsz
ám

szakasz- Áthidalt
jel
akadály

Település

Műtárgy

Meglévő/
tervezett

Beavatkozás

Hossz Szélesség
(m)
(m)

Terüle
t
(m2)

korlátok
között:
0.40+10.00+0.40)
L=3.00m

8

T-6

9

-

Tahitótfalu

Szentendr
ei-Dunaág

T-15

rámpa
tervezett
támfallal

Tildy
Tahitótfalu Zoltán
-Tótfalu
közúti
híd

meglévő

Ifjúság út és hídra
vezető töltés között
rámpa építése
Meglévő közúti híd. A
kerékpáros forgalom a
közúton
forgalomtechnikai
eszközökkel
kijelölt
kerékpársávon halad:
nincs
beavatkozás!
ø
Tahitótfalui
Tildy
Zoltán híd 1114 j. út
0+331
km.sz.
(keresztmetszet:
burk.sz.:
0.95+8.50+0.95)
L=201.60m

ø

ø

Bármilyen hídépítési munka kezdete előtt a belső védőterületi kijelölő határozatot valamint a
hozzá kapocslódó minden egyéb hatósági és műszaki kiépítést/átépítést és áthelyezést el kell
végezni. Építési terület vízbázis belső védőterületen nem lehet. Részletes leírás 6.4 fejezetben
található.

3.7 A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmény(ek), felsorolása,
helye
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (röviden MBFH) nyilvános nyilvántartása alapján a
tervezési terület közelében az alábbi 6 működő bányatelek található:
Bányatelek neve

területe

Bányászott
anyag

Kisoroszi I. - kavics

0,1133

Dunabogdány I.

0,7673

kavics
"nincs jogosított"
vízépítési agyag
vízépítési andezit Basalt-Középkő Kőbányák Kft.

Vác (0330/9-39,42-71,76. hrsz.)

1,7674

homok kavics

Vác-Csörög-Sződliget
kavics

-

homok,
1,3191

homok kavics

Vác VII.

0,2291

homok

Vác IV.

0,6249

homok kavics

Bányavállalkozó
megnevezése

Zalakerámia Zrt.
KERÁMIALAND
2005
Ingatlankezelő- és Hasznosító
Kft.
Zalakerámia Zrt.
K.K.H.
Bányaművelési
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3-6. táblázat: Bányászati lelőhelyek adatai

Térképi elhelyezkedésük az alábbi:
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3-6. ábra Bányászati lelőhelyek elhelyezkedésük.
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3-7. ábra: Dunabogdány I. – andezit, agyag bánya műszaki adatai
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3-8. ábra: Kisoroszi I. kavicsbánya adatai
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3-9. ábra: Vác – Homok, kavics bánya műszaki adatai
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3-10. ábra: Vác-Csörög-Sződliget – homok, kavics bánya műszaki adatai
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3-11. ábra: Vác VII.- kavicsos homok bánya adatai
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3-12. ábra: Vác IV. – homok, kavics bánya műszaki adatai
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3.8 A tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb
mutatóinak megadását.
A tervi nyomvonalak megvalósításakor fellépő anyagmennyiségi igények jelen tervfázisban nem,
illetve jelentős becslési hibával határozhatóak meg. Közelítő értékek a burkoltépítésre és a
hídszerkezetek anyagmennyiségeire adhatóak. Az építés időtartamát a jelenlegi ismereteink
alapján a hídépítés időszükségleteihez igazodva 18 hónapban határozhatjuk meg. Ezen belül a
tényleges építésre fordítható napok száma (téli és hétvégi napokat leszámítva) 300 munkanap.
Az út építésének főbb munkafolyamatai, mennyiségei és építési időszükségletei:
FÖLDMUNKÁK

teljes hossz [m]

napi hossz [m]
28000

93
napi mennyiség [m3]

átlagos földműfelület [m2]

2.5

233

területelőkészítés

átlagos földműfelület [m2]

7

653

földmunka

BURKOLATÉPÍTÉS teljes felület [m2]

napi mennyiség [m2]
103209

344

rétegvastagság [m]

napi mennyiség [m3]

0.07

aszfalt

24

0.15

Ckt

52

0.2

fagyvédő r.

69

burkolatépítés
(földmunka)

3-7. táblázat: Építési munkafolyamatok főbb adatai

A belterületi szakaszokon a két kialakítás közül csak az építéssel járókat vettük számításba
(forgalomtechnikai beavatkozásnak nincs érdemi környezetvédelmi hatása).
A híd építések főbb munkafolyamatai, mennyiségei és építési időszükségletei:
18

cölöpszám [fm]
függőhíd
ferdekábeles
híd

2x3x3

450

1x3x5

375

ívhíd

2x3x2
beton
[m3]

300

függőhíd

ferdekábeles
híd
ívhíd
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400

hónap

360

munkanap
építési
300
nap
napi mennyiség
alapozás (cölöp, cölöpösszefogó) 4
hónap
cölöpfúrás
80

munkanap 16.9 [fm]
29.8 beton [m3]

zsaluzás-vasszerelés
21.1 betonozás [m3]

563
208

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
beton
[m3]
függőhíd
ferdekábeles
híd

- felmenőszerkezetek (pillérek, hídfők) 4 hónap

418

80

munkanap

432

zsaluzás-vasszerelés
16.2

betonozás [m3]

ívhíd
- felszerkezet
hónap

8
160

munkanap

0.3

szerelési egység/nap

napi munkavégzés a szerőtrében

függőhíd, ferdekábeles híd
ívhíd
(szerőtérből
hídhelyre)

bárkára,

- hídtartozékok, befejező munkák 2
hónap
3-8. táblázat: Hídépítési munkafolyamatok főbb adatai

A sárga színnel aláfestett mennyiség a mértékadó, a napi mennyiségek ezek alapján kerültek
számításra
A kisoroszi hidak alépítményi munkái a hajózási középvíz feletti medertérbe kerülnek, tehát a
munkát várhatóan nem szükséges bárkáról végezni.
A várható területfoglalást a 3-14 és 3-16 ábrán látható.

3-13. ábra: Kisoroszi hídhely építésének várható területfoglalása
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A szentendrei hidak (ferdekábeles és függő) szerkezeti és építéstechnológiai megoldásaiban
azonosak a Kisorosziba tervezettekkel. Mennyiségeik is jellemzően megegyeznek, ezért azokon a
helyszíneken is a fenti értékekkel számolhatunk. Az alapozásuk viszont tartósan vízjárta
mederrészekre esik, melyek az alapozási munkáit így bárkáktól kell megoldani.
Külső vízbázis védőterület határa
Belső vízbázis védőterület határa
Munakterület határa

3-14. ábra: Szentendre-Határcsárda hídhely várható építési területe

Külső vízbázis védőterület határa
Belső vízbázis védőterület határa
Munakterület határa

3-15. ábra: Szentendre-Dunaár utca hídhely építési területe

Bármilyen hídépítési munka kezdete előtt a belső védőterületi kijelölő határozatot valamint a
hozzá kapocslódó minden egyéb hatósági és műszaki kiépítést/átépítést és áthelyezést el kell
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végezni. Építési terület vízbázis belső védőterületen nem lehet. Részletes leírás 6.4 fejezetben
található.
A hidak építésével összefüggésben a következő munkafázisok lesznek várhatóan:


Terület előkészítése
o Építési terület lehatárolása, birtokba vétele
o Fakivágás, növényzet eltávolítása a megvalósításhoz szükséges területeken
o Humuszleszedés/régészet



Parti alépítmények építése
o Próbacölöpözés és kiértékelés
o Mélyalapozás (javasolt technológia: fúrt/CFA cölöp)
o Földkitermelés, munkatér határolás
o Síkalapozás/cölöpöszefogó építése
o Felmenő szerkezeteinek építése



Mederpillérek építése (csak a szentendrei hídhelyek tekintetében igaz)
o Próbacölöpözés és kiértékelés
o Mélyalapozás (javasolt technológia mederben: acél köpenycsöves, bentonit zagy
megtámasztással készített fúrt cölöp)
o Mederkotrás mederpillérek alapozása helyén
o Munkatér határolás kiépítése mederpillérek építéséhez
acélszerkezetű őrfalakkal, vagy kivételes esetben jászolgáttal)

(előregyártott

o Cölöpösszefogó gerenda, felmenő szerkezetek építése
o Munkatér határolás bontása


Felszerkezet építés
o Ideiglenes segédjármok telepítése
o Acél felszerkezet építése
o Vasbeton felszerkezet építése
o Kábelek építése a felszerkezet főtartóinak építésével együtt



Befejező munkák
o Hídsaruk, dilatációk beépítése
o Ideiglenes segédjármok bontása
o Földvisszatöltés,
töltésekhez)

tömörítés,

háttöltések

építése

(csatlakozás

o Mederpillérek környezetében meder kőszórás építése
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o Hídtartozékok építése (vízelvezetés, korlátok, fenntartójárdák és lépcsők, köz- és
díszvilágítás kiépítése)
o Vasbeton szerkezeti elemek korrózió elleni bevonatolása
o Műtárgy környezetében rendezése (humuszterítés, rekultiváció, növénytelepítés)
o Híd próbaterhelése
o Munkaterület átadása
Az üzemelés főbb munkafolyamatai:
működőképesség fenntartása.
A tevékenységet végző szervezet a kerékpárutak esetében is a közutakra előírt fenntartási
rendet követi, ami a fő és mellékúti szakaszok esetén a „folyamatos ellenőrzés, védekezés az út
teljes hosszában, beavatkozások szükség szerint” elveket követik. A tervezett hidakhoz vezető
útszakaszok a közúti hierarchia szerint állomáshoz vezető utak (öt számjeggyel jelzettek, melyek
közül a középső 3, utal az állomáshoz vezető szerepre, esetünkben hajóállomásokhoz vezető
utak), melyek a útellenőrökön kívül a kivezényelt elhárító gépkocsik ellenőrzik, a védekezés
csupán az út veszélyes részeire (ívek, meredek emelkedők) terjed ki.

3.9 A telepítéshez és a megvalósításhoz és felhagyásához szükséges kapcsolódó
műveletek
3.9.1 Megvalósításhoz kapcsolódó szállítás
A két elkülöníthető építési feladat eltérő szállítási igényekkel jelenik meg.
Útépítés szakterületén az építéssel járó szakaszok a helyi és nyomvonali adottságok, valamint a
környező területhasználatok kötöttségi miatt jellemzően nyomvonali szállítással valósíthatók
meg. Azon nyomvonalszakaszoknál, ahol a meglévő utak területét elhagyjuk, ott a kialakítandó
nyomvonalon valósítható meg a szállítás (épülő árvédelmi töltés és mezőgazdasági út
igénybevétel esetén). Erre lehetőséget ad a mintakeresztszelvényeken ábrázolt építési szélesség
(4, 7, 11 m). A napi anyagmozgatási igényre vonatkozó adatokat az 3.8 fejezetben részleteztük.
Hídépítés szakterületén az alépítményi és felmenő szerkezeti munkákhoz kapcsolódó szállítások
jellemzően közutakon valósulhatnak meg. A helykijelölés során jellemzően közútként, vagy
önkormányzati területként nyilvántartott ingatlanokon létesül a parti kapcsolat. Az alépítményi
munkák helyszükséglete a végső területfoglalást alig haladja meg. A felszerkezet az egyes
hídváltozatok esetén eltérő technológiával készül, melyek közös pontja az elemek vízi
szállításának lehetősége. Ez alól kivétel a Kisoroszi ívhíd, melynek szerkezeti szereléséhez
közeli, parti, esetünkben Natura2000 területek igénybevétele szükséges. Ennek a szerkezeti
kialakításnak a megvalósíthatóságát kérdőjelezi meg ez a technológiai kötöttség.

3.9.2 A felhagyáshoz kapcsolódó műveletek
A kerékpárút a közúthálózat részeként kerül megépítésre, az üzemeltetése állandó és folyamatos
rendelkezésre állással történik, a felhagyása csak jelenleg nem látható körülmények esetén
lehetséges. Az építmény élettartama során bekövetkező romlások kezelésével, felújítási munkák
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elvégzésével a be nem látható időtávlatba tartozik. Az akkori körülmények és technológiai
lehetőségek nem becsülhetők meg, ezért vizsgálatával nem foglalkozunk

3.10 Tevékenység környezetében lévő veszélyes üzemek
A 314/20005 (XII. 25.) Korm rendelet 6. számú melléklete előírja, hogy be kell mutatni a
tevékenység végzéséhez kapcsolódó illetve annak környezetében található veszélyes üzemeket
illetve veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket és az ott használt, tárolt veszélyes anyagokat.
219/2011 (X.20) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre szóló
Korm. rendelet határozza meg az egyes üzemek veszélyességét. A Korm. rendelet 1
mellékletének 1. és 2. táblázata alapján lehet egyes tevékenységek és üzemek veszélyes üzemnek
besorolni. A meghatározáshoz szükséges alapfogalmakat az alábbiak szerint határozza meg a
jogszabály:
1. Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol az 1. melléklet alapján
meghatározható alsó küszöbértéket elérő vagy meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő
mennyiségben veszélyes anyagok vannak jelen.
2. Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes anyagok
mennyisége az 1. melléklet alapján meghatározható felső küszöbértéket eléri vagy meghaladja.
2a. Hatóság: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.
2b. Keverék: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat.
Az egyes alsó vagy felső küszöbértéket elérő vagy meghaladó üzemeket a katasztrófavédelmi
igazgatóság tartja nyilván és ellenőrzi minden évben.
Az kerékpárút létesítésével érintett Önkormányzatokkal történő egyeztetések során az érintett
hivatalok nyilatkoztak a közigazgatási határain belül található a 2011 évi CXXVIII törvény
hatálya alá tartozó üzemek tekintetében. A nyilatkozatok alapján a vizsgálattal érintett
településeken alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek nincsnek.
A beruházással érintett települések területén a 3-9 táblázatban bemutatásra kerülő küszöbérték
alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket soroljuk fel.
Település

Cégnév

Szentendre

Marathon
Kft.

Pócsmegyer

Kisoroszi
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Foods

Cím

Tevékenység

Veszélyes
anyag

Kőzúzó köz 6.

Élelmiszer ipar

Nincs adat

Fővárosi
Vízművek (surányi
klórozó)

Pócsmegyer, 050
hrsz

Vízmű,
uszoda

fürdő,

klór és egyéb
veszélyes
anyagokat
tartalmazó
tartalmú
vegyszerek

Fővárosi
Vízművek

Kisoroszi,
hrsz

Vízmű,
uszoda

fürdő,

klór és egyéb
veszélyes
anyagokat
tartalmazó
tartalmú
vegyszerek
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Település
Szigetmonostor

Cégnév
Fővárosi
Vízművek
(Monostor
klórozó)

Cím

III

Tevékenység

Veszélyes
anyag

Szigetmonostor,
073 hrsz.

Vízmű,
uszoda

fürdő,

klór és egyéb
veszélyes
anyagokat
tartalmazó
tartalmú
vegyszerek

fürdő,

klór és egyéb
veszélyes
anyagokat
tartalmazó
tartalmú
vegyszerek

Szigetmonostor

Fővárosi
Vízművek (Szigeti
II klórozó)

Szigetmonostor,
0101 hrsz.

Vízmű,
uszoda

Dunabogdány

Mg Speed Bt.

Kossuth L. u. 3/b

Raktár, logisztikai
központ

Nincs adat

3-9. táblázat: Vizsgált területen lévő veszélyes üzemek felsorolása

A kerékpárút építésével valamint üzemelésével ezen üzemek közvetlenül vagy közvetetten nem
fognak kapcsolatba lépni.

4 Hatótényezők részletezése
Áttekintést adunk a hatásfolyamatokról, hatásokról, a hatásviselők állapotának változásáról,
valamint a hatásterületek lehatárolásának általános elveiről, az egyes szakági fejezetekben pedig
részletesen foglalkozunk ezek nagyságával, jelentőségével, a hatásterületek konkrét határaival,
ha azok a jelenlegi ismereteink alapján megadhatók.
A tevékenység életciklusát tekintve az alábbiakra bonthatók a beruházás hatásai:


Építés: meghatározott ideig tartó tevékenység, melynek hatásai a munkaterületen belül
és annak közvetlen környezetében, illetve a szállítások által a terület úthálózatán és a
környező településeken jelentkezhetnek.



A létesítmény hatása: elsősorban a területfoglalásban és az elválasztó hatásban
jelentkezik. A hatások a létesítmény létrejöttével a forgalomtól függetlenül fennállnak.



A létesítmény üzemelésének hatása a kerékpáros forgalom jellemzően
környezetbarát, a forgalma által létrejövő hatások a kommunális hulladékok eseti
megjelenésével függhetnek össze. A létesítmény hatása elsődlegesen a
területfoglalásban és az elválasztó hatásban jelenik meg



A létesítmény üzemeltetésének hatása nem tér el a közúthálózat egyéb elemeinek
fenntartási rendszerétől, a meglévő elemek fenntartási előírásai a tervezett
szakaszokon is mértékadóak.



Felhagyás – az út megépítése esetén nem valószínűsíthető, ezért a továbbiakban nem
foglalkozunk vele.

A létesítmény teljes megvalósítási és életciklusára bontott tevékenységek, melyekből a
környezeti hatások megjelennek:
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terület előkészítés fakivágás, cserjeirtás, humuszeltávolítás
tereprendezés, bontás, földmunkák
híd alépítményi, felmenő szerkezeti munkák
híd felszerkezet építés
burkolatépítés,
vízelvezető rendszer kiépítése
működőképesség fenntartása (pl. útkarbantartás, téli sózás) - balesetek, nem természeti
eredetű haváriák

A továbbiakban vizsgált környezeti elemek és rendszerek a következők:


Föld, felszín alatti víz



Víz – felszíni víz



Levegő



Élővilág: ember, növény, állat



Épített környezet



Táj (a környezet egésze)



Iparbiztonság



Klimatikus hatások

Veszélyeztető tényezők:


Zaj, rezgés, sugárzás



Hulladék

4.1 Hatásterület kijelölés
A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. A
hatásterületeket környezeti elemenként szükséges megadni. A hatásterület lehatárolásánál
314/2005 (XII.25) számú Kormány rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vesszük figyelembe.
A hatásterületek közül az első meghatározó a területfoglalás, tehát maga a nyomvonal és a
kísérő létesítmények, hidak, rávezető utak, csomópontok, csapadékvíz elvezetők kialakítása.
Az út területfoglalásaként értelmezzük az építkezés miatt feltárandó anyagnyerőhelyeket és a
kialakítandó depóniákat is. Az anyagnyerőhelyek környezete a területfoglaláson kívül
elsősorban a felszín alatti vizeket esetlegesen érő hatások miatt válik hatásterületté. Az
építkezésből származó zaj- és légszennyezés hatásterülete az építési forgalom által érintett
területen belül marad, kivéve a szállítás útvonalait. Utóbbiakról (anyagnyerőhelyek, depóniák,
szállítási útvonalak) jelen munkafázisban még nincs megfelelő szintű információ, az ezekből
adódó hatásfolyamatok csak átmeneti jellegűek.
Ideiglenesen a nyomvonal közeli területek azon részei is a hatásterület részét képezik,
amelyeken az út építése miatt valamilyen kényszerű tájhasználat módosulás várható.
A hatásterület részét képezik potenciálisan a haváriából adódó szennyezések, melyek a
létesítmény jellegéből adódóan csak az építés során fordulhatnak elő és a levegő, víz, talaj
környezeti elemeket érinthetik, melyek érintett területei azonban előzetesen nem határolhatók
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le (a hatásterület számos tényezőtől függ, mint pl. a havária esemény jellegétől, a környezetbe
kikerülő szennyezőanyag típusától és mennyiségétől, az időjárási viszonyoktól). A kerékpárutak
havária eseményei elsősorban a környezeti hatások által létrehozott változásokkal hozhatók
összefüggésbe, mivel rajtuk a szállítás csak egyéni közlekedési eszközökkel megengedett,
szállításra nem vehetők igénybe.
A veszélyeztetett területek közé sorolhatók a nyomvonal által érintett Natura2000,
Természetvédelmi, Vízbázis védelmi területek és a természetszerű élőhelyek, melyek
közvetlenül az út mentén találhatók.

4.1.1 Közvetlen hatásterület
Közvetlen hatásterület a 314/2005 (XII.25) számú Kormány rendelet 7. Melléklete szerint "az
egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek


a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag-, vagy energia-kibocsátások terjedési területei
az érintett környezeti elemben,



a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei."

A hatásterületeken belül is meg lehet különböztetni nagymértékű terheléssel - mi itt határérték
feletti terhelésként értelmezzük - és kismértékű terheléssel érintett hatásterületeket.
Talaj
A közvetlen hatásterületet a talaj vonatkozásában a nyomvonal teljes építési területét értjük,
beleértve a csapadékvíz levezető árkokat, a felvonulási területeket és az anyagnyerő-helyeket.
Ezen a területen belül érheti közvetlen hatás a talajt az építés stádiumában, és ezen a területen
belül érheti közvetlen szennyezés havária esetén az üzemelés időszakában.
A környezetszennyező hatáson kívül meg kell említeni az útpálya és a kapcsolódó járulékos
létesítmények által okozott termőföld kivonását és felszín-roncsolást, valamint az építési
munkálatokkal kapcsolatos terület igénybevételt (anyagnyerőhelyek, depóniák területe).
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a létesítés, és az üzemeltetés időszaka alatt ne lépjen
fel a környező mezőgazdasági területek további művelhetőségét, az eredményes gazdálkodást
akadályozó tényező.
A kivitelezés során a kialakítandó pályatest mellett rendszeresen nagy tömegű munkagépek
elhaladásával, ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A
munkák befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett
mezőgazdasági területek rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának
helyreállításával.
Víz
A felszín alatti vizek tekintetében közvetlen hatásterület nem jelölhető ki. A vonalszakasz és a
kapcsolódó járulékos létesítmények (padka és árok) területein, azaz a kisajátítási területen belül,
a földtani adottságtól függő vízellátási viszonyok (beszivárgás) változnak meg, amelyek
közvetett hatásként a felszín alatti víz utánpótlódásában eredményeznek módosulást. Ez a hatás
azonban a vonalas létesítmény esetében minimális, nem, vagy alig érzékelhető.
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Kiemelt figyelemmel kell lenni a vízbázisok védőövezetein és a fokozottan érzékeny területeken
a felszín alatti vizek vízminőségi és mennyiségi állapotára.
Levegő
A levegőszennyezettség hatásterületét a létesítmény használatának jellemző tulajdonsága miatt
(a használó kerékpár forgalomnak nincs légszennyező anyagkibocsájtása) csak az építkezés
alatt, ideiglenesen a bontási, rakodási és szállítási munkákból eredő kritikus hatások területi
terhelése adja. Az üzemelés ideje alatt a kapcsolódó úthálózati elemek járműforgalmából adódó
terhelések jelennek meg, melyeknek mértékét és terjedési tulajdonságait a tervezett létesítmény
nem befolyásolja.
Az építés alatt kialakuló levegőterhelés nagyságát a károsanyag-kibocsájtás és a terjedési
törvényszerűségek alapján a kritikus állapotok fennállására számítjuk.
Zaj
A zajhatások vizsgálatánál hatásterületet a létesítmény használatának jellemző tulajdonsága
miatt (a használó kerékpár forgalomnak nincs légszennyező anyagkibocsájtása) csak az építés
hatásaira lehetne számolni. A jogszabályi keretek viszont csak védőtávolságot határoznak meg e
tekintetben . Az építési folyamatot pont a kiemelt érzékenységű építési zajhatárértékek
befolyásolják, gyakorlatilag ellehetetlenítve az éjszakai munkavégzést.
Így a hatásterület lehatárolását a közvetlen hatásterületet jelző nappali értékeket a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet szerint adhatjuk meg. A hatásterület nappali építési zajra értelmezett
határokat


lakóterületek esetében a 6. § (1) a) bekezdésének értelmében nappal 55 dB érték,



zajtól nem védendő területek esetében a 6. § (1) d) bekezdésének értelmében
nappal 50 dB érték adja meg.

A hatásterületi távolság az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódóan eltérő mértékű.
Élővilág
A tervezett út közvetlen hatásterülete alatt egyfelől a nyomvonal, ill. a kiszolgáló létesítmények
által elfoglalt területet értjük, másfelől az építési munkálatok során érintett területeket. A
nyomvonal változatos kialakítása miatt az eltérő lehet.
Épített környezet
Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha az út építése
következtében a területfoglalás által művi értékek, régészeti leletek sérülése, megsemmisülése
várható a nyomvonal mentén. A tervezett nyomvonal beépített területeket érint, a külterületi
ismert régészeti lelőhelyeket elkerüli.
Táj
Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületbe tartoznak az építés által igénybevett
területek, melyek hasznosítása a burkolatszélesítés, illetve új út létesítése során megváltozhat,
amennyiben kisajátításra van szükség.
A burkolatszélesítés és az új út kialakítása esetén a koronaszélességen történnek a
beavatkozások, ezek eredményezhetnek esetleges tájhasználat változásokat.
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4.1.2 Közvetett hatásterület leírás
A 314/2005 (XII.25) számú Kormány rendelet szerint "A közvetett hatások területei a közvetlen
hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább terjedő
hatásfolyamatok terjedési területe, amelyeket valamely hatásfolyamat érint."
Talaj, víz
Talajok és vizek közvetett szennyezése esetében a közvetett hatásterületet a havária helyzetek
határozzák meg, hatásterület nehezen becsülhető. Ezen a területen a lefolyó csapadékvizekkel
bemosódó felszíni szennyezések hatásai érvényesülhetnek. A talaj és a felszín alatti vizek
hatásterületének kiterjedése, a földtani közeg minőségétől, a szennyező anyagtól, annak
tulajdonságaitól, s kijutott mennyiségétől, valamint a szennyezés óta eltelt időtől függ és a
néhány centimétertől akár több száz méterig változhat.
Levegő
Levegőterhelés változása csak az építés idején jelenik meg. Az átadott létesítmény
rendeltetésszerű használatával a levegőterhelés nem változik, ilyen megközelítésben
hatásterülete nem jelölhető ki,
Zaj
Csak az építés folyamán fennálló hatásokat azonosíthatunk. Az átadott létesítmény
rendeltetésszerű használatával zajterhelés nem alakul ki. Hatásterülete nem határolható le.
Élővilág
Közvetett hatásként az önállóan vezetett nyomvonalak esetén jelentkezik az élővilág
szempontjából a fragmentáció, valamint az építés és üzemelés által okozott zavaró hatások
kialakulása.
Táj
A táj funkcionális, ökológiai és vizuális egységet alkot, így a táj esetében értendő hatásterület a
többi környezeti elem tekintetében felmerülő hatásterülettel együttesen, vagy azoktól bizonyos
mértékig eltérően határozható meg. Tájvédelmi szempontból mindazon terület közvetett
hatásterület, ahol az aktuális tájhasználati módokban, ökológiai kapcsolatrendszerben, illetve a
tájkép megjelenésében változás várható. Ennek tükrében a tájvédelmi hatásterület
összességében, azokra a területekre terjed ki, ahonnan a meglévő, illetve tervezett nyomvonal,
kapcsolódó létesítményeivel együtt látható, illetve a becsült hatások által érintett, értékes
tájalkotó elemek, egyedi tájértékek állapotában változás várható. A vizuális hatásterület
mindezeket magába foglalja. A láthatóság érvényesülése a létesítmény elemeinek és a
szemlélőnek a tengerszint feletti magasságtól, a lejtők hajlásától, hosszától és a hegy-völgy
formációk jellegétől függ. A láthatóságot, az át-, a ki- és a rálátást a geomorfológiai adottságok
mellett a borítottság, a használati mód és a beépítettség határozza meg.
A közvetett hatásterület részét képezik továbbá az építkezés során ideiglenesen használt
szállítási útvonalak, a depóniák és az üzemi területek, valamint a végleges állapotban is
megmaradó, esetlegesen kialakítandó anyag- nyerőhelyek területei. Ezek pontos lehatárolása a
kivitelező döntésétől függ, így ezen létesítmények belátási távolsága jelen tervezési fázisban így
pontosan nem határozható meg.
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4.1.3 veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre visszavezethető okok, amelyek
kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait
A 3.10 fejezetben bemutattuk a beruházással érintett településeken található veszélyes üzemek
és, azokban található veszélyes anyagokat. Abból jól látható, hogy a tervezési terület közvetlen
környezetében nem található olyan üzem, amely egy esetleges havária/üzemzavar
következtében hatással lehetne kerékpárút üzemmenetére. Nincs a kerékpárútnak közvetlen
kapcsolata ezekkel az üzemekkel.
A kerékpárút állagára közvetetten lehetnek hatások külső területen bekövetkező robbanás, vagy
tűz esetén. A kerékpárút használatának tiltását lehet elrendelni nagy füsttel járó, esetlegesen
robbanásveszélyes telephelyek balesete nyomán, amely veszélyeztetni biztonságos kerékpáros
közlekedést.

4.1.4 Természeti katasztrófákra visszavezethető okok, amelyek kiválthatják vagy
fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait
Egy tevékenység során mindig figyelemmel kell lenni a természeti veszélyforrásokra. A kerékpár
út szerkezete/állaga romolhat árvízvédelem szempontjából veszélyeztetett területeken. Mivel
az egyes nyomvonalak árvízvédelem tekintetében érintett területeken haladnak ezért a tervezés
során ezt a tényezőt is figyelembe kell venni. A nyomvonal tekintetében árvíz vonatkozásában
értintett nyomvonalszakaszokat a 6.2.4 fejezetben valamint a 3.1-3.3 fejezetekben ismertetjük.
Ezeken a szakaszokon különös figyelemmel kell lenni a tekintetben, hogy magas vízállás során a
kerékpár út víz alá kerülhet és annak használhatósága korlátozódik, állaga, szerkezete romlik. Az
érintett szakaszok tekintetében hogy víz hatására szerkezet romlás ne alakuljon vagy


pályaszerkezet megemelését kell elvégezni,



más alternatív, árvíz vonatkozásában kevésbé érintett területre terelni a nyomvonalat,



szerkezetileg stabilabb a víz hatásainak jobban ellenálló kialakítást kell tervezni.

5 Hulladékgazdálkodás
A kivitelezési időszak során keletkező hulladékok mennyiségi adatait csak becsülni tudjuk
arányban a beruházás volumenével.
A keletkezett építési és bontási hulladékok kezelése során be kell tartani a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM együttes rendelet nyilvántartási és adatszolgáltatási előírásait.
A fenti jogszabály nem mentesít a külön jogszabályokban meghatározott adminisztrációs és
kezelési előírások betartása alól.
A kivitelezési időszak több elkülönülő lépésből áll, de ezek a munkafolyamatok a létesítmény
nyomvonala mentén, a kivitelezés ütemétől függően időben és térben eltérhetnek.
A kivitelezési hulladékok tárolásának helye hulladéktípusonként változhat. A keletkező
hulladékok szállítását és kezelését csak olyan szervezett végezheti, amely rendelkezik a
jogszabályokban előírt jogosultságokkal. Ezek ellenőrzése és dokumentálása a kivitelező
feladatát képezik.
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Kivitelezés főbb lépései:
 területet előkészítés
 földműépítés
 burkolatépítés
 növénytelepítés, rekultiváció
Hulladékok keletkezésének típusa szerint:
 építési és bontási hulladékok
 gépek berendezések üzemeltetéséből,
 karbantartásából származó hulladékok
 kommunális jellegű hulladékok
 havária jellegű eseményekből származó hulladékok
A tervezett létesítmény területén a kivitelezés és üzemelési időszak során keletkezhet és
keletkezik hulladék. Ezen időszakok alatt keletkező hulladékok származásuk és anyagi
tulajdonságaik szerint több csoportra oszthatóak.
Az építés során az alábbi hulladékok keletkezése valószínűsíthető.
Hulladék megnevezése
Erdőgazdálkodási hulladék

Azonosító kód
02 01 07

Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből
12 01
származó hulladékok
Hidraulika olaj hulladékok

13 01

Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok

13 02

Folyékony üzemanyagok hulladékai

13 07

Közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett
járművek, azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából 16 01
származó hulladékok
Beton

17 01 01

Fa

17 02 01

Üveg

17 02 02

Műanyag

17 02 03

Bitumen keverékek, szénkátrány es kátránytermékek

17 03

Fémek

17 04

Föld, kövek és kotrási meddő

17 05

Egyéb építési-bontási hulladék
Egyéb települési hulladék, ideértvé a vegyes települési hulladékot is
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Hulladék megnevezése
Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék

Azonosító kód
20 03 99

5-1. táblázat Építés során keletkező hulladékok

A kivitelezési területen keletkező építési és bontási hulladékok (talaj kivételével) vonalmenti
tárolására nincs lehetőség, ezért ezeket várhatóan keletkezésük után azonnali elszállításra
kerülnek. A keletkezett hulladékokról a kivitelező köteles gondoskodni. A kitermelt talaj az út- és
hídépítés során felhasználható.
Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan
(táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális
hulladékként. Megjelenési formái: folyékony (szennyvíz), szilárd („szemét”).
A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet,
megállapodás alapján.
Az építkezés során elhelyezett illemhelyek, települési hulladéknak minősülő szennyvizeinek
elszállítása - szükség szerinti gyakorisággal - jogosultsággal bíró külső vállalkozóval kötött
szerződés keretében történhet.
A veszélyes anyagot nem tartalmazó kommunális szilárd hulladék a szállítási és lerakási
(kezelési) feladataira arra engedéllyel és jogosultsággal rendelkező szervezettel szerződést kell
kötni. A keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtése műanyag zsákokban történik amelyek a
munka folyamatától függően lesznek elhelyezve az építési nyomvonal mentén. A megtelt zsákok
a vonalmenti építésvezetőségeken elhelyezett konténerekbe kerülnek ahonnan a megfelelő
jogosultságokkal és szerződéssel rendelkező szolgáltató időközönként elszállítja. A végleges
elhelyezés kommunális hulladéklerakóban történik. A kommunális szilárd hulladékról a
kivitelező köteles gondoskodni.
Az építési terület mentén mobil WC-k kerülnek kihelyezésre. Az ezekből származó kommunális
szennyvíz szállítása tengelyen történik.
A vízellátás tartálykocsikkal vagy palackozott vízzel történik, közvetlen vezetékes vízellátásra
nincs lehetőség.
A keletkezett folyékony hulladékot arra jogosultsággal rendelkező szervezet részére kell átadni
kezelésre. Az elhelyezés csak olyan települési szennyvíztisztítóban történhet amely képes a
tengelyen érkező szennyvíz fogadására.
A keletkezett kommunális jellegű folyékony hulladékról szintén a kivitelező köteles
gondoskodni.

5.1 Építési fázisban keletkező veszélyes hulladékok
A kivitelezési időszak során keletkező veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet előre
megbecsülni, mivel nem ismert sem a kivitelező sem a rendelkezésére álló géppark mérete és
minősége. A nyomvonal mentén nem lesz kialakítva gépjavításra is alkalmas telephely.
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A fentiek alapján keletkező veszélyes hulladékok összefoglaló táblázatát az alábbiakban látjuk.
Azonosító kód

A hulladéktípus megnevezése

Lehetséges származás:

15 02 02*

Veszélyes
anyagokkal
szennyezett
abszorbensek, szüröanyagok (ide értve a Gépjavítás,
havária
közelebbről
meg
nem
határozott üzemanyagtöltés
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat

15 01 10*

Veszélyes
anyagokat
maradékként
Felhasznált
kenőanyagok
tartalmazó, vagy azokkal szennyezett
csomagolása (karbantartás)
csomagolási hulladékok

13 02 08*

Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok

17 05 03*

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és Havária esemény, szennyezett talaj
kövek
eltávolítása építési területről

elhárítás,

Fáradtolaj (gépjavítás, karbantartás)

5-2. táblázat: A kivitelezési időszak alatt keletkező veszélyes hulladékok fajtái

A veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag erre engedéllyel rendelkező (225/2015. (VIII.7.)
Korm. Rendelet) befogadó telepen lehetséges.
A fenti hulladékok csak egymástól elkülönítve, megfelelő gyűjtő edényzetben helyezhetőek el. A
gyűjtőedényzet anyagának ellen kell tudnia állni a benne tárolt hulladék kémiai és egyéb
hatásainak. Az edényzeten fel kell tüntetni a benne lévő hulladék azonosító számát, és pontos
megnevezését. A gyűjtőedényzetek elhelyezése: az építésvezetőség területén lesz kialakítva
üzemi gyűjtőhely. A gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a 225/2015. (VIII.7.) a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Korm. Rendelet előírásainak.
A hulladék szállítását is az erre a célra feljogosított szervezetnek, ebben az esetben célszerűen az
ártalmatlanítást végző szervezetnek kell elvégeznie. A kapcsolódó dokumentációt folyamatosan
naprakészen kell vezetni.

5.2 Üzemeltetési időszakban keletkező hulladékok
Az üzemelési időszak során a keletkező hulladékok származása szerint:


karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok (kommunális
hulladék, biológiailag lebomló hulladékok, veszélyes hulladékok, építési- és bontási
hulladékok);



balestekből, havária jellegű eseményekből származó hulladékok.

A fentiek alapján a karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok
megnevezését vonatkozó azonosító kódját, illetve keletkezésének és kezelőjének megnevezését
az 5-3. táblázat tartalmazza. A táblázat nem tartalmazza a hulladékok gyűjtési módját illetve
gyűjtési gyakoriságát. Ez elsősorban a keletkező hulladéktól függ.
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A kommunális jellegű „útmenti szórt” hulladék gyűjtése szezonális jellegű. A gyűjtés műanyag
zsákokban történik. A gyűjtést és szállítást várhatóan a kezelő (ill. a vele szerződésben álló
szolgáltató) fogja végezni. A begyűjtött hulladék nem kerül tárolásra, hanem közvetlenül a
megfelelő hulladéklerakó létesítménybe kerül beszállításra.
A fenntartási és karbantartási munkálatokból származó hulladékok nem kerülnek tárolásra,
hanem közvetlenül a kezelőnek kerülnek átadásra. A folyamatok során a vonatkozó
jogszabályokban rögzített dokumentáció vezetése a kezelő feladata.
A fenntartásból, és karbantartásból származó veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére
kialakított gyűjtőhelyek valószínűsíthetően a kezelő telephelyén kerülnek kialakításra. A
szállításról és kezelésről az arra jogosult és szerződéssel rendelkező vállalkozó gondoskodik a
jogi előírásoknak megfelelően. A folyamatok során a vonatkozó jogszabályokban rögzített
dokumentáció vezetése a kezelő feladata.

Azonosító kód

A hulladéktípus megnevezése

08 01 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes útburkolati jelek, egyéb
anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok felfestése, karbantartása

jelzések

08 01 12

festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek útburkolati jelek, egyéb
a 08 01 11-től
felfestése, karbantartása

jelzések

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves útburkolati jelek, egyéb
oldószereket, vagy egyéb veszélyes anyagokat felfestése, karbantartása
tartalmazó hulladékok
festékek és lakkok eltávolításából származó útburkolati jelek, egyéb
hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től
felfestése, karbantartása

jelzések

08 01 17*
08 01 18

Származás

jelzések

08 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

útburkolati jelek, egyéb
felfestése, karbantartása

jelzések

17 01 01

beton

felület
karabantartási
javítások

munkák,

17 02 03

műanyag

úttartézokok karbantartása

17 03 02

bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 felület
karabantartási
01-től
javítások

munkák,

17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól

felület
karabantartási
javítások

munkák,

17 09 04

kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek felület
karabantartási
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól
javítások

munkák,

20 02 01

biológiailag lebomló hulladékok

20 03 01

egyéb települési hulladék,
települési hulladékot is
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Azonosító kód

A hulladéktípus megnevezése

Származás

20 03 03

úttisztításból származó hulladék

felülettisztítás, karbantartás

5-3. táblázat Karbantartásból, fenntartásból, használatból származó hulladékok

A havária események során keletkező hulladékok típusa és megjelenési formája, fizikai és kémiai
tulajdonságai előre nem megmondhatóak. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiömléses
balesetekre kell felkészülni. A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási tevékenységekből
származnak. A keletkező hulladékok döntő többsége veszélyes hulladéknak minősül, így
kezelése és szállítása külön jogszabályhoz kötött. Az ilyen esetekben a kárelhárítási
tevékenységek mibenlétét a havária terv tartalmazza.

6 Víz- és talajvédelem
A tervezési terület dömösi és visegrádi szakasza, nagyjából a Szentendrei-sziget északi
csúcsának vonaláig, a Visegrádi – Dunakanyar kistáj része. A nyomvonal további szakasza
Szentendréig a Vác–Pesti-Duna-völgy kistáj része.
A vizsgált terület felszíni-, felszín alatti vizeit valamit földtani közeg leírását valamint a
kerékpárút építésének és üzemeltetésének vizekre és talajra gyakorolt hatásait az alábbi
dokumentumok szerint mutatjuk be:
 DÖVÉNYI ZOLTÁN: Magyarország kistájkatasztere; MTA Földrajztudományi Kutatóintézet,
Budapest, 2010.
 Vízgyűjtőgazdálkodási terv, 1-9 Közép-Duna vízgyűjtő alegység, Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság, Budapest, 2016.
 Kétkeréken konzorcium: „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése az Eurovelo 6
kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszán (PST_B001.07) Előzetes vizsgálati
dokumentáció”, Budapest, 2017
 Kétkeréken konzorcium: : „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése az Eurovelo 6
kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszán (PST_B001.07) A BERUHÁZÁS VÍZ
KERETIRÁNYELV (2000/60/EC EURÓPAI PARLAMENT ÉS EURÓPAI TANÁCS IRÁNYELV)
CÉLJAINAK, VALAMINT AZ ORSZÁGOS VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVNEK VALÓ
MEGFELELÉSÉT ALÁTÁMASZTÓ TANULMÁNY”, Budapest, 2017.

 02NMT.01 SZÁMÚ NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV DUNA IPOLY TORKOLAT A
DUNA BAL PARTON, DÖMÖS KÜLTERÜLETI HATÁRA A DUNA JOBBPARTON
[1708+200 FKM] – BUDAPEST ÉSZAKI KÖZIGAZGATÁSI HATÁRA [1660+600
FKM] KÖZÖTTI SZAKASZA
6.1 Általános környezeti leírás
6.1.1 Domborzat
Visegrádi – Dunakanyarban tektonikusan előre jelzett, antecedens, többnyire szimmetrikus,
eróziós folyóvölgy. Területének kb. 20%-a közepes magasságú, enyhén tagolt síkság, kb. 80%-a
völgytalp. Tszf-i magassága 107 – és 220 m között változik. Az árterek átalagos magassága 120
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m, a teraszok 30-200 m relatív magasságban helyezkednek el. A relatív relief átlagos értéke 106
m / km2. A kistáj középső részén – a teraszok magasabb helyzete miatt – ez az érték 130 m /
km2, K-en és Ny-on viszont csak 70 m / km2 körüli. A völgysűrűség átlagos értéke 1,5 km / km2.
Intenzív lejtőpusztulással, ill. mozgásveszélyes felszínekkel Dömös és Pilismarót, valamint
Visegrád és Zebegény-Verőce között, a Duna felé lejtő felszíneken találkozhatunk. A domborzati
adottságok elsősorban a rekreációs célú területhasznosítás szempontjából kedvezőek.
A Vác-Pesti Duna-völgy túlnyomóan 98 m tszf-i magasságú ártéri síkság legmagasabb pontja 122
m-en van, K-en a magasabb (max. 235 m ) Duna-teraszokkal jellemezhető Pesti-síksággal
határos, Ny-on pedig az alacsony- és magasártér, továbbá a Duna idősebb teraszszigetei is ide
tartoznak, a határt a hegylábfelszín-peremek jelzik. Az átlagos relatív relief a bal parton és a
Szentendrei-szigeten 3 m/km2, a jobb parton nagy szórással 15 m/km2. Az alacsony-és a
magasártér átlagosan 3, illetve 6 m-rel magasabb a Duna 0 pontjánál. Orográfiai
domborzattípusát tekintve enyhén hullámos síkság. Felszíni formáinak döntő többsége a
folyóvizek eróziós és akkumulációs tevékenységéhez kapcsolódik. A Duna jobb partján árkos
törésvonalakkal előre jelzett völgyek sűrű hálózata rajzolódik.

6.1.2 Földtan
A Visegrád-Dunakanyar kistáj alapja harmadidőszaki homokkő es andezittufa, ill. agglomerátum.
A felszíni, ill. felszín közeli üledékek kb. 20%-a lösz, ill. lejtő lösz, kb. 40%-a pleisztocén folyóvízi
homok es kavics, a további kb. 40%-a holocén, többnyire folyóvízi üledék. Szerkezeti irányait
helyenként a Duna folyás irányával is jelzett ÉNy-DK-i, valamint erre merőleges, a rögös töréses
feldarabolódáshoz kapcsolódó EK-DNy-i vonalak jellemzik.
Az Vác-Pesti Duna-völgy kistáj területén a alaphelységet túlnyomórészt triász karbonátos
képződmények alkotják. Az erre települő oligocén-miocén képződményeken a pleisztocén elején,
esetleg a pliocén legvégén indult meg a nagy kiterjedésű donai hordalékkúp kialakulása. Jelenleg
a felszínt néhány m vastag holocén öntésiszap borítja, de az ezek alatt települt folyami kavicsos
rétegsor is a folyó medrének negyedidőszaki eltolódása, kanyargása során halmozódott fel.
Ezekhez a képződményekhez jelentősebb kavicskészlet kapcsolódik (Budakalász, Kisoroszi,
Szentendre, Vác). A pleisztocén végétől magasártéri helyzetben levő Szentendrei-szigeten
futóhomok-képződés ment végbe. A beépített területeken az ártéri szinteket 1-5 m vastagságban
mesterségesen feltöltötték.

6.1.3 Éghajlat
A Visegrád-Dunakanyar kistáj éghajlata eléggé változatos kepét mutat. A kistaj átmeneti zóna a
mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös típusok között oly módon, hogy a hűvösebb területek
É-ról és D-ről, a melegebbek K-ről es Ny-ról határoljak. Nedvességellátottság szempontjából
egységesen a mérsékelten száraz kategóriába tartozik.
A napos órák évi száma 1900 körüli, ebből a téli három hónap 180, a nyári mintegy 770-780
órával részesül. Az évi középhőmérséklet 9,5 es 10,2 °C között, a nyári felévé 16,0 es 16,5 °C
között van. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó 185-190 napos időtartam ápr. 10-15. es
okt. 19. között várható. A fagymentes időszak sokévi átlagos hossza 185-188 nap; kezdete ápr.
15. körül van, de a D-i fekvésű lejtőkön par nappal korábban, végé okt. 20. korul várható. A nyári
legmelegebb napok hőmérsékletének átlaga 32,0-33,0 °C, a teli leghidegebbeké -17,0 °C
körüli.
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Az évi csapadékoséig 580 es 650 mm között várható; a terület középső része csapadékosabb. A
tenyészidőszak csapadéka mintegy 320-350 mm. Visegrádon mérték a legtöbb 24 órás
csapadékot, 108 mm-t. A hótakarós napok száma 35-40, az átlagos maximális hó vastagság 2025 cm.
Az ariditási index a terület középső részen 1,08 körüli, mig ettől Ny-ra es K-re 1,20-ig nő. Az
uralkodó ÉNy-i szélirány mellett az átlagos szélsebesség 2,5-3 m /s közötti.
Vác-Pesti Duna-völgy kistáj É-i része mérsékelten meleg mérsékelten száraz, a D-i fele melegszáraz.
A napsütés évi összege 1900-1930 óra körüli. Ebből a nyári évnegyedben 770-780, a téli
évnegyedben mintegy 180 órán át süt a Nap.
Az évi középhőmérséklet É-on 10,0 °C, D-en a városi hatás következtében 10,6-11,2 °C.A
tenyészidőszak középhőmérséklete 16,8-17,2 °C, D-en 17,5-18,0 °C.A 10 °C-os küszöb átlépése
D-en már ápr. 1. körül, É-on 10 nappal később várható. Az őszi átlépés okt. 18-20. körül
következik be. A tartam É-on 190, D-en 200 nap. A fagymentes időszak hossza É-on 190 nap
(ápr. 15-okt. 20.), a középső tájakon 200 nap (ápr. 8.-okt. 25.), D-en a főváros közelsége miatt
210-215 nap közötti (ápr. 1.-okt. 30., sőt nov. 5. között). A legmelegebb nyári napok maximum
hőmérsékleteinek átlaga 34,0 °C, D-on 34,5 °C. A téli abszolút hőmérsékleti minimumok sokévi
átlaga É-on -16,0 és -17,0 °C közötti, a középső részében -15,0 °C körüli, D-en a főváros közelsége
miatt csak -12,0 és -13,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 550-600 mm, a tenyészidőszakié 300-350 mm. A 24 órás
csapadékmaximum 116 mm; Szentendrén mérték. Évente D-en 30, É-on 35-40 hótakarós nap
várható, átlagos maximális vastagsága D-en 15, É-on 20 cm körüli.
Az ariditási index 1,15-1,25. Az uralkodó szélirány általában az É-i, ÉNy-i, de a változatos
domborzati viszonyok miatt helyenként a Ny-i. Az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s.
Az éghajlat a szántóföldi és a kertészeti kultúrának egyaránt kedvez.

6.1.4 Felszín alatti vizek
Visegrádi – Dunakanyar kistájra jellemző felszín alatti víz minősége II. osztályú, amit azonban a
vízállás is befolyásol. Állóvíz az utóbbi évtizedekben keletkezett Pilismaróinál, a kibányászott
kavicsréteg helyen. Felszíne már meghaladja a 100 ha-t. Vízállását a Duna vízszintje határozza
meg. Ebben az öblözetben van az egyetlen jelentős „talajvíz"-előfordulás is. Fúrásból egyetlen
jelentős vízelőfordulást ismerünk: Lepencénél (19001/p hozamú, 38 °C-os). A parti sávot
képviselő terület mindenfele vízigénye - a lakosságit kivéve - korlátlanul fedezhető a Dunából.
A kistáj frekventált üdülőterületi jellege megköveteli a vezetékes vízellátás és a
szennyvízelvezetés teljes körű megoldását. Ez az előbbi eseteben lényegében megvalósult, s
előrehaladott állapotban van az utóbbinál is. Ez azt jelenti, hogy a lakások közel 3 /4 része
(2001: 71,7%) már rácsatlakozott a közcsatorna-hálózatra. Csatornahálózat minden településen
van, csak meg nem teljesen kiépített.
A Vác-Pesti Duna-völgy területén a talajvíz mennyiségét a Duna jelentős mértékben befolyásolja.
Árvíz idején a talajvíz tetemesen emelkedik, kisvízkor csökken. Ez a jelentős mennyiségű víz
nagyobbrészt minőségi okokból nem hasznosítható. Elsősorba nem a kémiai jelleg, a keménység,
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vagy a szulfáttartalom miatt hanem a főváros agglomerációjának tisztítatlan kommunális
szennyvizei rontják le a talajvíz minőségét.

6.1.5 Felszíni vizek
A Visegrádi-Dunakanyar kistájat a Duna Esztergom-Vác közötti főmedre (39 km) és a belőle
Visegrád alatt kiágazó Szentendrei-Dunaág (31,5 km) uralja. A hegységek közé zárt
medenceszakasz vízháztartását Nagymaros adatai jellemzik. Árvizei márciusban (hóolvadás) és
júniusban (nyári esők), míg kisvizei ősszel és télen a leggyakoribbak. Nagy árvizei alkalmával
(mint 2001-ben) a jobb parti ártér jelentős része víz alá kerül, s a beömlő mellékpatakok
torkolati szakaszát ez visszaduzzasztja. Az egységes folyómederben szállítási-hajózási akadály
nincs, de kisvíz idején a Szentendrei-ágban nem lehet hajózni. A víz minősége II. osztályú, amit
azonban a vízállás is befolyásol. Állóvíz az utóbbi évtizedekben keletkezett Pilismaróinál, a
kibányászott kavicsréteg helyén. Felszíne már meghaladja a100 ha-t. Vízállását a Duna vízszintje
határozza meg. Ebben az öblözetben van az egyetlen jelentős „talajvíz"-előfordulás is. Fúrásból
egyetlen jelentős vízelőfordulást ismerünk: Lepencénél (19001/p hozamú, 38 °C-os).A parti
sávot képviselő terület mindenféle vízigénye- a lakosságit kivéve - korlátlanul fedezhető a
Dunából.
A Dunának Váctól a Csepel-szigetig terjedő ártéri területe (50 km hosszban) a két oldalról
befolyó patakok torkolati szakaszával.
Ezek balról:
 Gombás-patak (17 km, 107 km2)
 Sződ-Rákos-patak (24 km, 132 km2)
 Szilas-patak (27 km, 169 km2)
 Rákos-patak (44 km, 185km2).
Jobbról:
 Szent-János-patak (16 km, 40 km2),
 Bükkös-patak (16 km, 39 km2),
 Dera-patak (21km, 68 km2),
 Aranyhegyi-patak (24 km, 120 km2),
 Ördög-árok (21 km, 75 km2).
A jobb oldali Szentendrei-Dunaág 31,5 km hosszú, 233 km2-es vízgyűjtővel. A mérsékelten
száraz, balról kifejezetten száraz vízgyűjtőről nem vezetnek le számottevő vízhozamokat.
Általános a vízhiány, amit azonban a táj centrumában folyó Duna víztömege kiegyenlít. A táj több
vízfolyásáról vannak vízjárási adataink. Ezeken kívül a Bükkös-patak árvízét 26 m3/s-ra, a Derapatakét 32 m3/s-ra, a Barát-patakét 18m3/s-ra becsülik. A fenti adatok azt mutatják, hogy a
mellékpatakok együttes árvízi hozama sem éri el a Duna kisvízi hozamának 1/3-át,vagyis ehhez
képest elenyésző jelentőségűek. Még hangsúlyozottabbá teszik ezt az év nagy részében csekély
vízhozamok. Árvizet tavaszi hóolvadás és nyári záporok idején vezetnek. A Dunán a nyár eleji
árvíz a megszokott az őszi-téli kisvizekkel szemben. A Duna mellékét megfelelő védgátak
oltalmazzák. A folyón a rövid téli jeges időszakoktól eltekintve 1000 tonnás uszályok és
nagyméretű vontatóhajók számára is állandó a hajózási lehetőség. A Duna vízminősége D.
osztályú, kivéve az É-i összekötő-vasúti híd alatti szakaszt, ahol sokáig a főgyűjtőcsatorna
betorkolása volt. A mellékpatakok már szennyezetten érik el a táj határát is, ahol az különösen a
kisvizek idején tovább fokozódik.
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6.1.6 Talajok
Visegrádi – Dunakanyar talajtakaróját a pleisztocén folyóvízi üledékeken közel egyenlő területi
részarányban (27 és 28%) szerves anyagban szegény, meszes homok és különböző mechanikai
összetételű nyers öntés talajok alkotják.
A Vác-Pesti Duna-völgy területének több mint felét települések és a Duna vízfelülete foglalja el. A
tájban előforduló hét talajtípus közül öt a Duna üledékanyagain alakult ki. A futó- (9%) és a
humuszos homoktalajok (10%) talajvízhatás mentesek, és igen gyenge természetes
termékenységűek. A vízhatás alatt álló talajképződmények közül a vályog mechanikai
összetételű réti és réti öntéstalajok kiterjedése 3% és 14%. Mindkettő közepes termékenységű,
és zömmel (>90%) szántóként hasznosítható. A nyers öntéstalajok (7%) homokos-vályog
mechanikai összetételű változatinak termékenységi besorolása 50-65 (int.), a homokoké pedig a
25-40 (int.). E talajféleség mintegy 75%-ban szántóként, 25%-ban pedig erdőként hasznosítható.

6.2 A beruházással érintett terület bemutatása
A beruházással érintett közvetlen terület jelenlegi állapotának vizsgálatát a Vízgyűtőgazdálkodási terv, 1-9 Közép-Duna vízgyűjtő alegység vízgyűjtőgazdálkodási terve alapján
mutatjuk be.

6.2.1 Felszín alatti vizek szempontjából
A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint az érzékenység a felszín alatti víz, a földtani
közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét jellemző
természeti adottság. A rendelet szerint megkülönböztetünk fokozottan érzékeny, érzékeny és
kevésbé érzékeny területeket.
A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, valamint az ezt módosító 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet
értelmében a beruházással érintett terület az alábbi táblázat szerinti besorolással rendelkezik:
Érintett település

Érzékenységi besorolás

Dömös

érzékeny

Visegrád

érzékeny, kiemelten érzékeny

Dunabogdány

fokozottan, kiemelten érzékeny

Kisoroszi

fokozottan, kiemelten érzékeny

Tahitótfalu

fokozottan, kiemelten érzékeny

Pócsmegyer

fokozottan, kiemelten érzékeny

Szigetmonostor

fokozottan, kiemelten érzékeny

Szentendre

fokozottan, kiemelten érzékeny
6-1. táblázat: Érzékenységi besorolás

6.2.2 Nitrátérzékenységi besorolás
A beruházással értintett területek nitrátérzékenységének térképi megjelenítését a 6-1 ábrán
mutatjuk.
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6-1. ábra: Beruházással érintett terület nitrátérzékenységi térképe

Az ábrán jól látható hogy a vizsgált beruházási terület nitrátérzékeny területekre esik.

6.2.3 Felszíni vizek szempontjából
A tervezéssel érintett terület a Duna közvetlen vízgyűjtőterületéhez tartozik.

6.2.4 Ár- és belvízvédelmi szempontból
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi
legveszélyeztetettebb településrész határozza meg.

alapon

történő

besorolását

a

A település:
a) erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő
árvize szabadon elönthet;
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b) közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren fekszik,
és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd;
c) enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren
helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.
Az érintett települések besorolása:
Település
Dunabogdány

Megye
Pest

Jellemző minősítés
A

Kisoroszi

Pest

A

Pócsmegyer

Pest

B

Szentendre

Pest

A

Szigetmonostor

Pest

A

Tahitótfalu

Pest

A

Visegrád

Pest

A

6-2. táblázat: Érintett terület besorolása ár- és belvízvédelmi szempontból

Kerékpárút szakaszok
A Dömös-Szentendre közötti szakasz árvízvédelem tekintetben a rendelkezésre álló és elérhető
dokumentumok alapján összesítettük a nagyvizi medert érintő szakszokat. Az összesítést a
Nagyvízi Mederkezelési Terv 02.NMT.04. Szentendrei-Duna Kitorkollás (Visegrád)[32+000
fkm]– Budapest Északi Közigazgatási Határa [2+300 fkm] valamint Nagyvízi Mederkezelési Terv
02.NMT.01. Duna - Ipoly Torkolat [1708+200 fkm] – Budapest északi közigazgatási határa
[1660+600 fkm] térképes mellékletei alapján állítottuk össze.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben szerepel a nagyvízi meder fogalmának
meghatározása. E szerint a nagyvízi meder területe a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló
terület, amelyet az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó
árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki.
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók
esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló rendelet határozza meg a nagyvízi meder részeit:
levezető sávok: a nagyvízi meder azon részei, amelyek az árvíz és a jég elvezetésében részt
vesznek, ezek:
a) elsődleges levezető sáv: a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi vízhozamok és a jég a
legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett vonulnak le,
b) másodlagos levezető sáv: jelentősen részt vesz az árvizek levezetésében,
c) átmeneti levezető sáv: az árvizek által időszakosan elöntött területrész,
d) áramlási holttér: területrész, ahol nincs áramlás, de mint tározó térfogat szerepe van az
árvizek levonulásában;
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8. mértékadó árvízszint: az árvízvédelmi művek, valamint a folyók medrét, a hullámteret és a
nyílt árteret keresztező építmények tervezésénél és megvalósításánál figyelembe veendő, a
vízgazdálkodásért felelős miniszter által megállapított árvízszint (74/2014. (XII. 23.) BM
rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről);
A vizsgált folyószakszok tekintetében a fenti jogszabály alapján a mértékadó árvízszint a dunai
szakasz vonatkozásában (Dömöstől Szentendrei sziget északi pontjáig) 107,97 – 107,1 mBf
között (folyás irányba csökken), míg a Szentendrei Dunaág tekintetében 105,25-107,11 mBf
között van (folyás irányba csökken).
A Szentendrei-Dunaág árvízvédelmi készültségi elrendelő vízmércéje a Duna Nagymarosi
vízmércéje.
A nagymarosi mérce adatai alapján a vizsgált terület dunai szakaszán a
I.

fokú készültségi szint 520 cm,

II. fokú készültségi szint 620 cm, míg a
III. fokú készültségi szint 670 cm.
A beruházás során a Nagyvízi mederkezelési terv alapján az egyes szakaszok érintettségét
vizsgáltuk meg.
A Q1% vízhozamhoz tartozó levezető sávok az alábbiak szerint kerültek lehatárolásra a nagyvizi
mederkezelési terv szerint:


Elsődleges levezető sáv q > 6 m2/s



Másodlagos levezető sáv 2 m2/s < q< 6 m2/s



Átmeneti zóna 0,2 m2/s < q< 2 m2/s



Áramlási holttér q < 0,2 m2/s

A zónációs lehatárolásnál az elvezetendő mértékadó vízhozam és az egyes zónákon át
elvezetendő hányad százalékos arányát a következők alapján vették figyelembe:


Elsődleges levezető sáv 20 - 100%



Másodlagos levezető sáv 5 - 19%



Átmeneti zóna 0,1 -4%



Áramlási holttér 0 – 0,1%

A lehatárolás eredményeit a 6.2 és 6.3 ábrán mutatjuk be.
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6-2. ábra: Szentendrei-dunaág nagyvizi kezelési terv
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Jelen tanulmányban vizsgált szakasz
a 02.NMT.01 mederkezelési tervből

6-3. ábra: Tervezési terület Duna folyót érintő terület nagyvizi mederkezelési terve

A fenti térképek, részlet ábráit megvizsgálva az alábbi szakaszok érintenek nagyvizi meder
valamelyik levezető sávját:
Visegrád:
OLDAL 96

V-1; V-2; V-3; V-4; V-14; V-15; V-16; V-17; V-18; ---- átmeneti sáv
ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
V-13 ---- a szakasz túlnyomó részében átmeneti sáv, kis területek és egyes szakaszrészeken
áramlási holttér
Dunabogdány: D-4; D-6; D-8 ---- átmeneti sáv
Kisoroszi:

K-3; K-4; K-8 ---- átmeneti sáv és egyes szakaszrészeket áramlási holttér
K-5; K-7; K-9 ---- átmeneti
K-6; ---- másodlagos zóna

Tahitótfalu:

T-1; T-11; ---- átmentei zóna egyes szakaszrészeken áramlási holttér

Szigetmonostor:

SZM-6; SZM-5 ---- átmentei zóna.

A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete határozza meg az egyes sávokra vonatkozó
építési követelményeket.

Levezető
sáv

Elsődleges

Építmény műszaki
követelményei

Épület, illetve terepszint fölé emelkedő
építmény
Új
Meglevő
elhelyezése
felújítása, átalakítása, bővítése

Akadálymentes
hozamátbocsátás
minden időszakban,
nincs a terepszint
fölé
emelkedő
Nem
akadály.
Az
megengedett.
elsődleges lefolyási
sávot lehetőleg a
parti
sávhoz
illeszkedve
kell
kijelölni.

Nem megengedett.

A
nagyvízi
mederkezelési
tervben
meghatározott
átbocsátóMásodlagos
képességnek
megfelelő
levezetésre
alkalmas állapotban
tartás.

Az 5. § (4)
bekezdés a)–c)
pontja szerinti
építmények.
Rendezvények
ideiglenes
építményei
legfeljebb 15
napig
kihelyezhetők.

Érvényes építési, illetve létesítési
engedéllyel rendelkező építmény
esetén lehetséges, alapterület
növelése nélkül. Épület a nagyvízi
mederkezelési
tervben
előírt,
biztonsági szintet is magában
foglaló magasságú padlószint alatt
nem lehet körbe épített (lábakon
álljon).

Időszakonként
elöntésre
kerülő
terület,
a
szabályozott
és
elégséges mértékű

Rendezvények
ideiglenes
építményei
legfeljebb 90
napig

A földszint körbeépíthető, továbbá:
Építési előírásoknak és kezelői
hozzájárulásnak megfelelő, 10
éven
belül
létesült
épület
használatba
vétele,
bővítése

Átmeneti
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Intézkedések

Engedély
nélküli
építmények
bontása. Nem
megfelelő
használatból
származó
lefolyási
akadályok
felszámolása.
Parti sávban a
magán
üdülőépületek
és
a
nem
megfelelő
használatból
származó
lefolyási
akadályok
megszüntetése.
Nem megfelelő
használatból
származó
lefolyási
akadályok
felszámolása.
Beépítésre
nem
szánt
területen
a
nem megfelelő
használatból
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Levezető
sáv

Áramlási
holttér

Épület, illetve terepszint fölé emelkedő
építmény
Új
Meglevő
elhelyezése
felújítása, átalakítása, bővítése
(áteresz, hullámtéri kihelyezhetők. megengedett.
hidak
stb.) Meglévő
hozamátbocsátás
üdülőterületen
megtartásával.
a beépítettség
növelése
nélkül
(pl.
egyidejű
bontással)
üdülőépület
vagy
a
vízpartot
használókat
kiszolgáló
kereskedelmi,
szolgáltató
létesítmény. A
nagyvízi
mederkezelési
tervben előírt,
biztonsági
szintet
is
magában
foglaló
magasságú
padlószinttel,
lábakon álló
építmény.
Nem vesz részt a
Meglevő
nagyvízi hozamok
üdülőterület
vízszállításában. A
beépítetlen
hozzájárulást
telkén
új
megelőző
épület
vizsgálatot
ez
helyezhető el,
esetben is el kell
a vonatkozó Építési engedélynek és kezelői
végezni, annak ki
övezeti
hozzájárulásnak megfelelő, 10
kell
terjednie
előírások
éven túl létesült épület legfeljebb
különösen
arra,
keretei között. 25
m2 alapterülettel
történő
hogy a holttérből
Az
itt bővítése.
igénybe vett teljes
elhelyezkedő
térfogat
nem
létesítmények
csökkenti a terület
árvíz
elleni
víztározó térfogatát
védettségét
az
árvízszintet
biztosítani
károsan
növelő
kell.
mértékben.
Építmény műszaki
követelményei

Intézkedések
származó
lefolyási
akadályok
felszámolása.
Építési
övezetben az
építési
engedély
és
kezelői
hozzájárulás
nélkül
épült
létesítmények
felszámolása.

Építési
övezetben az
építési
engedély
és
kezelői
hozzájárulás
nélkül
épült
létesítmények
szükség
szerinti
felszámolása.

6-3. táblázat: Építési követelmények az egyes levezető sávokban

A jelen tervezési fázisban a meglévő mintakeresztszelvények műszaki kialakításával
(6. melléklet) megvizsgáltuk, várható e valamilyen árvízvédelmi következmény egyes
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szakaszok tekintetében. Összefoglalva a 6-4 táblázatban foglaltak szerint ítélhető meg az
árvízvédelmi hatások. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tovább tervezés során az engedélyezett
szakaszok tekintetében a nagyvizi meder kezelőtől hozzájárulást kell kérni.
Mintakeresztszelvény száma
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21

Szakasz szám
általános
szakaszkeresztmetszet
D-2
V-13
V-12
V-11
V-10
V-9
P-6
P-7
SZM-5
SZM-3
P-3
P-3
P-3
P-3
P-2
P-2
T-4
T-2
T-1
T-11
T-1

M23

T-1
T-11
T-1
T-11
T-1

M24

T-11
K-4

M25

K-8
K-4

M22

M26
M27
M28

K-8
K-4
K-8
K-4
K-8
K-3/A
K-3/B

Pályaszint emelés
nincs

Várható hatások
nincs hatás

nincs
nincs hatás
nincs
nincs hatás
nincs
nincs hatás
nincs
nincs hatás
nincs
nincs hatás
nincs
nincs hatás
területrendezés
nincs hatás
nincs szükség
nincs hatás
nincs
nincs hatás
Nem érint nagyvizi medert
nem érint nagyvizi medert
nem érint nagyvizi medert
nem érint nagyvizi medert
nem érint nagyvizi medert
nem érint nagyvizi medert
nem érint nagyvizi medert
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nincs
nincs hatás
nincs jelentős
nincs jelentős hatás
beavatkozás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
közepes beavatkozás
Lefolyási viszonyokat
rövid szakaszon
kismértékben
befolyásol
nem jelentős
nincs jelentős hatás
kismértékű
kismértékű hatások
beavatkozás
várhatóak
nem jelentős
nincs jelentős hatás
kismértékű
nem jelentős hatás
beavatkozás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
nem jelentős
nincs jelentős hatás
kismértékű
nincs jelnetős hatás
beavatkozás
nincs
nincs hatás

6-4. táblázat: Előzetes becslések árvízvédelmi hatások tekintetben
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A mintakeresztszelvények (6. melléklet) alapján látható, hogy jelentős módosulások a jelenlegi
terepviszonyokban nem várható. Kismértékű tereprendezés szükséges a legtöbb esetben. T-1 és
K-4 szakaszok vonatkozásában várhatóak kisebb terepi beavatkozások melyek során a jelenlegi
útpályához igazítják a kerékpárutat. A T1 szakaszon (a
M23/T-1 és a M25/T-1
mintakeresztszelvény alapján) egy kisebb mélyedés kerülne feltöltésre, míg a M24/T1
mintakeresztszelvény szerint, a pályaszerkezet megemelése miatt, a terület kismértékű
feltöltésére lenne szükséges. A fenti szakaszokon, jelentős módosulás a lefolyási viszonyokban
nem várható, így e tekintetben árvízvédelmi szempontból a beruházás hatásai minimálisak.
Tovább vizsgálatokat végeztünk a tekintetben, hogy egyes szakaszok várhatóan milyen
mértékben lesznek elöntve adott évben.
A visegrádi szakasz árvízvédelmi készültségi elrendelő vízmércéje a Duna, Esztergomi
vízmércéje.
Fokozati szint:
III. fokú készültség: 107,42 mBf (650 cm)
II. fokú készültség: 106,92 mBf (600 cm)
I.

fokú készültség: 105,92 mBf (500 cm)

A visegrádi szakasz 11 számú főút menti részei a I. fokú árvízvédelmi készültségi szint alatt
helyezkednek el magassági szempontból. A nagyobb árhullámok során várhatóan a V-1, V-9, V10 szakaszok időlegesen víz alá fognak kerülni.
A Szentendrei-Dunaág (Kisoroszi, Dunabogdány, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor,
Szentendre) árvízvédelmi készültségi elrendelő vízmércéje a Duna Nagymarosi vízmércéje.
Fokozati szint:
III. fokú készültség: 106,13 mBf (650 cm)
II. fokú készültség: 105,63 mBf (600 cm)
I. fokú készültség: 104,63 mBf (500 cm)
Az árvízvédelmi fokozati szintek túllépési tartósságait, valamint a legnagyobb történelmi
vízszintet az 6-5. táblázat, az árvízvédelmi fokozati szintek túllépési tartósságait az utóbbi 15
évben (1999-2013) az 6-6. táblázat tartalmazza.2

2

Nagyvizi mederkezelési terv NMT04 Szentendrei Duna
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Legnagyobb
vízszint (LNV)

LNV (mBf)
106,93

Fokozati vízszint (mBf)

LNV éve
2013

Túllépési
tartósság
(nap/év)

III.

106,13

0,27

II.

105,63

0,52

I.

104,63

1,67

6-5. táblázat Árvízvédelmi fokozatok, évenkénti átlagos túllépési tartóssága 1966-2013 között (forrás: Nagyvízi
Mederkezelési Terv 02.NMT.04. Szentendrei-Duna)
Árvízvédelmi fokozati vízszint
(mBf)

Túllépési tartósság
[nap/év]

III.

106,13

0,87

II.

105,63

1,45

I.

104,63

3,13

6-6. táblázat Árvízvédelmi fokozatok, évenkénti átlagos túllépési tartóssága, az utóbbi 15 év adatai
alapulvételével (1999-2013 időszakban) forrás: Nagyvízi Mederkezelési Terv 02.NMT.04. Szentendrei-Duna

Az árvízvédelmi fokozati szintek túllépési tartósságai az utóbbi 15 évben jelentősen megnőttek.
A kisoroszi hídhelytől kezdve egészzen Tahitófalu határában található I. rendű védműig a
tervezett kerékpárút szakaszok, árhullámok esetében víz alá kerülhetnek. K-3, K-4, K-8, T-1, T-2,
T-3, T-4, T-11, T-12 magassági vonalvezetése egyes részeken várhatóan kisebb lesz mint a I fokú
készültségi szint. Így évente kétszer (tavaszi, őszi árhullámok) alkalmával a fent említett
szakaszok várhatóan víz alá fognak kerülni.
A szentendrei szigeten Tahitótfalu határában kezdődik a I. rendű védvonal (T-5 szakasz). A
védvonal egészen Szigetmonostor D-i részéig tart (SZM-5). A védvonal a két szakasz között
árhullámok esetében védelmet nyújt. Várhatóan csak gátszakadás esetén kerülnek az e két
szakasz között lévő szakaszok víz alá. Az árvízvédelmi töltésen húzódó szakaszok tekintetében
az árhullám ideje alatt kerékpár közlekedést korlátozhatják.
Az 6-4 ábrán mutatjuk be a szentendrei szigetre készített elöntési térképet.
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6-4. ábra: Szentendrei sziget elöntési térkép. A térkép az ártéri öblözet területén az árvízzel veszélyeztetett
területeket mutatja be, a feltételezett gátszakadásokból kialakuló maximális elöntési területek, vízmélységek
összesített értékeit tartalmazza.

Az árvízi veszélytérképezés egyrészt tájékoztatást ad az ország árvízi elöntéssel veszélyeztetett
területeiről, másrészt segítségével becsülhető, hogy az árvizek milyen nagyságú és jellegű
kockázatot jelentenek a helyi lakosok és Magyarország költségvetése számára. A
veszélytérképek elkészítése során az egyes elöntési típusoknál, területeknél különböző
numerikus modellezési módszerekkel határozták meg a veszélyeztetett területeket, a
veszélyeztetettség mértékét.
Az elkészült eredmények az összes feltételezett árvízi veszélyhelyzet okozta események együttes
egyeztetett területi kiterjedését mutatják be tervezési részterületenként.
Végleges, a tovább tervezés során kapott adatok alapján a kockázatok mértéke számíthatóvá
válik melyet a későbbiekben a kezelővel egyeztetni szükséges.
Hídhelyek
Hídhelyek árvízvédelmi leírását a 3.4 és 3.5 fejezetekben bemutattuk. A kerékpárutak
nyomvonalának kitűzésekor figyelembe vették a területen nagyobb árvíz által elöntésre került
területeket, melyek térképi adatbázisok alapján megállapíthatóak voltak. E tekintetben a
hídhelyek oly módon kerültek meghatározásra hogy ezeket a területek ne érintsék. A tervezés
során készült hidraulikai modellezés a híd építésével összefüggésben a Dunára ható
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visszaduzzasztás mértékének meghatározására. A szakvéleményt az 9 mellékletben csatoljuk. A
szakvélemény alapján. A szakvélemény összefoglalását itt is röviden ismertetjük.
A szakaszon a Szentendrei-Dunaágon három helyszín került kijelölésre:


Kisoroszinál: a 29+900 fkm-nél;



Szentendrénél: a 13+830 fkm valamint a 10+16 fkm szelvényeknél.

A három helyszínen összesen 6 db hídváltozat került megvizsgálásra kvázi 1D-s módszerrel,
mivel a vizsgálat során keresztszelvény integrált vízsebességekkel számoltunk.
A hidraulikai vizsgálat az alábbiak meghatározására terjed ki:


A tervezett hidak maximális visszaduzzasztásának meghatározása.



A hidak környezetében kialakuló vízsebesség változás vizsgálata.



Hidak hatása a vízlevezető képességre

Összefoglalás
A hidraulikai vizsgálat során több módszerrel meghatároztuk minden egyes hídváltozat
(Szentendrei Duna-ág, Szentendre I., II. III. és Kisoroszi I., II. és III.) visszaduzzasztási hatását,
valamint a folytonossági egyenlet segítségével a várható szelvény-középsebesség változást.
A számított értékeken felül a nagyvízi mederkezelési terv zonációs térképe és árvízi
tapasztalatok alapján, következtetéseket vontunk le az egyes hídtervek esetén az árvízkor
kialakuló áramlások változására, valamint a sodorvonalra gyakorolt esetleges hatására.
Megjegyezzük azonban, hogy az engedélyeztetni kívánt hídváltozat(ok) esetén a pontosabb
áramlástani vizsgálatokhoz 2D-s hidrodinamikai vizsgálat lesz szükséges. Jelen tervezési
fázisban a 2D modell jelentős idő-és anyagi szükséglete miatt indokolatlan.
A különböző módszerekkel számított maximális duzzasztási értékek:
HÍDVÁLTOZAT

REHBOCK

EGYSZERŰSÍTETT
REHBOCK

BERNOULLI

1

Szentendre
I.változat:
Szentendrei-Duna 12.83 fkm

függőhíd

2.05

3.42

4.36

2

Szentendre
II.
változat:
Szentendrei-Duna 12.83 fkm

függőhíd

1.08

2.13

2.37

3

Szentendre III. változat: felsőpályás híd
Szentendrei-Duna 10.16 fkm

0.88

1.78

1.93

4

Kisoroszi
I.
változat:
Szentendrei-Duna 29,9 fkm

függőhíd

4.19

4.51

5.00

5

Kisoroszi II. változat: ferdekábeles híd
Szentendrei-Duna 29,9 fkm

1.70

0.00

2.03

6

Kisoroszi
III.
változat:
Szentendrei-Duna 29,9 fkm

2.85

3.24

3.4
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„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
2.4.4 pontja szerint a műtárgy által okozott duzzasztás a mértékadó vízhozamhoz tartozó
vízszint felett belterületen, fontos létesítmények térségében, illetve nemzetgazdaságilag kiemelt
jelentőségű területen levő műtárgyaknál a 10 cm-t nem haladhatja meg.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a SpeciálTerv Építőmérnök Kft. hídépítési vázlattervei
közül a legrosszabb esetben a Szentendrei-Duna-ág 29+900 szelvényben maximum 4-5 cm-t, a
Szentendrei térségben 1-4 cm-t duzzaszt vissza mértékadó helyzetben, mely értékek alatta
vannak az előírtaknak. Ezeknél nagyobb érték csak uszadék, vagy jégtorlasz kialakulása esetén
várható.
A folytonossági egyenletből számított maximális szelvény középsebesség változása:
HÍDVÁLTOZAT

EREDETI
ÁLLAPOT
(m/s)

HÍD
OKOZTA
SEBESSÉG (m/s)

SEBESSÉG
VÁLTOZÁS
(%)

1

Szentendre
I.változat:
Szentendrei-Duna 12.83 fkm

függőhíd

1.28

1.59

24.1

2

Szentendre
II.
változat:
Szentendrei-Duna 12.83 fkm

függőhíd

1.28

1.46

13.8

3

Szentendre III. változat: felsőpályás híd
Szentendrei-Duna 10.16 fkm

1.26

1.41

11.7

4

Kisoroszi
I.
változat:
Szentendrei-Duna 29,9 fkm

függőhíd

1.88

2.13

13.5

5

Kisoroszi II. változat: ferdekábeles híd
Szentendrei-Duna 29,9 fkm

1.88

1.99

5.7

6

Kisoroszi
III.
változat:
Szentendrei-Duna 29,9 fkm

1.88

2.06

9.4

ívhíd

„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
2.4.4. pontja szerint a vízáramlás sebessége a műtárgy nélküli lefolyás sebességét 10 %-nál
nagyobb mértékben nem haladhatja meg. A kapott adatok alapján a folytonossági egyenletből
számítottak szerint a határérték alatt marad a Szentendrei-Duna-ág 29+900 fkm-ben tervezett
ívhíd és ferdekábeles híd.
A Szentendrei-Duna-ág 10+160 fkm-be tervezett felsőpályás ívhíd és a Szentendrei-Duna-ág
12+830 fkm-be létesítendő II. változatú függőhíd csak minimálisan haladja meg a jogszabályban
előírt határértéket, így azok csekély mértékű átdolgozásuk mellet, tovább vihetők egy esetleges
következő tervfázisba.
Amennyiben valamelyik hídváltozat engedélyezési terv szintre kerül, úgy szükséges annak
további részletes 2D-s hidraulikai, hidrodinamikai vizsgálata.
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6.2.5 Vízbázisvédelmi szempontból
A vizsgált nyomvonal közelében található ivóvízbázisok az Országos Vízgyűjtő- gazdálkodási
Terv 2.1. melléklete alapján kerültek összefoglalásra.
Vízbázis
VOR kódja

Vízbázis
kódja

Település

Vízbázis név

Vízbázis
státusza

Vízbázis
sérülékeny-e?

AID306
AID319

10005-10
12024-10

Dömös
Dunabogdány

üzemelő
üzemelő

igen
igen

AID320

3.1

Dunabogdány

távlati

igen

AID474

12018-200

Kisoroszi

üzemelő

igen

AID475
AID636

12018-100
12036-500

Kisoroszi
Pócsmegyer

üzemelő
üzemelő

igen
igen

AID713

12049-20

Szentendre

üzemelő

igen

AID714

12049-30

Szentendre

üzemelő

igen

AID716

12049-70

Szentendre

üzemelő

igen

AID721

12044-300

Szigetmonostor

üzemelő

igen

AID722

12044-200

Szigetmonostor

üzemelő

igen

AID723

12044-100

Szigetmonostor

üzemelő

igen

AID724

12044-400

Szigetmonostor

üzemelő

igen

AID742

12028-10

Tahitótfalu

üzemelő

igen

AID743

12028-300

Tahitótfalu

üzemelő

igen

AID817

12023-10

Visegrád

Dömös vízbázis
Dunabogdány
Községi Vízmű
vízbázisa
Dunabogdányi
öblözet Távlati
Vízbázis
Kisoroszi, Tahi
vízbázis
Kisoroszi vmt.
Pócsmegyer,
Surányi vmt.
Szentendre,
DJRVR
Szentendre
Északi vízbázis
Szentendre,
DJRVR
Szentendre Papszigeti vízbázis
Szentendre,
DJRVR
Szentendre
Regionális Déli
Vízbázis
Szigetmonostor,
Horányi vmt.
Szigetmonostor,
Monostori vmt.
Szigetmonostor,
Pócsmegyeri
vmt.
Szigetmonostor,
Sziget I-II. vmt.
Tahitótfalu,
Pokol-szigeti
vízműkút
Tahitótfalu,
Tótfalui
vízműtelep
Visegrád, DJRVR
Visegrádi
Vízbázis

üzemelő

igen
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Vízbázis
VOR kódja

Vízbázis
kódja

Település

Vízbázis név

Vízbázis
státusza

Vízbázis
sérülékeny-e?

ALG389

10005-11

Dömös

Miklós forrás

üzemelő

igen

6-7. táblázat: Tervezési területen lévő vízbázisok adatai

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza a
védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat.
Tevékenység

Felszíni és felszín
alatti vízbázisok

-

Felszín
vízbázisok
hidrogeológiai
külső
A
B
Védőövezetek
o
+
+

-

o

belső
Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvíz
árokrendszerrel
Egyéb út

o

alatti

+

Védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások
Jelmagyarázat:
– Tilos
x Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat
eredményétől függően megengedhető
o Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat,
illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
+ Nincs korlátozva

6-8. táblázat: Építési kritériumok vízbázisok területén

Az egyes nyomvonal szakaszok vízbázissal való érintettségét a 6-6 táblázatban foglaljuk össze.
Szakasz jelölés

Védőterület típusa

Érintett vízbázis

Megjegyzés

Visegrádi szakasz
V-9

Becsült

V-10

Becsült

V-19

Becsült

V-20

Becsült

V-22

Becsült

V-23

Becsült

Visegrád,
DJRVR
Visegrádi Vízbázis

Dunabogdányi szakasz
D-1

HG B

D-2

HG A és HG B

D-3
D-4

HG A és HG B és külső
védőterület
HG B

D-5

HG B

D-6

Külső és belső védőterület
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Szakasz jelölés

Védőterület típusa

D-7

HB-A és HG B

D-8

belső védőterület

Érintett vízbázis

Megjegyzés

Kisoroszi szakasz
K-1

HG A

K-2

HG A

K-3

HG A

K-4

HG A és HG B

K-5

HG A

K-6

HG A

K-7

HG A

K-8
K-9

HG A és HG
védőterület
HG A

K-10

HG A

Kisoroszi
vmt.
és
Kisoroszi, Tahi vízbázis

B

külső

geodézia
függvényében

Tahitótfalui szakasz
T-1

HG A és HG B

Kisoroszi, Tahi vízbázis
és Pócsmegyer, Surányi
vmt.

T-2

HG B

T-3

HG B

T-4

HG B

T-5

HG B

T-6

HG B

T-7

HG B

T-8

HG B

T-9

HG B

T-10

HG B

T-11

HG B

T-12

HG B

T-13

HG B

T-14

HG B

T-15

HG A és HG B

T-16

HG B

T-17

HG A

P-1

HG A

P-2

HG B

P-3

HG B

P-4

HG A és HG B

P-5

HG B

P-6

HG A ÉS külső védőterület

P-7

belső és külső védőterület
és HG A

Pócsmegyeri szakasz
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Szakasz jelölés

Védőterület típusa

P-8

HG A és HG B

P-9

belső védőterület

Érintett vízbázis

Megjegyzés
Geodéziától függően

Szigetmonostori szakasz
SZM-1

HG A és HG B

Szigetmonostor,
Monostori
vmt.
Szigetmonostor,
Pócsmegyeri vmt.

SZM-2

HG A

SZM-3

HG A

SZM-4

HG A

SZM-5

HG A

SZM-6

külső védőterület és HG A

SZM-7

külső védőterület

SZM-8

HG A

SZM-9

belső védőterület

SZM-10

meglévő

SZM-11

meglévő

SZM-12

HG A és HG B

SZM-13

belső és külső védőterület

SZM-14

belső és külső védőterület

SZM-15

HG A és HG B

SZM-16

HG A

geodéziától függően
és

geodéziától függően

Geodéziai felméréstől
függően
külső
védőterület
Szentendrei szakasz

SZT-1

HG A

SZT-2

becsült

SZT-3

meglévő kerékpárút

SZT-4

nincs

SZT-5

nincs

SZT-6

meglévő kerékpárút

Szentendre,
Szentendre
vízbázis

DJRVR
Északi

HG A – hidrogeológiai A védőövezet
HG B – hidrogeológiai B védőövezet
Becsült - http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/ weboldalon használt kifejezés
6-9. táblázat: Tervezési szakszokat érintő vízbázisok

Az egyes szakaszok vízbázis érintettségét a http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/
weboldal illetve a megrendelői adatszolgáltatás alapján végeztük el.
Az egyes hídhelyekkel kapcsolatos vízbázisvédelmi érintettséget a következőekben foglaljuk
össze.
Kisoroszi I. helyszín – Rév utca; Szentendrei-Duna-ág 29+940 fkm
Kisoroszi: hidrogeológiai „A” védőövezet
Visegrádi: hidrogeológiai „B” védőövezet
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Kisoroszi II. helyszín – 487/2 hrsz-ú terület; Szentendrei-Duna-ág 29+840 fkm
Kisoroszi: hidrogeológiai „A” védőövezet
Dunabogdány: hidrogeológiai „B” védőövezet
Kisoroszi III. helyszín – Hajós utca; Szentendrei-Duna-ág 29+350 fkm
Kisoroszi: hidrogeológiai „A” védőövezet
Dunabogdány: „belső védőterület” -> vízkivételi művek teljes jogi területe a „belső védőterület”ben van, mely a folyó partjáig húzódik.
A „belső védőterület” érintettsége miatt e helyen nem létesíthető híd.
A „belső védőterület”-et elvileg lehet csökkenteni egyes kutak megszüntetésével, illetve a kutak
kapacitáscsökkentésével, azonban a hiányzó ívóvízellátást akkor más forrásból kell biztosítani.
Elvileg a kerékpáros hídon elhelyezhető víznyomócső, mely a Szentendrei szigeten lévő
vízbázisokból pótolná az ívóvizet.
A Hajós utcától délebbre található egy olyan keresztezési hely, ahol egyik oldalon sincs
hidrogeológiai védőövezet. A vízbázis védelem szempontjából e helyen lenne a híd létesítése
probléma mentes.
A helyekre tervezett hidak műszaki paramétereit és műszaki rajzait a 7. mellékletben csatoljuk.
Jól látható az egyes hídváltozatok paraméterei. A kisoroszi hídhelyhez tervezett függő híd esetén
alépítmény nem szükséges, míg a ferde kábeles és network híd esetében alépítmény építésére
lesz szükség. A ferde kábeles és network híd esetében alépítmények a vízbázist adó réteget is
érinteni fogják. Az alépítmény kis területfoglalású. A terület áramlási viszonyokat vízkivételek
tekintetében kismértékben befolyásolhatják. Ezen hidak tekintetében az építés során veszélyes
anyag felhasználás nem lesz. Vízminősági romlást e tekintetben nem várható.
A kivitelezést mindenképpen úgy kell elvégzeni, hogy a vízadó réteg, felszíni vízzel illetve más
réteggel ne keveredjen. A vízbázis védelme érdekében olyan híd építése támogatott
környezetvédelmi szempontból mely mélyalapozási munkákkal nem jár, alépítmény építése nem
szükséges. (függő híd).
Szentendrei Duna-ági hidak alapozási technológiájának vízbázishoz való viszonya
A Szentendrei-sziget mentén található területeken telepített csápos kutak a parti szűrésű vizek
ivóvízként való hasznosítását szolgálják. A szentendrei-sziget menti parti szűrésű területek
sérülékeny közegben helyezkednek el, mivel a vízadó homokos kavicsréteg felett nem található
vízzáró vagy vízrekesztő fedőréteg. 3
Ezek a bázis területek jogszabályi védettséget élveznek, és 4 kategóriába sorolhatók. Az egyes
kategóriák szabályozzák többek között az építési tevékenységeket az adott besorolású területen.

3https://www.vizmuvek.hu/files/public/Fovarosi_vizmuvek/kornyezetvedelem/10_PDF_hirlevel_szentendre_091002.pdf
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A tervezett Szentendrei Duna-ágat keresztező híd műtárgyak alapozása némely javasolt változat
esetében érint hidrogeológia „A”, „B”, vagy külső védőterületet. A lehetséges alapozási
technológiákat ezért a vízadó réteg megóvása szempontjából is megvizsgáltuk.
A híd alapozása az ivóvíz kitermelésére telepített csápos kutakhoz hasonlóan, mesterséges
szerkezetekként jelennek meg a vízadó rétegben. Ezért megvizsgáltuk a területen található kutak
kialakítását. Az ivóvíz kitermelésére használt csápos kutak a part menti 100-120 m-es zónán
belül találhatóak. Átlagosan 10-20 m mélységűek és 2-3 m átmérőjűek.4 Az újonnan épített
kutaknál pörgetett, vasalás nélküli (ROCLA) betoncsöveket süllyesztenek le, az elemek
csatlakozásai között vízzáró tömítések találhatók. A víznyerő csápok rozsdamentes acél
anyagúak. 5
A hídalapozások a csápos kutak építéséhez hasonló technológiával megépíthetők. A legkisebb
zavarással járó, és a hídépítésben is járatos alapozási megoldást a visszanyerhető köpenycső
védelmében fúrt cölöpök, vagy a csápos kutakhoz is alkalmazott elemekből készült süllyesztett
kútalapok jelenthetik.
A lehető legszigorúbb technológia fegyelem megtartásán kívül az alapozás készítését
mindenképpen célszerű a Duna alacsony vízállásával összhangban ütemezni.
A beruházás várhatóan kismértékben megváltoztatja a vízadó réteg vízáramlási viszonyait, mert
a beavatkozással érintett területen „elzárja” a vízadó réteget. Az építési technológiától függően
ennek nagysága változó lehet. Az alépítmény köpenycső védelme melletti építése esetén ezen
hatások kisebbek mint az alépítmény résfalazással történő esetén. A kivitelezést mindenképpen
úgy kell elvégzeni hogy a vízadó réteg, felszíni vízzel illetve más réteggel ne keveredjen. Ez a
fenti technológiával elérhető.
Szentendre I. helyszín – Határcsárda; Szentendrei-Duna-ág 12+870 fkm
Szentendre: nincs korlátozás.
Szigetmonostor: hidrogeológiai „B” védőövezet
A vízbázis védelme szempontjából e helyszín alkalmas a kerékpáros híd elhelyezésére.
Szentendre II. helyszín – Hajóállomás, Szentendrei-Duna-ág
Szentendrei oldal: külső védőövezet
Szentendre III./a helyszín – Rév utca, Szentendrei-Duna-ág
A Szentendrei oldalon nincs korlátozás.

Hidrogeológia – Mádlné Dr. Szőnyi Judit, Dr. Czauner Brigitta, Dr. Simon Szilvia, Dr. Erőss Anita, Zsemle Ferenc, Pulay
Eszter, Havril Tímeahttp://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Hidrogeologia/book.pdf
5 Víztermelés a parti szűrés kihasználásával – Duna-Kút Kft.
https://www.vizmuvek.hu/files/public/Duna-Kut/Duna_kut_irka_A4(10).pdf
Partiszűrésű ivóvízbázisok diagnosztikájának tapasztalatai
Balassa Géza – Gondár Károly – Gondárné Sőregi Katalin– dr. Horváth Adorján – Pethő Sándor
4
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Szentendre III./b helyszín – Yacht kikötő, Szentendrei-Duna-ág
Szentendrei oldal: külső védőövezet
Szentendre III./c helyszín – Dunaár utca, Szentendrei-Duna-ág
A Szentendrei oldalon nincs korlátozás.
Az Szentendre I. sz. helyszíntől délebbre a Szigetmonostori oldalon, a Duna-ággal párhuzamosan
egybefüggő „belső védőterület” található, mely a folyó felőli oldalon a partélre nyúlik ki.
Az egybefüggő „belső védőterület”-en kerékpáros hidat, valamint a védőterületet keresztező
kerékpárutat a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet előírásai alapján nem lehet létesíteni.
A hídhelyek vízbázis érintettségét mutató konfliktus térképet az 10. mellékletben mutatjuk be.
A hidak általános kialakítását a 7. mellékletben csatoljuk.
A mellékletben csatolt hídterveken az egyes hídváltozatok előzetes tervei, műszaki adatai jól
láthatóak. A szentendrei hídhelyhez tervezett hidakhoz alépítmény építése szükséges mely
keresztezi az ivóvízbázis rétegeit. Azon híd változatok megépítése mely során alépítmény a
szigetmonostori parthoz közeli területekre esik, jelenleg nem támogatható vízbázis védelmi
szempontból (mivel az alépítmény belső védőövezetet is érinthet), mert megvalósítása
jogszabályi követelményeket nem tudja kielégíteni. A hídtervezés jelenlegi fázisaiban
szentendrei hídhely vonatkozásában felsőpályás ívhíd megépítése valósítható meg leginkább
mivel ezen híd kiépítése során a hídpillérek és a hozzá kapcsolódó alépítmény külső
védőövezetet érintenek. Az alépítmény kis területfoglalású. A terület áramlási viszonyokat
vízkivételek tekintetében kismértékben befolyásolja. Mértékét végleges hídtervek alapján
modellszámítás alapján lehet pontosan meghatározni. Ezen hidak tekintetében az építés során
veszélyes anyag felhasználás nem lesz. Vízminősági romlást e tekintetben nem várható.

6.2.6 Vízgyűjtő gazdálkodási szempontból (VKI értékelés)
A beruházással érintett terülelet a 1-9 Közép-Duna vízgyűjtő alegység területére esik.
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6-5. ábra: Közép-Duna vízgyűjtő alegység területe (forrás: http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)

Az elemzést a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell készíteni minden olyan terv,
program, beruházás, tevékenység esetében, annak megvalósítása előtt, amely veszélyezteti a VKI
célok teljesülését.

6.2.6.1 Felszín alatti víztestek
A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint “felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a
föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a
földfelszínnel vagy az altalajjal. A felszín alatti víztestek 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet
szerinti lehatárolása alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket. A hét típus közül
4 található meg az a beruházással érintett területen.
Az érintett víztestek tekintetében az összefoglaló táblázatot az alábbiakban mutatjuk be. Az
érintett víztestekről további adatokat http://www.vizugy.hu/ weboldalról lehet letölteni (1-9.
Közép-Duna alegység).

víztest
kód

víztest név
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víztest
kód
sh.1.6.
sp.1.13.2
h.1.6
kt.1.3

víztest név

földtani típus

Dunántúli-középhegység
Dunatörmelékes
vízgyűjtő Visegrád - Budapest
Szentendrei-sziget és egyéb dunai
törmelékes
szigetek
Dunántúli-középhegység
Dunavegyes
vízgyűjtő Visegrád - Budapest
Budapest környéki termálkarszt
karbonátos

vízadó típusa

porózus
porózus
vegyes
karszt

6-10. táblázat: A tervezési területen található felszín alatti víztestek

A beruházással érintett felszín alatti víztestek mennyiségéi és kémiai állapotának értékelést a 68. táblázatban mutatjuk be.

víztest
kód
sh.1.6.
sp.1.13.2
h.1.6
kt.1.3

víztest név

mennyiségi állapot

Dunántúli-középhegység
Duna- jó,
de
vízgyűjtő Visegrád - Budapest
kockázat
Szentendrei-sziget és egyéb dunai jó,
de
szigetek
kockázat
Dunántúli-középhegység
Duna- jó,
de
vízgyűjtő Visegrád - Budapest
kockázat
Budapest környéki termálkarszt
jó

gyenge
gyenge
gyenge

minősági állapot

gyenge
gyenge
jó
jó

6-11. táblázat: Felszín alatti víztestek állapota a VGT2 alapján

A 6.2.5 fejezetben részletes bemutattuk a kerékpárút tervezett nyomvonalával érintett vízbázis
védelmi területeket. Bemutatásra kerültek az egyes védőövezeti építési követelményei is. A
nyomvonalak döntően hidrogeológiai A és B védőövezet területekre esnek melyeken a
hatásvizsgálati eljárás során a kerékpárút megépíthető. Az építés során a munkabiztonsági és
környezetvédelmi követelmények betartásával a vízbázisok nem fognak sérülni. A kerékpárút
üzemelése káros anyag kibocsátásával nem veszélyeztett tevékenység így üzemelési időszakban
ebből a tevékenységből fakadóan vízbázis veszélyeztetettsége nem várható.
A csapadékvizek kezelése a jogszabályi és vízügyi szabványok szerint kerülnek kialakításra. A
kerékpárosközlekedés nem jár számottevő szennyező hatással, így felszínről induló szennyezés
ellen a felszín alatti vizek védettek. Esetlegesen az üzemeltetéssel függően a téli
síkosságmentesítés okozhatja a talaj minőségi változását, azonban a jelen turisztikai célzatú
kerékpárút jellegéből adódóan ez a hatás esetlegesen a belterületi illetve a közutak menti
szakaszok esetén jelentkezhet, ahol az egyéb már meglevő burkolt felületekhez képest
elhanyagolható mértékű.
Az építés alatt munkabiztonsági előírások betartása mellett nem keletkezik szennyező hatás,
valamint az építkezés ideje a várható „üzemeléshez” képest elhanyagolható idejű.
Sem mennyiségi változás, sem minőségromlás nem következik be a beruházás megvalósításával.
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6.2.6.2 Felszíni víztestek
A jelen Beruházással az Országos Vízgyűjtő gazdálkodási tervezésben (továbbiakban: OVGT) az
alegység szintjén a Közép-Duna tervezési alegység területét érintjük.

6-6. ábra: A kerékpárút által érintett tervezési alegységek (kivágat az alegységi terv 1-1 térképéről)

A tervezett beruházás az alábbi vízfolyásokat keresztezi:
 Lepence-patak
 Apátkúti – patak
 Mátyás-patak
 Szentendrei Duna-ág
Az egyes felszíni víztestek vízgyűjtőgazdálkodási terv szerint állapotértékelését a 6-6–6-8.
ábrákon mutatjuk be.
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6-7. ábra: A tervezési térségben lévő víztestek fizikai-kémiai állapota (kivágat az alegységi terv 6-3 átnézeti
térképéről)

6-8. ábra: A tervezési térségben lévő víztestek hidromorfológiai állapota (kivágat az alegységi terv 6-4 átnézeti
térképéről)
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6-9. ábra: A tervezési térségben lévő víztestek kémiai állapota (kivágat az alegységi terv 6-5 átnézeti térképéről)

Összefoglalva a VGT2-ből a tervezési területre vonatkozó Szob-Budapest szakasz minősítését a
6-9 táblázatban mutatjuk be.
Víztest

Biloógiai
elemek
szerinti
állapot

Fizikaikémiai
elemek
szerinti
állapot

Hidromorfológiai
elemek szerinti
állapot

Specifikus
szennyezők
(fémek)
szerinti
állapot

Ökológiai
minősítés

Kémiai
állapot

Víztest
állapota
(integrál
állapot)

2

2

2

1

3

2

3

Duna
SzobBudapest
között
Minősítés
Szám
Osztály
1
kiváló
2
jó
3
mérsékelt
4
gyenge
5
rossz

6-12. táblázat: Felszíni víztestek minősítése a VGT2 alapján

6.2.6.3 Összefoglalás
A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:
1. A felszíni víztest fizikai jellemzőiben (hidrológiai, morfológiai jellemzők változása), vagy egy
felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett változást okozó új beavatkozásokra
(továbbiakban hidromorfológiai beavatkozások).
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2. Új fenntartható emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntartható fejlesztések közül
azok, amelyek nem hidromorfológiai beavatkozások (továbbiakban fenntartható fejlesztések). A
kerékpárút a 2 csoportba tartozik.
Közérdeknek minősül a VKI szerint, ha a tervben foglaltak az emberi egészség terén bekövetkező
új változásokat vagy módosulásokat, valamint az emberek biztonságának megőrzésében vagy a
fenntartható fejlődésben jelentkező előnyöket jelentenek. A kerékpározásnak a nem
elhanyagolható turisztikai szempontok mellett a sportolás ilyen formájának vonzóvá és egyben
biztonságossá tétele egészségmegőrző, egészségjavító hatása van. A vizsgált szakaszon és
környékén a sportcélú kerékpározás mellett a munkába, iskolába járás jelenleg is rendszeres. A
megépülő szakasz(ok) lehetővé teszik a biztonságos kerékpáros közlekedést, a pozitív hatás
egyértelmű.
A kerékpáros közlekedés elterjedése a városi, elővárosi viszonylatban segítheti a
légszennyezettség, és a zajterhelés csökkenését, amennyiben a közúti forgalom részaránya
csökken. A kerékpárhasználat terjedésének tehát a személyautó használat csökkentésében
jelentkező közvetett környezetminőség javító hatása van. Ez az „egy személyautó- egy személy
paritás szerint kalkulálható (optimális esetben).
A kerékpáros közlekedésnek nincs közvetlen CO2 illetve PM10 emissziós hatása, azonban a
kerékpáros közlekedés elterjedése a városi, elővárosi viszonylatban segítheti a CO2 és PM10
kibocsátása csökkenését, amennyiben a közúti forgalom részaránya csökken. A
kerékpárhasználat terjedésének tehát a használat csökkentésében jelentkező közvetett
környezetminőség javító hatása van.
A kerékpáros közlekedés nem jár szennyező hatással, így szennyezés ellen a felszíni vizek
védettek.
Szennyező hatás a síkosságmentesítés kapcsán lenne értelmezhető, azonban ezzel a hatással téli
időszakban - a kerékpárút jellegéből adódóan – belterületi szakaszok esetén lehetne számolni,
ezeken a szakaszokon viszont a környező burkolt területeket is figyelembe véve önálló
hatásként nem értelmezhető.
A lefolyási viszonyok változását egyrészt a környező területek burkolt és burkolatlan felületei
arányának változása okozhatja. A csapadékvíz elvezetése olyan módon lesz megtervezve, hogy a
vízelvezető rendszer a beruházással érintett területeken alapvetően nem változik, a befogadók
és vízgyűjtő területek a tervezett kerékpárút kiépítését követően nem változnak.
A kerékpárút csapadékvizei önállóan nem kerülnek összegyűjtésre.
Ugyancsak befolyásoló hatása lenne a nagyobb mértékű erdőkivágásoknak, valamint ellenkező
irányban a nagyfelületű telepítéseknek. Ezek egyike sem áll fenn, egyetlen kis rész érint erdős
területet, ennek kezelése a Natura 2000 tervfejezetben került kifejtésre. A felszíni lefolyási
viszonyok érdemben nem fognak változni.
A beavatkozás a felszíni víztest fizikai tulajdonságainak módosulásával nem jár, tekintve, hogy az
alegységi tervben nevesített keresztezett vízfolyások átvezetése minden esetben
hídműtárgyakkal történik.
Felszíni víztestek vonatkozásában a jó ökológiai állapot elérése a beruházás által nem
veszélyeztetett, tekintve, hogy az alegységi tervben nevesített vízfolyások vonatkozásában a jó
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ökológiai állapot fenntartandó megfogalmazáshoz rendelt ökológiai intézkedések megtételére a
kerékpárút kiépítése nincs hatással, ezen intézkedések megtételét nem veszélyezteti.
Felszín alatti víztestre, mint bemutattuk a projekt üzemelés során nincs hatással, a DMRV Zrt
által támogatott változatok (Határcsárdai, Rév utcai nyomvonal) Szentendrei Dunán átívelő híd
műtárgyai a felszín alatti vízkészletek vízadó rétegeit nem érintik. A kiválasztott változat a Rév
utcai nyomvonal. A talajvizek mozgása sem befolyásolt, tekintve, hogy az alegységi tervben
nevesített keresztezett vízfolyások átvezetése minden esetben hídműtárgyakkal történik. Az
engedélyezési tervben részletesen megtervezendő vízelvezető rendszernek, mind a kerékpárút
burkolt felületére érkező, mind pedig a terepi vizek akadálytalan lefolyását biztosítani
szükséges. Ezek a műszaki beavatkozások a felszíni közeli talajvizek szintjére, mozgására
minőségére nincsenek hatással.
Kiváló állapotra minősített felszíni víztestet a beruházás nem érint.
Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén nem szükséges a 4.7. cikk alkalmazása.
Összefoglalva elmondható, hogy a projekt a VKI célok elérését nem veszélyezteti.
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6-10. ábra: VKI értékelés folyamatábrája
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6.3 Tervezett vízelvezetés
Az útburkolatról lefolyó csapadékvíz jellemzően az út menti zöldterületeken, árkokban fog
elszikkadni. Ahol csapadékelvezető rendszer eleve kiépült (lakott területeken belül), ott ezek
lesznek a csapadékvíz befogadói.
Az egyes útépítési szakaszokon tervezett vízelvezetési megoldásokat településenként (a
szakaszazonosítók színkódolásával változatokhoz rendelten) az alábbi táblázatokba (6-11 – 6-17
táblázatok) összesítettük. A létesítmények végleges tervei a jelenleg még nem állnak rendelkezésre.

Szakasz
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6

Visegrád

V-7

Hossz
[m]
420

Kétirányú kerékpárút

420

Idegen terület igénybevétel

12

ROCLA cső toldás

75

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

Kisforgalmú utca/út

Terepi szikkasztás

-

160

Kétirányú kerékpárút

160

Idegen terület igénybevétel

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

895

Kétirányú kerékpárút

895

Idegen terület igénybevétel

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

145

Kétirányú kerékpárút

145

Idegen terület igénybevétel

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

435

Kerékpáros nyom

Meglévő szikkasztó árok

-

295

Kétirányú kerékpárút

-

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

1175

Sebességcsillapító sziget
Közvilágítás kiépítése országos közút
mellett
Kétirányú kerékpárút

1175

Idegen terület igénybevétel

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

1085

Árvédelmi töltés

-

Megvalósulás előtt állló
árvédelmi töltés két oldalán
megépülő árkok

Duna

-

Sebességcsillapító sziget
Közvilágítás kiépítése országos közút
mellett
Kijelölt gyalogos-átkelőhely

1485

Kerékpársáv

-

Kijelölt gyalogos-átkelőhely

50

Útkorrekció bontással

Duna

50

Meglévő közvilágítás elbontása

Árvízvédelmi vasbeton gát
mellett kiépített, tisztító aknákkal
ellátott drain test

50

Közvilágítás korrekció

305

Kerékpársáv

Meglévő víznyelők áthelyezése

Duna

150
V-8

V-9

V-10

V-11

100

70
V-12
V-13
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Szakasz
V-14
V-15
V-16
V-17
V-18

Hossz
[m]
240

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

Kétirányú kerékpárút

-

Eszközváltó hely komplex

Felszíni gravitációs
vízelvezetéssel

Duna

230

Kerékpársáv

A 11-es út menti árok
felhasználásával, illetve
korrekciójával

Duna

525

Kisforgalmú utca/út

525

Idegen terület igénybevétel

Felszíni szikkasztásos
vízelvezetéssel

-

1440

Kisforgalmú utca/út

1440

Idegen terület igénybevétel

Felszíni szikkasztásos
vízelvezetéssel

-

530

Kétirányú kerékpárút

530

Idegen terület igénybevétel

Csapadékvíz elvezető árok
kiépítésével

Duna

V-19

740

V-20

1850

V-21

140

V-22

70

V-23

365

Felszíni szikkasztásos
vízelvezetéssel
Meglévő csapadék csatorna
Duna
felhasználásával
Római Őrtorony melletti útszakasz, hídszerkezet kialakításával halad át a romok fölött.
(lásd műtárgyak)
Csapadékvíz elvezető árok
Kisforgalmú utca/út
Duna
kiépítésével
Meglévő árokrendszer
Kerékpáros nyom
Duna
felhasználásával
Kétirányú kerékpárút

6-13. táblázat: Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Visegrád)
Szakasz
azonosító

Hossz
[m]

Beavatkozás típusa

D-1

85

Kerékpársáv

D-2

450

Kerékpársáv

535

D-4

90

Kerékpársáv
Sebességcsillapító
sziget
Kijelölt gyalogosátkelőhely
Gyalog- és kerékpárút

D-5

95

Gyalog- és kerékpárút

465

Kétirányú kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Kétirányú kerékpárút
Idegen terület
igénybevétele
Gyalog- és kerékpárút

-

Dunabogdány

D-3

-

D-6

600

D-7

-

D-8

105

Csapadékvíz elvezetés módja
A 11-es út menti árok felhasználásával, illetve
korrekciójával
A 11-es út menti árok felhasználásával, illetve
korrekciójával

Duna
Duna

A 11-es út menti árok felhasználásával, illetve
korrekciójával

Duna

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

A hídrámpa csapadékvíz elvezetése

Duna

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

A hídrámpa csapadékvíz elvezetése

Duna

6-14. táblázat Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Dunabogdány)
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Szakasz

Hossz
[m]

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

K-1

120

Gyalog- és kerékpárút

Duna

440

Kerékpársáv

880

500-as csapadék csatorna

A hídrámpa csapadékvíz elvezetése
Csapadék csatorna létesítése a
Széchenyi út mindkét árkáknak
vonalában

400

Kerékpársáv

-

Sebességcsillapító sziget

800

500-as csapadék csatorna

3130

Kétirányú kerékpárút

3130

Idegen terület igénybevétel

130

Gyalog- és kerékpárút

115

Kerékpársáv

330

500-as csapadék csatorna

175

Gyalog- és kerékpárút

3110

Kétirányú kerékpárút

3110

Idegen terület igénybevétel

105

Gyalog- és kerékpárút

K-2

K-3

Kisoroszi

K-4
K-5
K-6
K-7
K-8

K-9

Duna

Csapadék csatorna létesítése a
Széchenyi út mindkét árkáknak
vonalában

Duna

Csapadékvíz elvezető árok kiépítésével

Duna

A Rév utca gravitációs felszíni
vízelvezetésével

Duna

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

Csapadékvíz elvezető árok kiépítésével

Duna

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

6-15. táblázat: Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Kisoroszi)
Szakasz
T-1
T-2

Tahitatótfalu

T-3
T-4

T-5

T-6

T-7
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Hossz
[m]
3625

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

Kétirányú kerékpárút

3625

Idegen terület igénybevétel

A 1113-as út menti árok
felhasználásával, illetve korrekciójával
(szikkasztás)

-

855

Kisforgalmú utca/út

855

Idegen terület igénybevétel

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

370

Mezőgazdasági út

370

Idegen terület igénybevétel

Csapadékvíz elvezető árok kiépítésével

Duna

620

Kétirányú kerékpárút

620

Idegen terület igénybevétel

A 1113-as út menti árok
felhasználásával, illetve korrekciójával
(szikkasztás)

-

770

Árvédelmi töltés

100

Közvilágítás kiépítése országos
közút mellett

Terepi szikkasztás

-

190

Kisforgalmú utca/út

Rézsűláb mellett folyóka kiépítése

Gát utcai
csapadék
csatorna

335

Kisforgalmú utca/út

335

500-as csapadék csatorna

Rézsűláb mellett folyóka kiépítése,
amely alatt csapadék csatorna
építendő

Duna
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Hossz
[m]
260
260

Szakasz
T-8
T-9
T-10
T-11
T-12
T-13
T-14

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

Kisforgalmú utca/út
Kerékpársáv

Meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer felhasználásával

Duna

Csapadékvíz elvezető árok kiépítésével

Duna

Szikkasztó árok kiépítésével

-

560

Kisforgalmú utca/út

1350

Mezőgazdasági út

1350

Idegen terület igénybevétel

3740

Kétirányú kerékpárút

3740

Idegen terület igénybevétel

1030

Kétirányú kerékpárút

1030

Idegen terület igénybevétel

1490

Kisforgalmú utca/út

1755

Mezőgazdasági út

1755

Idegen terület igénybevétel

A 1113-as út menti árok
felhasználásával, illetve korrekciójával
(szikkasztás)
A 1113-as út menti árok
felhasználásával, illetve korrekciójával
(szikkasztás)
Meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer felhasználásával
Szikkasztó árok kiépítésével

?
-

6-16. táblázat: Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Tahitótfalu)
Szakasz

Hossz
[m]

Beavatkozás típusa

P-1

1220

Kétirányú kerékpárút

P-2

1355

Kétirányú kerékpárút

2310

Kétirányú kerékpárút

2310

Közvilágítás kiépítése
kerékpárút mellett

-

Kerékpáros pihenőhely
(egyszerű)

2310

Idegen terület igénybevétel

905

Mezőgazdasági út

905

Idegen terület igénybevétel

955

Kisforgalmú utca/út

1740

Mezőgazdasági út

1740

Idegen terület igénybevétel

1995

Mezőgazdasági út

1995

Idegen terület igénybevétel

P-8

890

Kisforgalmú utca/út

P-9

1730

Mezőgazdasági út

Pócsmegyer

P-3

P-4
P-5
P-6
P-7

Csapadékvíz elvezetés módja
A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)
A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

Szikkasztó árok kiépítésével

-

Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer
felhasználásával

?

Szikkasztó árok kiépítésével

-

Szikkasztó árok kiépítésével

-

Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer
felhasználásával
Szikkasztó árok kiépítésével

6-17. táblázat: Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Pócsmegyer)
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Szakasz
SZM-1
SZM-2
SZM-3

Szigetmonostor

SZM-4

SZM-5
SZM-6
SZM-7
SZM-8
SZM-9
SZM-10
SZM-11
SZM-12
SZM-13
SZM-14

Hossz
[m]
585

Kétirányú kerékpárút

585

Idegen terület igénybevétel

-

Sebességcsillapító sziget

625

Kisforgalmú utca/út

395

Kétirányú kerékpárút

395

Idegen terület igénybevétel

-

Sebességcsillapító sziget

380

Kétirányú kerékpárút

380

Idegen terület igénybevétel

-

Eszközváltó hely (egyszerű)

810

Kétirányú kerékpárút

810

Idegen terület igénybevétel

365

Kétirányú kerékpárút

365

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

A Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer felhasználásával

?

A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

Idegen terület igénybevétel

A 1113-as út menti árok felhasználásával,
illetve korrekciójával (szikkasztás)

-

200

Kétirányú kerékpárút

Terepi szikkasztás

-

560

Mezőgazdasági út

560

Idegen terület igénybevétel

Szikkasztó árok kiépítésével

-

535

Mezőgazdasági út

535

Idegen terület igénybevétel

Szikkasztó árok kiépítésével

-

Szikkasztó árok kiépítésével

-

Szikkasztó árok kiépítésével

-

A meglévő utcák csapadékvíz elvezető
rendszerének felhasználásával

?

Szikkasztó árok kiépítésével

-

A hídrámpa csapadékvíz elvezetése

Duna

370

Gyalog- és kerékpárút

370

Idegen terület igénybevétel

235

Gyalog- és kerékpárút

235

Idegen terület igénybevétel

1350

Kisforgalmú utca/út

1890

Mezőgazdasági út

1890

Idegen terület igénybevétel

190

Gyalog- és kerékpárút

Szentendre

6-18. táblázat Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Szigetmonostor)

Szakasz

Hossz
[m]

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

SZT-1

290

Gyalog- és kerékpárút

-

SZT-2

140

Kerékpáros nyom

Terepi szikkasztás
A Duna korzó meglévő csapadékvíz elvezető
rendszerének felhasználásával

SZT-3

915

Meglévő kerékpáros nyom
burkolati újraosztása

A Duna korzó meglévő csapadékvíz elvezető
rendszerének felhasználásával

Duna

SZT-4

340

Kerékpáros nyom

A Duna korzó meglévő csapadékvíz elvezető

Duna
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Hossz
[m]

Szakasz

Beavatkozás típusa

Csapadékvíz elvezetés módja

Befogadó

rendszerének felhasználásával
SZT-5

145

Árvédelmi töltés

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

SZT-6

2185

Kétirányú kerékpárút

Felszíni gravitációs vízelvezetéssel

Duna

6-19. táblázat: Kerékpárúthoz kapcsolódó egy létesítmények szakaszonként (Szentendre)

6.4 Nyomvonalszakaszok értékelése
Az előző fejezetben részletes bemutattuk a tervezett beruházással érintett terület felszín alatti
vizeinek, felszíni vizeinek és földtani közeg érintettségét. A bemutatásra kerülő szempontok
alapján megállapítható hogy a kerékpárút megépítésének műszaki szabványok a betartásával a
mértékadó
árvízszint
figyelembevételével
vízvédelmi
akadálya
nincs.
Egyes
nyomvonalszakaszok érintenek vízbázis hidrogeológiai védőövezeteket és akár külső
védőterületet is, de a maga a kerékpár út építése (szigorú munkabiztonsági előírások betartása
mellett) és üzemeltetése (tevékenységből fakadóan) során, káros anyag közvetlenül a felszín
alatti vizekbe nem kerülhet. Ezáltal az üzemelő vízbázisokra veszélyt a beruházás nem jelent.
A tervezett 1 nyomvonal ami piros színnel ábrázolt nyomvonal, vízvédelmi akadálya nincs,
következő szakaszokból áll:
Visegrád – Dunabogdány szakasz tekintetében:
V-1; V-3; V-4; V-5; V-6; V-7; V-8; V-9; V-10; V-11; V-12; V-13; V-15.
D-1; D-2; D-3; D-5;
Kisoroszi - Szigetmonostor szakasz tekintetében:
K-1; K-2; K-3; K-8;
T-11; T-2; T-3; T-4; T-5; T-6; T-7; T-9; T-10;
P-1; P-2; P-3;
SZM-1; SZM-2; SZM-3; SZM-4; SZM-5; SZM-6;
Szentendre belterületi szakssz
SZT-2; SZT-4; SZT-5
A hídhelyek tekintetben is megvizsgálásra került az vízvédelmi szempontok érvényesülése.
Dunabogdány - Kisoroszi hídhelyek
A Kisoroszit a budai oldallal összekötő híd helyéül három változat merült fel. hídhelyek leírását a
3.4. fejezetben mutattuk be melyben kitértünk vízügyi és árvízvédelmi szempontokra is. A
Hídhelyek vízbázis érintettség szempontjából megvalósíthatóak.


I. változat: Kisoroszi, Rév utca vonalában (29+940 fkm),



II. változat: Kisoroszi 487/2 hrsz. ingatlan vonalában (29+840 fkm),



III. változat: Kisoroszi, Hajós utca vonalában (29+350 fkm).
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Szempont

I. változat

II. változat

III. változat

vízügyi körülmények, árvízvédelem

kedvezőtlen

kedvező

kedvező

felszín alatti vízbázis védelem

megfelelő

megfelelő

kedvezőtlen

6-20. táblázat: Vízvédelmi szempontok szerinti értékelés

Mivel a II. változat minden szempontból legalább megfelelő minősítést kapott, míg a másik két
változat több szempontból is kedvezőtlen, ezért egyértelműen a II. változatot javasoljuk
megvalósítani vízvédelmi szempontból.
Szigetmonostor – Szentendre hídhelyek:
A Szentendrét és Szigetmonostort összekötő híd helyéül 3(+2) változat merült fel:


I. változat: Határcsárda (12+830 fkm),



II. változat: Szentendre, hajóállomás (10+830 fkm),



III/a változat: Szentendre, Rév utca (10+220 fkm),



III/b változat: Szentendre, Yacht kikötő (10+400 fkm),



III/c változat: Szentendre, Dunaár utca (10+160 fkm).

A hídhelyek szöveges leírása az 3.5. fejezetben található. A változatelemzés eredménye a
következő táblázatban található. A III/a, III/b és III/c változatok között lényegi különbség csak a
műtárgy hosszában, és így a költségében van, ezért a táblázatban egy oszlopban szerepelnek.

Szempont

I. változat

II. változat

III. változat

vízügyi körülmények, árvízvédelem

kedvezőtlen

kedvezőtlen

megfelelő

felszín alatti vízbázis védelem

megfelelő

kedvezőtlen

kedvezőtlen

6-21. táblázat: Vízvédelmi szempontok szerinti értékelés

Mivel a II. és III. változatok majdnem minden szempontból kedvezőtlen minősítést kaptak, ezért
alapvetően az I. a megvalósítható változat. A körülmények kedvező változása esetén azonban
a III. változatok is megvalósításra ajánlhatók, ezért tovább tervezésüket kívánatosnak tartjuk.
A III változatok megépítését jelen formában a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 5. számú
melléklete alapján megépíteni nem lehetséges, mivel a híd vízbázisvédelmi belső védőterületet
érint. Viszont bizonyos munkálat és engedélyezési tervek elkészítése alapján tovább tervezhető
a hídhely.
A 123/1997. (VII. 18) Korm rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vizilétesítmények védelmével foglakozik. Előírja a védőövezetek meghatározásának
módját valamint az egyes védőterületeken folytatható tevékenységek korlátozásait.
A „belső védőövezet” a vízkivételek közvetlen közelében lévő terület, ahonnan a felszínre jutó
szennyezés 0-20 nap elérheti a vízkivételi helyet. Amennyiben egy vízbázis kijelölt
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védőterületekkel rendelkezik, akkor a mindenkori hatósági szervezet ezt határozattal rögzíti
majd ezt követően földhivatali bejegyzése is megtörténik.
Egy már meglévő védőterület módosítása a következőeket vonja magával:





a vízbázis üzemeltetési engedélyének módosítása;
a megmaradó kutak esetén új biztonságba helyezési eljárás (tervezés és modellezés);
új védőterületi határozatok kiadása;
földhivatali bejegyzés módosítása.

A III változatok híd jelenlegi helyén történő megépítéséhez az ott lévő kutak megszüntetése is
szükséges melynek a következőeket kell elvégezni.
 a kút termelésből való kivonása;
 a kút üzemeltetési engedélyének módosítása;
 kieső kapacitás pótlása.
A kieső kapacitás pótlását új kút létesítésével:






elvi vízjogi engedély beszerzése;
tervezés - vízjogi létesítési engedélyezés – építés;
biztonságba helyezési eljárás (tervezés, modellezés, új védőterületi határozat);
üzemeltetési engedély beszerzése;
új védőterületi zónák miatti szükséges ingatlanok vásárlások, kisajátítások, kártalanítások.

A fenti lépések végrehajtásával (mely költséget, kockázatot jelent) a jelenleg jogszabályilag
tiltott hídhelyen a kivitelezés megoldható. Viszont a fenti lépések időigénye jelentős.
Az egyes hídváltozatok értékelését a 6.2.5 fejezetben mutattuk be.
A tervezési munkák során a végleges úttervek és hídtervek meglétét követően (de építési
engedélyezés előtt) egyeztetni szükséges és hozzájáruló nyilatkozat beszerzése kell a nagyvízi
meder kezelőjétől az létesítményekre vonatkozóan.

6.4.1 Közgazdasági változatelemzés
A változatelemzés kiindulópontját jelenti egyrészt a 1013/2017 (I. 11). kormányhatározat,
melynek értelmében a Dömös és Szentendre közötti szakasz a Szentendrei-szigeten vezetett
nyomvonalon valósul meg. Másrészt a munka korábbi fázisaiban, a döntés-előkészítő tanulmány
alapján a megbízó NIF Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghatározta a részletesebb
kidolgozásra javasolt nyomvonalakat. Ezekre a nyomvonalakra, illetve a hidak helyeire készült
változatokat mutatja be az 3. fejezet.
A változatelemzés módszertanául a többlépcsős multikritériumos változatelemzést
választottuk. Az első lépcső a hidak helyének meghatározása, mivel a nyomvonalváltozatokat
a hídkapcsolatok is befolyásolják. A második lépcsőben a nyomvonalváltozatok elemzése
történik meg. Ennek keretében először az 3.1 – 3.3. fejezetben ismertetett szakaszok
kombinálásával kialakítottuk az adott területen lehetséges szakasz-kombinációkat, majd a
kombinációk által meghatározott útvonalakat vetettük alá változatelemzésnek. A hidak és a
nyomvonalak változatelemzése után állapítottuk meg a kiválasztott változat nyomvonalát.
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A multikritériumos változatelemzés szempontjait (kritériumait) eltérően fogalmaztuk meg
a hidak és a nyomvonalak esetében. A hidak esetében az 3.4 és 3.5 fejezetben bemutatott
szempontokat értékeltük:
 közlekedés, városszerkezetbe illesztés,
 hajózási körülmények,
 vízügyi körülmények, árvízvédelem,
 felszín alatti vízbázis védelem,
 hídpálya-szintek és terepszintek viszonya.
A Szigetmonostor-Szentendre közötti híd esetében a fenti szempontokat kiegészítettük az
alábbiakkal:
 környezetvédelem és természetvédelem,
 régészet, örökségvédelem,
 településrendezés,
 közlekedéshálózati szerep.
A nyomvonalváltozatok esetében a kritériumok összetételét és súlyait a célrendszer (4.1. fejezet)
szempontjai határozzák meg. Ez alapján a következő kritériumrendszert állítottuk fel:
 turisztikai célú kerékpározás kiszolgálása:
o turisztikai célpontok elérhetősége,
o az útvonal környezetének szépsége,
o kikapcsolódást zavaró tényezők (gépjárműforgalom);
 hivatásforgalmi célú kerékpározás kiszolgálása:
o útvonal gyorsasága, rövidsége,
o kibocsátó (lakó-) területek elérhetősége,
o cél- (szolgáltató, ipari) területek elérhetősége,
o közösségi közlekedés átszállóhelyeinek elérhetősége;
 Infrastruktúra szolgáltatási szintje:
o közlekedésbiztonság,
o kényelem, akadálymentesség;
 Egyéb szempontok:
o környzet- és természetvédelem,
o vízügy (árvízvédelem, vízbázis),
o kisajátítási, engedélyezési eljárások.
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6.4.1.1 A hídváltozatok értékelése
Dunabogdány-Kisoroszi híd
Szempont

I. változat

II. változat

III. változat

közlekedés, városszerkezetbe illesztés

kedvezőtlen

kedvező

kedvezőtlen

hajózási körülmények

kedvező

kedvező

kedvező

vízügyi körülmények, árvízvédelem

kedvezőtlen

kedvező

kedvező

felszín alatti vízbázis védelem

megfelelő

megfelelő

kedvezőtlen

hídpálya-szintek
viszonya

megfelelő

megfelelő

kedvezőtlen

1 050

1 150

1 300

és

terepszintek

nettó építési költség (millió Ft)

6-22. táblázat: Közgazdasági szempotok szerinti értékelés

Szentendre-Szigetmonostor híd
Szempont

I. változat

II. változat

III. változat

közlekedéshálózati szerep

kedvezőtlen

megfelelő

kedvező

hajózási körülmények

kedvező

kedvezőtlen

kedvezőtlen

vízügyi körülmények, árvízvédelem

kedvezőtlen

kedvezőtlen

megfelelő

felszín alatti vízbázis védelem

megfelelő

kedvezőtlen

kedvezőtlen

hídpálya-szintek
viszonya

megfelelő

megfelelő

kedvezőtlen

környezetvédelem és természetvédelem kedvezőtlen

kedvezőtlen

kedvezőtlen

régészet, örökségvédelem

kedvező

kedvező

kedvezőtlen

településrendezés

megfelelő

kedvezőtlen

kedvezőtlen

nettó építési költség (millió Ft)

1 400

1 7006

1 500-2 0507

és

terepszintek

6-23. tábláza:t Közgazdasági szempotok szerinti értékelés

6.4.1.2 A nyomvonalváltozatok bemutatása
A kiválasztott hídhelyek után második lépcsőben a nyomvonalváltozatokat elemeztük. Ennek
keretében először az 3. fejezetben ismertetett szakaszokat kell kombinálni és a kombinációk
által meghatározott útvonalakat vetjük alá változatelemzésnek. A tervezési területen vannak
A hídépítés 1 500 millió Ft-os költségén felül 200 millió Ft költséget is tartalmaz, ami az érintett víznyerő kút
áthelyezéséből adódik.
7
A változatok költségei: A változat 1 850 millió Ft, B változat 1 400 millió Ft, C változat 1 300 millió Ft. Ezen
felül mindhárom változat 200 millió Ft költséget is tartalmaz, ami az érintett víznyerő kutak áthelyezéséből
adódik.
6
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olyan szakaszok, amelyeknek nincsen reális alternatívája, így ezeket a szakaszokat
értelemszerűen nem elemeztük:


V-7 és V-8,



V-11, V-12 ésV-13,



D-8,



K-1, K-2 ésK-3,



K7,



K-10,



T-15,



T-17,



SZM-5, SZM-6 és SZM-7,



SZM-14,



SZM-15,



SZT-1, SZT-2, SZT-3, SZT-4, SZT-5, SZT-6, SZT-7, SZT-8, SZT-9 és SZT-10.

A fenti, szakaszok végpontjai olyan határpontokat határoznak meg, melyek között már
értelmezhető a változatelemzés. Az elemezendő többi szakaszból oly módon alakítottunk ki
kombinációkat, hogy két határpont között az összes lehetséges útvonal elemezhető legyen. Az
egyes útvonalakt alkotó szakaszok kombinációi a következő táblázatban láthatók:

Útvonal

Dömös-Lepence
től nyugatra)

Változat
DL1

V-1, V-21, V-4, V-18

DL2

V-1, V-21, V-4, V-5, V-6

DL3

V-1, V-2, V-3, V-4, V-18

DL4

V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-6

(V7- DL5

V-1, V-2, V-17, V-6

DL6

V-16, V-2, V-21, V-4, V-18

DL7

V-16, V-2, V-21, V-4, V-5, V-6

DL8

V-16, V-3, V-4, V-18

DL9

V-16, V-3, V-4, V-5, V-6

DL10

V-16, V-17, V-6

Visegrád belterület (V- VB1
8 - V-11 között)
VB2
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Útvonal

Változat

Érintett szakaszok

VB3

V-19, V-23, V-22, V-10

VB4

V-19, V-23, V-20

Dunabogdány, hídtól DÉ1
északra (V-13 - D-5)
DÉ2

V-14, D-4

Dunabogdány, hídtól DD1
délre (D-5-től délre)
DD2

D-6, D-7

Kisoroszi,
hídtól KÉ1
északra (híd - K-10)
KÉ2

K-9

Kisoroszi-Tahitótfalu
között (K-2 - T-4)

V-15, D-1

D-2, D-3

K-1, K-6, K-5

KT1

K-4, T-1, T-2, T-3

KT2

K-8, T-11, T-12

TSZ1

T-4, T-5, T-6, T-7, T-14, P-7, P-8, P-9, SZM-9

TSZ2

T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, P-1, P-4, P-5, P-6, SZM-8,
SZM-10

TahitótfaluSzigetmonostor között
(T-3 és I. hídváltozat TSZ3
között)
TSZ4

T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, P-1, P-2, P-3, SZM-1, SZM11, SZM-10
T-16, T-13, T-10, P-1, P-4, P-5, P-6, SZM-8, SZM-10

TSZ5

T-16, T-13, T-10, P-1, P-2, P-3, SZM-1, SZM-11, SZM-10

6-24. táblázat: Útvonalváltozatok szakaszai

Az útvonalváltozatokat a 6.1. fejezetben bemutatott szempontok szerint értékeltük. Minden
szempontra (illetve alszempontra) 1-3 pontot kaphatott egy útvonal. A pontokat az adott
szempont célrendszerben betöltött fontossága alapján súlyoztuk. Egy adott útvonal pontértékét
a súlyok és a pontszámok szorzatösszege adta meg. Az alábbi táblázat mutatja be az egyes
szempontokat, mérésük módját, illetve a szempontok súlyszámait.

Szempont

Alszempont
Turisztika
elérhetősége

Turisztika

Mérés módja
célpontok Útvonaltól mért közúti
odajutás akadálymentessége

Környezet szépsége
Kikapcsolódást
körülmények

Hivatásforgal Útvonal gyorsasága
OLDAL 131

Súly
távolság,

16,0 %

Duna
láthatósága,
műemléki
környezetben vagy erdőben vezető 16,0 %
útvonal
zavaró Gépjárművek
forgalomnagyság

közelsége,

8,0 %

Eljutási idő az útvonalon, maximális 12,0 %
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Szempont
om

Alszempont

Mérés módja
engedélyezett kerékpáros sebességgel

Súly

Útvonaltól mért közúti távolság

12,0 %

Célterületek elérhetősége

Útvonaltól mért közúti távolság

12,0 %

Közösségi
elérhetősége

Útvonaltól mért közúti távolság

4,0 %

Kibocsátó
elérhetősége

területek

közlekedés

Irányhelyesség, átvezetések száma és
kialakítása, gépjárműforgalom nagysága 10,0 %
és engedélyezett sebessége

Infrastruktúr
Közlekedésbiztonság
a
szolgáltatási
szintje
Kerékpározási kényelem
Környezettermészetvédelem
Egyéb

Használati szélesség, megállási kényszer 10,0 %
és Natura 2000, országos ökológiai hálózat,
2,0 %
nemzeti park érintettsége

Vízügy

Árvízveszély, vízbázis-érintettség

2,0 %

Jogi szempontok

Kisajátítási, engedélyeztetési eljárások
1,0 %
szükségessége

6-25. táblázat: egyes szempontok, mérések módja, illetve a szempontok súlyszámai

A főbb turisztikai célpontok közé értettük a visegrádi Mátyás Király Múzeumot és a nagyobb
üdülőterületeket (Surány, Horány). A hivatásforgalom esetében az érintett települések területén
határoztuk meg a kibocsátó és célterületeket, amelyeket a lakóterületek elhelyezkedésével,
illetve a szolgáltatási központtal (pl. polgármesteri hivatal, posta, iskola, boltok stb.) jellemeztük.
A közösségi közlekedés elérhetőségét a fontosabb buszmegállók és a révek (VisegrádNagymaros, Tahitótfalu-Vác, Pócsmegyer-Leányfalu, Szigetmonostor-Dunakeszi) elhelyezkedése
alapján adtuk meg.

6.4.1.3 A nyomvonalváltozatok értékelése
Az egyes útvonalakat a következő táblázatokban hasonlítjuk össze. A nyomvonalváltozatok nettó
építési és kisajátítási költségét is szerepeltettük az 5.1.1. fejezetben található költségek
összesítésével.
A Dömös-Lepence közötti útvonalak változatelemzése
Szempontok

Útvonalak
Súly

DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10

Turisztika

40,0%

Célpontok elérhetősége

16,0%

1

1

1

1

2

1

2

1

2

3

A környezet szépsége

16,0%

1

3

1

3

3

2

3

1

3

3

8,0%

1

1

1

2

3

2

3

2

3

3

Kikapcsolódást
körülmények
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Szempontok

Útvonalak
Súly

DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10

Hivatásforgalom

40,0%

Útvonal rövidsége, gyorsasága

12,0%

2

2

2

2

3

1

2

1

2

3

Lakóterületek elérhetősége

12,0%

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

Ipari,
szolgáltató
elérhetősége

12,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

területek

Közösségi
közlekedés
főbb
4,0%
átszállóhelyeinek elérhetősége
Általános
jellemzők

közlekedési

20,0%

Biztonság

10,0%

2

2

2

2

1

2

2

3

3

2

Kényelem

10,0%

3

2

2

2

1

2

2

3

3

1

Egyéb

5,0%

Környezet- és természetvédelem

2,0%

2

1

1

1

3

2

1

2

1

3

Vízügy

2,0%

2

1

1

1

3

2

1

3

2

3

Jogi szempontok

1,0%

1

2

1

1

2

1

2

1

2

3

Összesen (súlyozva)

100,0
%

1,47 1,66 1,33 1,73 2,11 1,53 2,02 1,59 2,24 2,41

Nettó építési és kisajátítási
költség (millió Ft)

297

248

201

152

197

309

260

213

164

209

A nyertes változat a DL10 jelű útvonal, amely a V-16, V-17, V-6 szakaszokból áll össze.
A visegrádi, dunabogdányi északi és déli útvonalak változatelemzése:
Szempontok

Útvonalak
Súly

VB1 VB2 VB3 VB4 DÉ1 DÉ2 DD1 DD2

Turisztika

40,0%

Célpontok elérhetősége

16,0%

3

1

3

1

0

0

0

0

A környezet szépsége

16,0%

2

3

1

2

3

1

3

1

Kikapcsolódást zavaró körülmények

8,0%

3

3

1

1

3

1

3

1

Hivatásforgalom

40,0%

Útvonal rövidsége, gyorsasága

12,0%

3

2

2

1

1

3

1

3

Lakóterületek elérhetősége

12,0%

2

3

2

3

1

3

1

3

12,0%

3

1

3

1

1

3

1

3

Ipari,
szolgáltató
elérhetősége
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Szempontok

Útvonalak

Közösségi
közlekedés
átszállóhelyeinek elérhetősége

főbb

Súly

VB1 VB2 VB3 VB4 DÉ1 DÉ2 DD1 DD2

4,0%

3

1

3

1

1

3

1

3

Általános közlekedési jellemzők

20,0%

Biztonság

10,0%

2

3

1

2

3

2

3

2

Kényelem

10,0%

2

3

2

3

3

2

3

2

Egyéb

5,0%

Környezet- és természetvédelem

2,0%

2

3

2

3

2

2

1

3

Vízügy

2,0%

1

3

2

3

2

2

1

3

Jogi szempontok

1,0%

1

2

3

3

2

2

2

2

Összesen (súlyozva)

100,0%

2,59 2,38 2,09 1,85 1,82 1,94 1,78 1,98

Nettó építési és kisajátítási költség
(millió Ft)

226

109

185

56

50

30

80

82

A nyertes változatok a következők:


a VB1 jelű útvonal, amely a V-9, V-10 szakaszokból áll össze;



a DÉ2 jelű útvonal, amely a V-15, D-1 szakaszokból áll össze;



a DD2 jelű útvonal, amely a D-2, D-3 szakaszokból áll össze.

A kisoroszi észak, a Kisoroszi-Tahitótfalu közötti és a Tahitótfalu-Pócsmegyer-Szigetmonostor
útvonalak változatelemzése:
Szempontok

Útvonalak
Súly

KÉ1 KÉ2 KT1 KT2 TSZ1 TSZ2 TSZ3 TSZ4 TSZ5

Turisztika

40,0%

Célpontok elérhetősége

16,0%

0

0

0

0

1

2

3

2

3

A környezet szépsége

16,0%

1

3

3

1

1

2

3

1

2

8,0%

1

3

3

2

1

3

3

1

1

Kikapcsolódást
körülmények

zavaró

Hivatásforgalom

40,0%

Útvonal rövidsége, gyorsasága

12,0%

3

1

3

2

3

2

1

2

1

Lakóterületek elérhetősége

12,0%

1

3

0

0

1

3

3

1

1

Ipari,
szolgáltató
elérhetősége

12,0%

1

3

0

0

2

3

3

1

1

1

3

0

0

2

3

3

1

1

területek

Közösségi
közlekedés
főbb
4,0%
átszállóhelyeinek elérhetősége
Általános közlekedési jellemzők 20,0%
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Szempontok

Útvonalak
Súly

KÉ1 KÉ2 KT1 KT2 TSZ1 TSZ2 TSZ3 TSZ4 TSZ5

Biztonság

10,0%

2

2

3

2

1

3

2

3

2

Kényelem

10,0%

2

2

2

3

1

2

3

1

3

Egyéb

5,0%

Környezet- és természetvédelem

2,0%

1

3

2

3

1

3

3

3

3

Vízügy

2,0%

1

3

3

2

1

2

3

2

3

Jogi szempontok (kisajátítás)

1,0%

1

3

3

2

1

3

3

1

2

Összesen (súlyozva)

100,0
%

1,33 2,23 1,71 1,18 1,45

2,59

2,81

1,59

1,92

1 082 1 070 1 015 842

787

Nettó építési és
költség (millió Ft)

kisajátítási

9

31

796

856

A nyertes változatok a következők:


a KÉ2 jelű útvonal, amely a K-1, K-5, K-6 szakaszokból áll össze;



a KT1 jelű útvonal, amely a K-4, T-1, T-2, T-3 szakaszokból áll össze;



a TSZ3 jelű útvonal, amely a T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, P-1, P-2, P-3, SZM-1, SZM11, SZM-10 szakaszokból áll össze.

A fenti elemzésben a természetvédelmi kritériumok is megjelennek viszont kismértékű
változások még lehetnek a nyomvonal kijelölés tekintetében. Ennek fő oka, hogy a
természetvédelmi kritériumok a pontos felmérést követően megváltoztathatják a nyomvonal
kijelölés, viszont ezen változások a gazdasági elemzést nem befolyásolja.

6.5 A kerékpárút hatása a vizekre és a földtani közegre
A kivitelezési időszak negatív hatásait az út területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, a
felvonulási terület, a vízbázis-érintettség és az anyagnyerőhelyek felhasználása jelentik.

6.5.1 Építés hatása
A kivitelezéshez használt munkagépek karbantartását és szervizelését, üzemanyag tankolását a
helyszínen csak műszaki védelem alkalmazása mellett végezhetik.
A kitermelt talajt részben az építés során felhasználják. Amennyiben a kitermelt talaj
szennyeződött, azt helyben sem szabad felhasználni. A szennyezett talajt a továbbiakban
hulladékként kell kezelni.
Az építés során keletkező hulladékok, veszélyes anyagok talajjal nem érintkezhetnek. Azok
megfelelő tárolásáról a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodni kell. Az kerékpárút
kiépítése során tereprendezés történik, mely során a termett gyökérzónával átszőtt talaj
letermelésre kerül és a helyszíni zöldterületeken elhelyezik el.
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A talaj szennyezettségének észlelése, illetve havári esemény bekövetkezése esetén
haladéktalanul értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságot.
A telepítés fázisában előreláthatólag csak fizikai hatások várhatóak, kémiai hatásokra nem
számítunk. A fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken
következhetnek be. A fizikai hatások az alábbiakban foglalhatóak össze:


a területen mozgó munkagépek hatására a felszín közeli talajrétegek kismértékű
szerkezeti módosulása (tömörödése) következhet be,



a megbontásra kerülő területeken (felvonuló utak, alapok, vezetékek nyomvonala) talaj
szerkezete megváltozik.

A fentiek betartása esetén a tervezett tevékenység a munkavédelmi és biztonsági előírások
betartása mellett a talajra káros hatást nem gyakorol.
A mivel a kerékpárút építése során felszín alatti vizekkel közvetlenül nem érintkeznek
hatásokkal nem kell számolni. A megfelelő munkaszervezés és munkabiztonsági előírások
betartásával a talajvíz károsodása nem valószínű. A talajvíz szennyezettségének észlelése, illetve
havári esemény bekövetkezése esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi
hatóságot. A beruházás során vízellátást szolgáló kút nem fog létesülni sem építési sem
üzemeltetési fázisban. A beruházás során kivitelezési munkát végzők palackozott ivóvizet fognak
fogyasztani. A tevékenység folytatása idejében az ott dolgozók szociális igényeinek kielégítésére
mobil WC kerül elhelyezésre az adott építési szakaszra. A mobil WC tartályának cseréjét, ürítését
megfelelő időközönként elszállítják engedéllyel rendelkező vállalkozóval.
Az útépítési munkák során nem érik el a talajvizet, így vélhetően nem szükséges talajvízszintcsökkentést alkalmazni a kivitelezés során, de fel kell az ilyen esetekre is készülni.
Kedvezőtlen hatások abból adódhatnak, hogy a felszíni vizek közvetlen környezetében
gépkarbantartást, javítást végeznek. Tekintettel arra, hogy az útszakasz nagyobb részt a Duna
partján vezet, illetve a Dunába lefutó vízfolyásokat keresztezi az építési munkák szervezésekor a
depóniák, és felvonulási területek helyét gondosan kell megválasztani; javasolt a felszíni vizektől
távolabbi területek használata.
Az esetleges balesetek elkerülésére fokozottan ügyelni kell, és amennyiben ennek ellenére is
bekövetkezne, úgy az építőnek havária tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint
haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást.

6.5.2 Üzemelés hatása
A kerékpár út üzemelése során káros anyag nem jut a talajba. A karbantartási munkák
alkalmával az alkalmazott gépjárművek tankolása várhatóan nem valósul meg, de az műszaki
védelem nélkül nem is végezhető.
Ez alapján a tervezett tevékenység a talajra káros hatást nem gyakorol. Kerékpárút esetén
üzemelésből és üzemeltetésből eredő felszín alatti vizeket érő káros hatásokkal a tevékenység
jellegéből fakadóan nem számolhatunk.
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6.6 Hidak hatása a vizekre és földtani közegre
A kivitelezési időszak negatív hatásait az út területfoglalása, a földmunkák nagyságrendje, a
felvonulási terület, a vízbázis-érintettség és az anyagnyerőhelyek felhasználása jelentik.

6.6.1 Építés hatása
Az építés során - különösen az új hídműtárgyak építése során - biztosítani kell a felszíni víz
szabad útját; az átvezetésről ez idő alatt is gondoskodni kell. A vízfolyások medrében történő
munkavégzésnél ügyelni kell a szennyeződések elkerülésére.
A beruházás során vízellátást szolgáló kút nem fog létesülni sem építési sem üzemeltetési
fázisban. A beruházás során kivitelezési munkát végzők palackozott ivóvizet fognak fogyasztani.
A tevékenység folytatása idejében az ott dolgozók szociális igényeinek kielégítésére mobil WC
kerül elhelyezésre az adott építési szakaszra. A mobil WC tartályának cseréjét, ürítését megfelelő
időközönként elszállítják engedéllyel rendelkező vállalkozóval.
A telepítés fázisában előreláthatólag csak fizikai hatások várhatóak, kémiai hatásokra nem
számítunk. A fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken
következhetnek be. A fizikai hatások az alábbiakban foglalhatóak össze:


a területen mozgó munkagépek hatására a felszín közeli talajrétegek kismértékű
szerkezeti módosulása (tömörödése) következhet be,



a megbontásra kerülő területeken (felvonuló utak, alapok, vezetékek nyomvonala) talaj
szerkezete megváltozik.

A hídépítési munkálatok során a talajmechanikai feltárás eredményeinek ismeretében,
meghatározott mélységig, alépítményt építenek. Az alépítmény kivitelezése során törekedni kell
arra hogy a felszíni vizek ne kerüljenek a felszín alatti vizekbe. Úgy kell a technológiát
megválasztani hogy a vizek keveredése kizárható legyen. Fontos mivel vízbázis területen
történik építkezés.
Az építkezés során veszélyes anyagok és hulladékok tárolása, munkagépek karbantartása,
tankolása a vízfolyások közvetlen környezetében nem végezhető. Ennek betartásával a havária
jellegű események elkerülhetők.
A fentiek figyelembe vételével a tevékenység a felszíni vizekre mérsékelt hatást gyakorol.
Havári esemény bekövetkezése (pl. üzemanyag elfolyása, veszélyes anyag kiömlése) esetén
haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

6.6.2 Üzemelés hatása
A kerékpárút üzemelése során felszíni vizekbe káros anyag nem jut, a tervezett tevékenység a
felszíni vizekre káros hatást nem gyakorol.
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6.7 Rendkívüli események
Rendkívüli esemény (havária) az építési és felvonulási területen bekövetkező-, a
rendeltetésszerű működésben, illetőleg a technológiai folyamatokban bekövetkezett olyan nem
várt esemény, amely azonnali beavatkozást igényel, illetve magában hordozza a folyamat
ellenőrizhetetlenné válását.
A talajt, felszín alatti vizeket érő havária események a következők lehetnek elsősorban:



munkagépek, berendezések, szállító járművek
származó kenő- és üzemanyagok talajra kerülése,



munkagépek balesete, meghibásodása - üzemanyag vagy hidraulika olaj talajra
kerülése,



a kivitelezés során gázvezeték elvágása - gázolaj földfelszínre való kijutása,



veszélyes rakományt szállító tehergépjármű balesete – benzin, olaj, vegyi anyagok
kiömlése.

esetleges

meghibásodásából

A hatásterület előzetesen nem határolható le, mert a hatásterület számos tényezőtől függ, mint
pl. a havária esemény jellegétől, a környezetbe kikerülő szennyezőanyag típusától és
mennyiségétől, az időjárási viszonyoktól.
Megelőzés, intézkedés az építés alatt
Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek balesete, meghibásodása esetén
jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra. A rendkívüli helyzetek
megelőzését szolgálja, hogy csak megfelelő műszaki állapotú munkagép dolgozhat, melyek
rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező.
A munkaterületen olajfelszívó anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére alkalmas eszközt és
tároló edényt javasolt tartani.
A dolgozók számára munkavédelmi oktatást szükséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadályozásának és felszámolásának módszereit.
Megelőzés, intézkedés az üzemeltetés alatt
Havária esetben biztosítani kell a szennyező anyag tovább terjedésének megakadályozását, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizálásával, homokzsákos elzárással történhet. A kezelőnek erre
megfelelő készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készülnie.

6.8 Szükséges védelmi intézkedések
Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit, valamint a
földmunkagépek üzemanyag-tárolóit megfelelően kell kijelölni és kialakítani: szennyeződésre
nem érzékeny fedőréteg és feláramlással jellemezhető felszín alatti vízrezsim környezetében. Az
ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók kialakításához szigetelő lemezt (pl. polietilén fólia) kell
alkalmazni, különösen a szennyeződésre érzékeny területeken.
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Az építkezés során a munkagépek, berendezések, szállító járművek esetleges meghibásodásából
származó kenő- és üzemanyagok talajra kerülése esetén az elfolyt szennyezőanyagokat az
átitatott közeggel (talaj) együtt haladéktalanul zárt tároló edénybe össze kell gyűjteni és a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell kezelni. Az építés közben csak
kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatók a szennyezés elkerülése
érdekében.
Az engedélyezési terv munkarészeként humuszgazdálkodási terv készítése szükséges, mely
alapján a termőtalajt szelektáltan (talajtípus szerint) le kell termelni és ideiglenes depóniában
tárolni, majd az út menti bevágások illetve úttöltés-rézsűk füvesítéséhez a termőtalajt fel kell
használni.
Az építkezés során a leszedett humuszréteget úgy kell tárolni, hogy annak felülete másodlagos
kiporzást ne okozzon. Amennyiben szükséges a földmunkavégzésnél a kiporzás csökkentése
érdekében locsolást kell alkalmazni. A humuszterítés után minél előbb füvesíteni kell az erózió
megelőzése miatt.
Az építés időszakában a kialakítandó pályatest mellett nagy tömegű munkagépek haladnak el,
melyek kedvezőtlen mértékű talajtömörödést idézhetnek elő. Ezért az építési munkálatok
befejeztével az érintett mezőgazdasági területek rekultivációját (talajlazítás, a talaj élővilágának
helyreállítása) meg kell tenni.
A tervezett építéshez csak jogerős és érvényes hatósági engedély alapján kitermelt ásványi
nyersanyag (kő, kavics, homok, agyag, vagy ezek bármilyen arányú keveréke) használható fel. Az
anyagnyerőhelyek kiválasztásánál a szállítási távolságok csökkentése érdekében előnyben kell
részesíteni az építési területhez közelebb esőket, ügyelve, hogy a szállítási útvonalak minél
kevesebb mezőgazdasági művelés alatt álló területet vegyenek igénybe.
Havária esetben biztosítani kell a szennyező anyag tovább terjedésének megakadályozását, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizálásával, homokzsákos elzárással történhet. A kezelőnek erre
megfelelő készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készülnie.

7 Levegőtisztaság-védelem
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint megvizsgáljuk, hogy az építés és
működés során milyen mértékű lesz a levegő hatótényezők várható hatása.

7.1 Levegőminőségi hatótényezők meghatározása
7.1.1 Építés
Az építési tevékenység levegőkörnyezetre való hatása egyrészt a tehergépjárművek és a
területen dolgozó munkagépek füstgáz kibocsátásából adódik. A tehergépjárművek által okozott
terhelés a szállítások során a közutak környezetében, valamint az építési terület környezetében
jelentkezik.
A földmunkák során, a talajmozgatáskor bizonyos mértékű porkibocsátásra kell számítani, mely
a megmozgatott talaj kiporzásából származik.
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7.1.2 Üzemelés
A tervezett kerékpárút,
légszennyezőanyagot.

jellegéből

adódóan,

az

üzemelés

során

nem

bocsát

ki

7.1.3 Felhagyás
A létesítmény elbontása az építéshez hasonló légszennyező hatással járna, és átmeneti
légszennyezést okozna.

7.2

Felhasznált adatok, alkalmazott módszerek

7.2.1 Levegőkörnyezeti hatótényezők hatásának becslése
A tevékenységek, mint légszennyező hatótényezők eredő forrásai a levegőminőség romlásának
mértéke alapján minősíthetők. A hatás elbíráláshoz a 4/2011. VM rendeletben közölt
egészségügyi határértékeket használtuk fel.
Egészségügyi határértékek
Anyag

60 perces 24 órás éves
µg/m3

µg/m3

µg/m3

NO2

100

85

40

CO

10000

5000

3000

PM10

-

50

40

7-1. táblázat: Egészségügyi határértékek

A minősítés elvégzéséhez számításokkal határoztuk meg, hogy a forrástól távolodva milyen
levegőminőség változás várható védendő területek, objektumok (receptor pontok) helyszínén. A
terjedési számítások alapján jelöltük meg a hatásterületet.
Megvizsgáltuk az egyes források által okozott terjedési hatásterület mértékét. A 306/2010-es
Kormány rendelet 2. § (14.) pontja és (12a.) alapján hatásterület három eljárással határozható
meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltakat:
Helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon
legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott
légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a
légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a
füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.
Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában
jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező
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anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és
magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási
időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;
A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem szükséges valamennyivel elvégezni a
számításokat, csupán azokkal, melyeknek a vonatkozó immissziós határértéke legkisebb, és a
relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak.
Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. Erre az anyagra számított „megfelelő”
levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti túl
a határértéket. A hatásterület meghatározásánál is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi
emisszió esetén a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid, szén-monoxid és a szálló por a
közlekedésből és az építési technológiák működéséből adódóan, ezért a számítások
elvégzéséhez elegendő ezeket a szennyezőket figyelembe venni.
A hatásokat modellszámítások alapján határoztuk meg. A számításokat az LKGSZ Bt.
TRANSZMISSZIÓ 1.1 szoftverével és az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel végeztük. A szoftverek az
MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 szabványok felhasználásával készültek.
A modellszámítás során az alábbi paramétereket alkalmaztuk:
 Szélsebesség= 2 m/s.
 Stabilitási kategória= 6 semleges
 Domborzat= sík terület
 Érdesség z0= 1 (falusisas beépítettség)

7.2.2 Alapterhelés
A vizsgálat során figyelembe kell venni a vizsgált komponensekre vonatkozó alap
légszennyezettséget. A tevékenység által okozott többletterhelés ehhez a háttér koncentrációhoz
adódik hozzá, és az így kialakult légszennyezettségre vonatkozóan kell teljesülnie az
egészségügyi határértékeknek.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
alapján a vizsgált terület az Budapest és környéke légszennyezettségi zónába (Szentendre,
Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) valamint Visegrád, Dunabogdány és Kisoroszi a10.
légszennyezettségi zónába (Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat)
tartozik. A zónák típusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg.
Az érintett légszennyezettségi
7-2 táblázat tartalmazza.
Agglomeráció

zóna

légszennyező

anyagok

szerinti

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
TalajKén- Nitrogén- SzénPM10 Benzol közeli
dioxid dioxid monoxid
As
Cd
ózon

1. Budapest
E
és környéke
10. Az ország
F
többi
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besorolását

a

PM10
Ni

Pb

benz(a)pirén

B

D

B

E

O-I

F

F

F

F

B

F

F

E

F

O-I

F

F

F

F

D
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területe,
kivéve
az
alább kijelölt
városokat

7-2 táblázat: A zóna légszennyező anyagok szerinti besorolása

Az egyes vizsgált komponensekre vonatkozóan az alábbi fő jellemzők állapíthatók meg:


A kén-dioxid immissziójáért elsősorban az energiatermelés, a kőolaj- és a széntüzelés a
felelős. Általános jelenség, hogy a téli hónapokban, az úgynevezett fűtési időszakban
(tárgyév október 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-ig) a városokban megnő a SO2
immissziója a légkörben.

A SO2 immissziós határértékekre a vonatkozó rendelet alapján



o

órás határérték: 250 μg/m3;

o

napi határérték 125 μg/m3;

o

éves határérték 50 μg/m3;

o

ökológiai határérték 20 μg/m3.

A nitrogén-dioxid általában nem közvetlenül kerül a levegőbe, hanem nitrogén-oxid
(NO) és egyéb nitrogén-oxidok (NOX) más anyagokkal történő légköri reakciói során
alakul ki. A NO2 főleg a fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz, kőolaj) elégetéséből
származik, különösen a járművekben használt üzemanyagból. A városokban kibocsátott
NO2 80%-át adják a gépkocsik. A földgáz tüzelésből, főleg a téli időszakban, ugyancsak
NO és NO2 származik.

A nitrogén-dioxid immissziós határértékekre a vonatkozó rendelet alapján



o

órás határérték 100 μg/m3;

o

napi határérték 85 μg/m3;

o

éves határérték 40 μg/m3.

A szálló por a levegőben lebegő szilárd és folyékony részecskék elegye. A szálló por
jelentős egészségkárosító hatással bíró csoportja a 10 mikrométer átmérőt meg nem
haladó szemcsék (PM10), mivel ezek a szemcsék lejuthatnak az alsó légutakba, egyúttal
megköthetnek toxikus anyagokat.

A PM10 immissziós határértékekre a vonatkozó rendelet alapján



o

napi határérték 50 μg/m3;

o

éves határérték 40 μg/m3.

Szén-monoxid akkor keletkezik, ha az égetés útján hasznosított energiahordozók
elégése nem tökéletes, valamint természetes úton, egyes mikroorganizmusok és
növények anyagcseréjekor, források gázának alkotórészeként, a magas légkörben
ibolyántúli sugárzás hatására. Az ember által okozott szén-monoxid szennyezésért
legnagyobb mértékben felelős a közlekedés, ugyanakkor az adatok alapján a CO
koncentráció a fűtési időszakokban emelkedő tendenciát mutat.
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A CO immissziós rendelet szerinti határértékei
o

órás határérték 10 000 μg/m3;

o

napi határértéke 5000 μg/m3, (melyet napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk
maximumára vonatkoztatva kell számítani);

o

éves egészségügyi határértéke 3000 μg/m3.

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségügyi határértékeit tartalmazó a
4/2011. VM rendelet 1. számú melléklet 1.1.3.1. pontjában található Kiemelt jelentőségű
légszennyező anyagok
A terület közvetlen környezetéből nem állnak rendelkezésre légszennyezettségi adatok, így az
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózathoz tartozó Esztergom, Babits utcai automata
mérőkonténer által mért, 2016. évi átlagos légszennyezettségi adatokat vettük alapul.

Alap légszennyezettség
NO2

12,6 µg/m3

CO

320 µg/m3

PM10

19 µg/m3

7-3. táblázat: Becsült háttérterhelés

7.3 Teherszállítás hatása a közutakon
A kivitelezés során jelentős mennyiségű talaj és építőanyag szállítása várható. Szállításra a
Szentendrei-szigeten kívül eső szakaszokon a 11 sz. főutat fogják igénybe venni. A szentendreiszigeten a 1113 sz. út igénybevételével fog történni a szállítás. A főutakon kívül természetesen
rövidebb szakaszokon belterületi utak, külterületi mezőgazdasági utak igénybevételére is
szükség lesz az építési terület közvetlen megközelítése során.
Az építés pontos ütemezése még nem ismert, ahogy a beépítendő anyagok mennyisége sem.
Becslésünk szerint kb. 16 jármű/nap (8 jármű oda-vissza megtett útja) teherforgalomra kell
számítani. Ilyen volumenű, ideiglenesen fennálló forgalomnövekedés hatása olyan kismértékű,
hogy részletesebb vizsgálatát nem tartjuk indokoltnak.

7.4 Építési munkálatok hatása
Az építési területen egyrészt a munkagépek és teherautók füstgáz kibocsátásából eredő
hatásokra kell számítani. Másrészt a terület előkészítés és a földmunkák során várható jelentős
mértékű kiporzás, mely a talaj mozgatása miatt következik be.
Munkagépek, járművek emissziója:
A dízel üzemű motorok esetén a CO, NO2 és szálló por (PM10) kibocsátás a meghatározó
légszennyező anyag.
A várható kibocsátást a munkagépekre vonatkozóan megállapított fajlagos emissziófaktorok
alapján tudtuk megbecsülni.
OLDAL 143

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Az emissziós paraméterek forrása:
Estimating Fuel Use and Emission Rates of Nonroad Diesel Construction Equipment Performing
Representative Duty Cycle - Lewis, Michael Phil, 2009.
Amely gépek esetén a fenti forrásból származó, mérésen alapuló paraméterek nem áltak
rendelkezésre, ott „Az Európai Parlament és a Tanács 97/68/EK irányelvének (a nem közúti
mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú
szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről)” teljesítményfüggő emissziós paramétereket alkalmaztuk.
Földmozgatásból származó kiporzás:
A terület előkészítés és földmunkák porkibocsátást szakirodalomban fellelhető emissziófaktor
alkalmazásával számítottuk. A fajlagos kibocsátási adatok forrása az Environment Canada
(www.ec.gc.ca) honlapján elérhető alábbi szakirodalom:
bányászati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009
Alkalmazott emissziófaktor:

ahol „s” a talaj iszaptartalma (esetünkben kb. 15 %), „M” pedig a talaj illetve haszonanyag átlagos
nedvességtartalma (esetünkben kb. 18 %). E = [kg/h], 1 db földmunkagépre vonatkoztatva.
7.4.1 Útépítés hatása
A modellszámítás során felhasznált fajlagos emmissziófaktorokat, és a munkaterületről
származó kibocsátásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Munkafázis

Terület
előkészítés

Földmunka

Burkolatépítés
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Munkagép
fajtája

Munk
agép
db

Munkagép
fajlagos
kibocsátása g/h
CO

NO2

PM10

kotró

1 db

71

175

1,7

tehergépkocsi

1 db

41

246

1,5

homlokrakodó

1 db

23

78

0,5

tehergépkocsi

1 db

41

246

1,5

vibrohenger

1 db

160,5

374,5

2,1

terítőgép

1 db

210

490

2,8

tehergépkocsi

1 db

41

246

1,5

úthenger

1 db

100,5

234,5

1,3

Földmoz
gatás

Munkaterület emissziója g/h
*Emisszió
vonalforrásra
vonatkoztatva, mg/ms

PM10

CO

NO2

PM10

95,2

112

421

98,4

95,2

224,5

698,5

99,3

-

*0,05

*0,15

*0,0002

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
7-4. táblázat: Munkaterület kibocsátásai

A fenti táblázat alapján látható, hogy a földmunkákból eredő kibocsátások nagyobb mértékűek,
mint a terület előkészítés során, így erre végeztük el a modellszámítást. Az építési területet, mint
területi forrást vizsgáltuk. Területi forrásként a napi munkaterületet vizsgáltuk, melyet egy
10x100 m-es területnek becsültünk. A napi munkaterület természetesen napról napra helyet
változtat a munka előrehaladása során, így a napi munkaterületekhez tartozó hatásterületek
uniója alkotja az építés összesített hatásterületét.
A burkolatépítés során a munkagépek mozgása kisebb területre korlátozódik, különös
tekintettel a nyomvonalat szigorúan követő terítőgép és úthenger esetén. Emiatt ezt a
munkafázist úgy vizsgáltuk, hogy a kibocsátó forrást vonalforrásnak tekintettük.
Földmunkák során várható kibocsátások terjedésmodell ábrái:

7-1. ábra: Földmunkák NO2 emissziója - Terjedésmodell ábra

7-2. ábra: Földmunkák PM10 kibocsátása, 24 órás terjedésmodell görbe
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7-3. ábra: Földmunkák CO kibocsátása, 1 órás terjedésmodell görbe

A fenti ábrák alapján látható, hogy CO és szálló por (PM10) tekintetében határérték túllépés nem
várható.
NO2 esetén a munkaterület kb. 60 m-es körzetében előfordulhat határérték feletti
légszennyezettség. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez az állapot egy adott területen csak
rövid ideig áll fenn, hiszen a napi munkaterület folyamatosan helyet változtat az építés
előrehaladtával.
Burkolatépítés terjedésmodell ábrái:

7-4. ábra: Burkolatépítés NO2 emissziója, 1 órás terjedésmodell görbe
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7-5. ábra: Burkolatépítés PM10 kibocsátása, 24 órás terjedésmodell görbe

7-6. ábra: Burkolatépítés CO kibocsátása, 1 órás terjedésmodell görbe

A burkolatépítés során NO2 tekintetében várható határérték feletti légszennyezettség, ami
csupán a munkagépek közvetlen környezetére korlátozódik. A nyomvonaltól 10 m távolságban
már nem várható légszennyezettség. (Megjegyeznénk, hogy ilyen kis távolságban a
modellszámítási pontatlan lehet, eredményei csak tájékoztató jellegűek.)

7.4.2 Hídépítések hatása
A modellszámítás során felhasznált fajlagos emmissziófaktorokat, és a munkaterületről
származó kibocsátásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
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Munkagép
fajtája

Munkafázis

Alapozás
(cölöp,
cölöpössz
efogó)

Munkagép fajlagos
kibocsátása g/h
CO

NO2

PM10

Földmozgat
ás

Munkaterület
emissziója g/h

PM10

CO

NO2

PM10

95,2

521,5

1376,5

103,9

-

588,5

1523,5

8,8

-

588,5

1523,5

8,8

-

223,0

520,3

3,0

kotró

1 db

71

175

1,7

tehergépkocsi

1 db

41

246

1,5

talajfúró

1 db

409,5

955,5

5,5

daru

1 db

307,5

717,5

4,1

mixer

1 db

41

246

1,5

betonpumpa

1 db

240

560

3,2

daru

1 db

307,5

717,5

4,1

mixer

1 db

41

246

1,5

betonpumpa

1 db

240

560

3,2

Függőhíd/

úszódaru

1 db

222,8

519,8

2,97

ferdekábel
es
híd
felszerkeze
t építés

vontatóhajó
(bárkamozgatás)

1 db

202

472

3

vontatóhajó
(bárkamozgatás)

1 db

202

472

3

-

202

472

3

daru (bal part)

1 db

259

746

3

-

259

746

3

daru (jobb part)

1 db

259

746

3

-

259

746

3

Cölöpfúrás

Zsaluzásvasszerelés

Zsaluzásvasszerelés

Felmenőszerkezet
építés

Munkagé
p db

Ívhíd
felszerkeze
t építés

7-5. táblázat: Munkaterület kibocsátásai

A fenti táblázatban bemutatott kibocsátások közül a vastagon szedett értékekre vonatkozóan
végeztük el a modellszámításokat. A szárazföldön végzett munkálatok közül a porkibocsátás
tekintetében a cölöpfúrás, CO és NO2 kibocsátás tekintetében a zsaluzás és vasszerelés
munkafázisa a kritikus, melyet vizsgálni szükséges. A munkaterületet területi forrásként
vizsgáltuk.
A függőhíd felszerkezet építésére vonatkozóan modellszámítást nem végeztünk, mivel egyrészt
annak hatása a lakóterületekre mind a távolság (vízről végzet munkálatok), mind az emisszió
mértékét tekintve elmarad a többi munkafázistól. Másrészt a hajók légszennyező forrásként
történő vizsgálata nehézkes és pontatlan, ugyanis sem területi- vagy vonalforrásként, sem
pontforrásként nem tudjuk meghatározni.
Ívhíd felszerkezet-építés esetén a parton üzemelő darukat, mint pontforrásokat vizsgáltuk,
melyek a szerkezet beemelése során helyváltoztatást nem végeznek. A modellszámítást CO és
NO2
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Cölöpfúrás terjedésmodell ábrái:

7-7. ábra: Cölöpfúrás PM10 kibocsátása, 24 órás terjedésmodell görbe

Látható, hogy a cölöpfúrás során jelentkező többletterhelés igen kis mértékű, légszennyezettség
kialakulása nem várható.
Zsaluzás-vasszerelés terjedésmodell ábrái:

7-8. ábra: Zsaluzás-vasszerelés NO2 emissziója, 1 órás terjedésmodell görbe
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7-9. ábra: Burkolatépítés CO emissziója, 1 órás terjedésmodell görbe

A Zsaluzás-vasszerelés során NO2 tekintetében előfordulhat határérték feletti légszennyezettség,
az építési terület 50-60 m-es környezetében. Ez az állapot átmeneti jellegű, a munkafázis
befejeztével megszűnik. A hatás mértéke megfelelő munkaszervezéssel és kisebb kibocsátású
gépek alkalmazásával jelentősen mérsékelhető.
Ívhíd felszerkezet-építés terjedésmodell ábrái:

7-10. ábra: Ívhíd felszerkezet-építés NO2 emissziója, 1 órás terjedésmodell görbe
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7-11. ábra: Ívhíd felszerkezet-építés CO emissziója, 1 órás terjedésmodell görbe

A terjedésmodell görbék alapján megállapítható, hogy az ívhíd felszerkezet-építése során az
alkalmazott daruk füstgázkibocsátása légszennyezettséget várhatóan nem fog okozni.

7.5 Az üzemelés légszennyező hatása
A mindennapi üzemelés során, a létesítmény jellegéből adódóan, légszennyező hatással nem kell
számolni. Amennyiben a kerékpár útvonal nem csak rekreációs funkciót lát el, hanem a
települések közti mindennapi közlekedés útvonalául is szolgál, bizonyos mértékű gépjármű
forgalom csökkenés, ezzel együtt a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkenése várható.
Az esetleges kisebb karbantartási munkák (tábla kihelyezés, korlát festés, útburkolati jelek
festése, stb.) során a terület megközelítése gépjárművel történik, azonban ez kimutatható
terhelést nem okozhat.
Nagyobb mértékű, az útszekezetet érintő karbantartásra néhány évente kerülhet sor, mely
nagyobb munkagépek használatával járhat, azonban ennek légszennyező hatása nem haladja
meg az építési időszakra meghatározott hatásokat.

7.6 Kibocsátás csökkentési intézkedések
A környezeti levegőt terhelő légszennyező anyagok (kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ózon, szénmonoxid, szálló por) egy része a szállító gépkocsik és a munkagépek által kibocsátott
kipufogógázokból, más részük az építkezéstől származik. A telepítés idején a járműmotorok
működése és a felületi kiporzás időszakos levegőterhelést okozhat.
A képződő por a munkaterület közelében kiülepszik normál meteorológiai körülmények között.
A por nagyobb távolságra történő eljutása csak erős szél és száraz időjárás esetén valósul meg,
javasolt ilyen esetekben a porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetése.
A kiporzásra hajlamos lerakott, tárolt anyagokat a felhasználásig le kell fedni, ill. zártan kell
tárolni. Az alapozás miatt kitermelt talajt az átmeneti deponálás ideje alatt, erős szél esetén,
locsolni szükséges.
A munkagépek működése során a légszennyező anyagok kibocsátásainak meg kell felelniük a
nem közúton mozgó gépek belsőégésű motorjára vonatkozó szennyezőanyag kibocsátási
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határértékeknek. Tapasztalatok szerint a munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok
hatása csak a közvetlen környezetben jelentkezik. A szennyezőanyag kibocsátás csökkentése
gondos üzemeltetéssel és a gépek megfelelő karbantartásával ill. az elérhető legjobb technika
alkalmazásával valósítható meg.
A vizsgált terület levegőterheltségi helyzetét az építés idején leginkább a jellemző szélsebesség
és a szélirány határozza meg. A térségben az uralkodó szélirány északnyugati, leggyakrabban
2,1-9,0 m/s szélerősséggel. A terület átszellőzése tehát jó, a légszennyező anyagok terjedése
délkelet felé, a Duna irányába várható.
A hulladékgyűjtő, illetve depónia területek pontos megjelölésével, száraz időszakban a kitermelt
talaj felső rétegének nedvesen tartásával (pl. locsolás), a szél által szállított lebegő por
mennyisége csökkenthető, így a porterhelés megelőzhető.
További intézkedések a légszennyezés csökkentésére:
 a technológiai utak folyamatos permetezése, locsolása a porzás csökkentésére;
 szükség szerint vízfüggöny alkalmazása az építkezéskor;
 a szállítójárművek ponyvázása;
 a lerakott anyagok védő takarása, fedett tárolása;
 felületkötő anyagok alkalmazása;
 a járművek rendszeres felülvizsgálata a kibocsátási határértékek betartása érdekében;
 az építőipari berendezések megfelelő karbantartása;
 technológiai fegyelem betartatása és megfelelő minősítéssel rendelkező munkagépek és
szállító járművek alkalmazása.

7.7 Levegőszennyezés havária esetén
Havária szennyezés az építés alatt nem zárható ki, ami az építőgépek tönkremenetelének, vagy
üzemanyag ellátó rendszereiknek a meghibásodásából eredhet.
A következmények szempontjából a lakott terület közelében bekövetkezett havária hatása lehet
jelentős. Ekkor kis területen, rövid ideig a határérték akár többszörösét is elérő
levegőszennyezés jelentkezhet, ami erőteljesen érintheti a közvetett hatásviselőket is (talaj, víz,
élővilág, ember).

7.8 Bizonytalanságok
A számításoknál figyelembe kell venni az alábbi bizonytalansági tényezőket, ami esetünkben a
kivitelezési technológia, illetve az alkalmazott gépek, gépláncok megváltozásával járó
módosulásokra vezethető vissza.

8 Zaj- és rezgésvédelem
8.1 A vizsgálati terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése
Szentendre területén már meglévő kerékpárútból kiindulva kezdődik építési nyomvonal a Duna
korzónál, meglévő kerékpárút nyomvonalon. Utána a Rév utca magasságában a tervezett
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Szentendre-Szigetmonostor híd felé fordul. Kritikus pozícióban van a Duna-parton álló 1918
hrsz. lakóház.
A Dózsa György útnál is épül új szakasz a Bolgár utca-Kertész utca térségben.
A nyomvonal kritikus szakaszai 12-15 m távolságban vezetnek a védendő épületektől (Kertész u.
930 hrsz.).
Szigetmonostorig a nyomvonal erdős területen vezet. Szigetmonostor belterületére a nyomvonal
a Fő utcán (Kossuth téren), a település Ny-i oldalán vezet. A nyomvonaltól közvetlenül érintett
védendő objektumok száma meghaladja az 50-et.
A teljes útszakasz legfeljebb 10-15 m széles, így a nyomvonal igen közel esik a védendő
objektumokhoz.
A következő védendő terület Surány település, melynek Ny-i szélén, a Szigeti út Ny-i oldalán lesz
kialakítva a nyomvonal, mely a K-i oldali védendő objektumoktól 18-20 m távolságra húzódik.
A közvetlenül érintett védendő objektumok száma megközelítőleg 15 db, a nyomvonal
településen átvezető hossza megközelítőleg 2,5 km.
A külterületen a nyomvonal érinti a Barda-tanya védendő területét.
Tahitótfalu belterületén a nyomvonal a Zrínyi utca mentén éri el a várost, mely a Pálma utcáig
csak az ÉK-i oldalán részben beépített. A Zrínyi utca-Kossuth Lajos utca vonal lakóházakkal
sűrűn beépített. Ezen a szakaszon nem kizárt, hogy a nyomvonal a védendő épületeket néhány
méter távolságra is megközelíti. Az érintett védendő objektumok száma a nyomvonal közvetlen
közelében megközelítőleg 55 db.
Kisorosziban a Széchenyi út és a Duna közötti szakasz szintén sűrűn beépített, a nyomvonal
közelítőleg 40-45 db védendő objektumok érint közelről. A nyomvonal itt D-nek fordul a
későbbiekben épülő Duna-híd irányába.
Dunabogdányban a kerékpárút a 11 jelű főút mentén halad. A Kossuth Lajos utca szintén
beépített a nyomvonal mentén, itt a védendő objektumok kissé messzebb találhatók. A
legközelebbi védendő objektumok száma közelítőleg 40 db.
Visegrádon a nyomvonal szintén a 11 jelű főút mentén halad, a védendő objektumoktól kicsit
távolabb, emiatt itt elenyésző számú (10-15 db) a közvetlenül érintett védendő homlokzatok
száma.
A Visegrád és Dömös közötti területen jellemzően zöldterület, mezőgazdasági terület illetve
üdülőterület mentén húzódik a tervezéssel érintett terület, néhol 15 m távolságra megközelítve
az üdülőépületeket.
Dömös külterületén mezőgazdasági, belterületén pedig különleges területeken halad keresztül, a
lakóépületektől legalább 65 m távolságban.
Kisoroszi és Dunabogdány, valamint Szentendre és Szigetmonostor között a Duna Szentendrei
ága felett híd épül, ezek azonban a lakott területektől távol esnek, csak Dunabogdánynál várható
komolyabb zajterhelés a parthoz közeli védendő objektumoknál.
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A nyomvonal környezetének átnézeti helyszínrajzát a 3 mellékletben mutatjuk be. .
Az építéssel vagy felújítással érintett védendő területek az alábbiak szerint foglalhatók össze.
Település

Építendő/felújítandó
szakasz hossza [m]

Területfelhasználás

145

Településközpont terület, közpark

Szentendre

Kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület
különleges rekreációs terület övezete,
településközpont vegyes területe, kertvárosias
lakóterület

Szigetmonostor

5890

Pócsmegyer

4050

Különleges rekreációs terület övezete,
településközpont vegyes területe, kertvárosias
lakóterület, falusias lakóterület

Tahitótfalu

4260

Kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület

Kisoroszi

1785

Kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület

Dunabogdány

2205

Településközpont vegyes terület, kertvárosi
lakóterület

Visegrád

5620

Egészségügyi központ, településközpont vegyes
terület, kemping, hétvégiházas üdülőterület,
kertvárosias lakóterület, kisvárosi lakóterület

8-1. táblázat: Építendő útszakasz-hosszak az érintett településeken

8.2 A tervezett kialakítások
A kerékpárút nyomvonalai a helyi adottságokhoz igazodóan több egymástól elkülönülő elvi
keresztmetszeti kialakítással épülhetnek. Általánosságban ezek a következő megoldások
lehetnek:







csak forgalomtechnikai beavatkozással járó kialakítás
kerékpársáv építése
kerékpárút építése (szintben elkülönített)
kerékpárút építése (épülő árvédelmi töltésen)
kerékpárút építése (mezőgazdasági úton)
kerékpárút építése (meglévő közút mellett)

8.3 Zaj- és rezgésvédelmi előírások
1995. évi LIII. törvény „A környezet védelmének általános szabályairól”
MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ 18150-1: 1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállításáról
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készítésének részletes szabályairól
MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hangcsillapítása szabadtéri terjedés esetén 2. Rész A
számítás általános módszere (azonos: Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors -- Part 2: General method of calculation)
ÚT 2-1.118:2005 Útügyi Műszaki Előírás Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő
módszerrel

8.4 Zaj- és rezgésvédelmi követelmények
Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeket a zajtól védendő
területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza,
melyek az alábbiak (figyelembe véve a beépítettséget):

Sorszám

Határérték (LTH) az LAM, megítélési szintre* (dB),
ha az építési munka időtartama
Zajtól védendő terület

1 hónap vagy
kevesebb

1 hónap felett 1
évig

1 évnél több

nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek
közül az egészségügyi terület

60

45

55

40

50

35

2.

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

65

50

60

45

55

40

3.

Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), a vegyes terület

70

55

65

50

60

45

4.

Gazdasági terület

70

55

70

55

65

50

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint.
8-2. táblázat Zajterhelési határértékek – építés, kivitelezés

A zajvédelmi határérték megállapítása a területi funkció, valamint az építési munka
időtartamának figyelembevételével történik. A zajterhelési határértékek az LAM megítélési
szintre vonatkoznak. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra,
éjjel 0,5 óra.
Jelen esetben a táblázat „1 hónap felett 1 évig” oszlopok határértékei alkalmazandók, mivel a
vizsgált szakaszon az építkezés időtartama nem fogja meghaladni az 1 évet.
OLDAL 155

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Lehetőség van a teljes építési idő részekre bontására olyan módon, hogy ha egy nagyobb
zajkibocsátású tevékenységi időszak nem halad meg 1 hónapnyi időtartamot, arra a hónapra az
első oszlop-pár határértékei vonatkozzanak.
A környezetet terhelő rezgések tekintetében is a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
5. sz. melléklete az irányadó, mely szerint:
„Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben:”

Sorszám

2.

Rezgésvizsgálati
küszöbérték*
(mm/s2)

Épület, helyiség

Lakóépület, üdülőépület, szociális
otthon,
szálláshely-szolgáltató
épület, kórház, szanatórium lakóés pihenőhelyiségei

Rezgésterhelési
határértékek*
(mm/s2)

A0

AM

Amax

nappal
06-22 óra

12

10

200

éjjel
22-06 óra

6

5

100

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18163-2 szabvány szerint.
8-3. táblázat Az emberre ható rezgés terhelési határértékek épületekben

A megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjel 0,5 óra.

8.5 A zajkibocsátás vizsgálata
8.5.1 Háttérterhelés
A vizsgált építési terület közelében sem üzemi, sem egyéb építési tevékenység nem folyik, így a
háttérterhelés alacsony szintű.

8.5.2 Zajvédelmi hatásterület meghatározása
Építési zaj esetében, hatásterület határainak meghatározására jogszabályi előírás nem létezik.
Jelen esetben hatásterület alatt a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülésének határvonalát
értjük.
A folyamatosan előrehaladó építkezések esetében folyamatosan változik a munkavégzés
hatásterülete. Ez indokolttá teszi a „napi hatásterület” fogalom bevezetését. Ez azt takarja, hogy
az adott munkanapon, az építkezés centrumától számítva milyen távolságtól kezdődően
teljesülnek a zajterhelési határértékek.

8.5.3 Zajvizsgálati részterületek
A vizsgált terület és környezetének területi besorolását a környező települések hatályos
településrendezési tervei alapján végeztük. Mivel adott irányokban különböző besorolású
területek is vannak, a hatásterületi határokat ezt figyelembe véve kell meghatározni.

A besorolást a vizsgálati részterületek szerint adjuk meg.
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T11 RÉSZTERÜLET
Minden irányban vegyes területű lakóövezet besorolása:
Vt: „településközpont vegyes terület”
Vk: „központi vegyes terület”
Zajterhelési határértékek: LTH = 65 / 50 dB(A) – nappal / éjjel.
T12 RÉSZTERÜLET
Minden irányban lakóövezet vagy tanyás lakóterület besorolása:
Lf: „falusias lakóterület”
Lk: „kisvárosias lakóterület”
KEL, Lke: „kertvárosias lakóterület”
Má: „általános mezőgazdasági terület”
Mk, Mzk: „kertes mezőgazdasági terület”
Mko: „korlátozott használatú mezőgazdasági terület”
Zajterhelési határértékek: LTH = 60 / 45 dB(A) – nappal / éjjel.

T13 RÉSZTERÜLET
Minden irányban üdülőövezet besorolása:
Üü: „üdülőházas üdülőterület”
Üh: „hétvégiházas üdülőterület”
Zajterhelési határértékek: LTH = 55/ 40 dB(A) – nappal / éjjel.
T20 RÉSZTERÜLET
Minden irányban védendő épületek nélküli védendő területek besorolása:
Ev: „védelmi erdőterület”
ET: „turisztikai erdőterület”
Zkp: „közpark, zöldterület”
Zfp: „fásított köztér, zöldterület”
Z, Kp: „zöldterület”
Zajterhelési határértékek: LTH = 60 / 45 dB(A) – nappal / éjjel.
T30 RÉSZTERÜLET
Minden irányban beépítetlen területek besorolása:
Ksz: „kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület”
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Má: „általános mezőgazdasági terület”
Mk, Mzk: „kertes mezőgazdasági terület”
Mko: „korlátozott használatú mezőgazdasági terület”
Midk „idegenforgalmi központi különleges terület”
Kidz: „idegenforgalmi sport különleges terület”
Kell „különleges ellátást szolgáltató terület
Kid-sz: „idegenforgalmi, szállásférőhely célú különleges terület
Kp: „különleges panzió terület
Kl: „különleges látogató központi terület”
Kk-s: „különleges sportterület”
Tk: „természetközeli terület”
A fent nevesített területeken zajtól védendő létesítmény nincs. A hatásterület határát jelentő
zajszint értékeke LHH = 70/55 dB(A) – nappal / éjjel.

8.5.4 A környezeti zajkibocsátás számítási eljárása
A munkagépeket mozgó pontsugárzókként kezeljük, melyek egy meghatározott útvonalon
végeznek egyenletes mozgást a teljes építési idő alatt. A mozgás pályáját olyan módon
modellezzük, hogy az a gépek nagy többsége esetében jól közelíti a valós helyzetet. A számítások
elvégezhetősége kedvéért az útvonalat egyenes modell-útszakaszokkal fedjük le. A munkagépek
(modell-pontforrás) mozgási sebessége 93 m/nap körüli a földmunkáknál, és 340 m/nap körüli
a burkolatépítéskor.
Az LW zajteljesítményszinttel sugárzó, v0 sebességgel haladó forrás, egy l0 ( = x2–x1 ) hosszúságú,
i.-edik útszakaszon történő elhaladása közben, az útszakasz egyenesétől di (merőleges)
távolságban lévő vizsgálati ponton létrehozott egyenértékű A-hangnyomásszintje (a
nappali/éjjeli megítélési időre vonatkoztatva):

1
LAeq  LW  10  lg
TM  v0

x2

d

x1

dx
 K j
2
j
i x
2

ahol:
TM: a napszakra (nappal) vonatkozó megítélési idő,
Kj: a hangterjedési korrekciók összessége.

8.6 Az alapállapot vizsgálata
8.6.1 Építési tevékenységek
A vizsgálati területen és környezetében építési tevékenység jelenleg nem folyik.
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8.6.2 Közúti közlekedés
A tervezett építkezéshez kapcsolódó be- és kiszállítást valószínűleg a 11 sz. főúton, valamint a
1113 jelű úton fog zajlani. Ebből kifolyólag a továbbiakban ezen közút érintett szakaszainak
aktuális forgalma által okozott zajterhelést fogjuk megvizsgálni.
Az Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. 2016. évi forgalomszámlálási adatait felhasználva
az ÚT 2-1.118 sz. útügyi műszaki előírás (Közutak távlati forgalmának meghatározása
előrevetítő módszerrel) alapján számoltuk ki a fenti útszakaszok 2018. évre vonatkozó forgalmi
adatait a három akusztikai járműkategóriára (Hiba! A hivatkozási forrás nem található..
táblázat). Ezen adatok felhasználásával a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint határoztuk
meg az utak nappali és éjszakai óraforgalmát mind a három akusztikai járműkategóriára (Hiba!
A hivatkozási forrás nem található.. táblázat).
2018. év

2016. év
Közút elnevezése

n1
[j/nap]

n2
[j/nap]

n3
[j/nap]

11 sz. főút
(20+898-26+141 kmsz)

18959

508

11 sz. főút
(26+141-30+470 kmsz)

8611

11 sz. főút
(30+470-38+593 kmsz)

n1
[j/nap]

n2
[j/nap]

n3
[j/nap]

411

19305

513

417

542

269

8768

549

274

5517

342

260

5618

345

265

11 sz. főút
(38+593-45+426 kmsz)

3620

246

211

3686

248

214

11 sz. főút
(45+429-52+839 kmsz)

2986

266

104

3040

267

106

11 sz. főút
(52+839-55+427 kmsz)

3119

221

94

3176

222

95

11 sz. főút
(55+427-63+965 kmsz)

2599

260

216

2646

262

220

1113 sz. út
(2+994 kmsz)

2312

211

69

2386

213

72

1113 sz. út
(19+920 kmsz)

587

41

7

606

42

7

8-4. táblázat Vizsgált útszakosz forgalmi adatai

Nappal (6:00 – 22:00)
Közút elnevezése
11 sz. főút
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Éjjel (22:00 – 6:00)

Q1
[j/h]

Q2
[j/h]

Q3
[j/h]

n1
[j/nap]

n2
[j/nap]

[j/nap]

1122,1

29,6

23,9

168,9

4,8

4,3
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Éjjel (22:00 – 6:00)

Nappal (6:00 – 22:00)
Közút elnevezése

Q1
[j/h]

Q2
[j/h]

Q3
[j/h]

n1
[j/nap]

n2
[j/nap]

n3
[j/nap]

11 sz. főút
(26+141-30+470 kmsz)

509,6

31,7

15,7

76,7

5,1

2,8

11 sz. főút
(30+470-38+593 kmsz)

326,5

19,9

15,2

49,2

3,2

2,7

11 sz. főút
(38+593-45+426 kmsz)

214,2

14,3

12,3

32,3

2,3

2,2

11 sz. főút
(45+429-52+839 kmsz)

176,7

15,4

6,1

26,6

2,5

1,1

11 sz. főút
(52+839-55+427 kmsz)

184,6

12,9

5,5

27,8

2,1

1,0

11 sz. főút
(55+427-63+965 kmsz)

153,8

15,1

12,6

23,2

25

2,3

1113 sz. út
(2+994 kmsz)

136

12

4

140

12

4

1113 sz. út
(19+920 kmsz)

36

2

0

4

0

0

(20+898-26+141 kmsz)

8-5. táblázat Vizsgált útszakosz óraforgalmi adatai

Az utakon a megengedett haladási sebesség lakott területen 50 km/h, lakott területen kívül
90 km/h, illetve egyes szakaszokon 70 vagy 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Az
útsávok 2×1 forgalmi sávból állnak, a sávszélesség 3,5-3,0 m. Az utak útburkolata B típusú
akusztikai érdességi kategóriába sorolandó.
LAeq (7,5) [dB]
Közút elnevezése

Vizsgált szakasz

nappal

éjjel

(6:00 – 22:00)

(22:00 – 6:00)

11 sz. főút
(20+898-26+141 kmsz)

lakott terület

71,0

63,9

11 sz. főút
(26+141-30+470 kmsz)

lakott terület

68,8

61,0

11 sz. főút
(30+470-38+593 kmsz)

lakott terület

67,3

59,4

11 sz. főút
(38+593-45+426 kmsz)

lakott terület

65,8

57,9

11 sz. főút
(45+429-52+839 kmsz)

lakott terület

64,7

56,7
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LAeq (7,5) [dB]
Közút elnevezése

Vizsgált szakasz

nappal

éjjel

(6:00 – 22:00)

(22:00 – 6:00)

11 sz. főút
(52+839-55+427 kmsz)

lakott terület

64,7

56,7

11 sz. főút
(55+427-63+965 kmsz)

lakott terület

65,0

57,1

1113 sz. út
(2+994 kmsz)

lakott terület

63,7

54,8

1113 sz. út
(19+920 kmsz)

lakott terület

57,2

48,3

8-6. táblázat Vizsgált útszakosz menti zajkibocsátás értékei

A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint határoztuk meg. Ennek értékeit a vizsgált utakra a
nappali és az éjszaki időszakra a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. táblázat
tartalmazza.

8.6.3 Rezgésterhelés
A vizsgált területen jelenleg nincs rezgésterhelést okozó rezgésforrás.

8.7 Az építkezés alatti állapot vizsgálata
Az építéssel járó szakaszok a helyi és nyomvonali adottságok, valamint a környező
területhasználatok kötöttségi miatt jellemzően nyomvonali szállítással valósíthatók meg. Ehhez
a jelenleg meglévő közúthálózati elemek használhatók fel. Azon nyomvonalszakaszoknál, ahol a
meglévő utak területét elhagyjuk, ott a kialakítandó nyomvonalon valósítható meg a szállítás
(épülő árvédelmi töltés és mezőgazdasági út igénybevétel esetén). Erre lehetőséget ad a
mintakeresztszelvényeken ábrázolt építési szélesség (4, 7, 11m).
A hídépítésnél az alépítményi és felmenő szerkezeti munkákhoz kapcsolódó szállítások
jellemzően közutakon valósulhatnak meg. A helykijelölés során jellemzően közútként, vagy
önkormányzati területként nyilvántartott ingatlanokon létesül a parti kapcsolat. Az alépítményi
munkák helyszükséglete a végső területfoglalást alig haladja meg. A felszerkezet az egyes
hídváltozatok esetén eltérő technológiával készül, melyek közös pontja az elemek vízi
szállításának lehetősége. Ez alól kivétel a Kisoroszi ívhíd, melynek szerkezeti szereléséhez
közeli, parti, esetünkben Natura2000 területek igénybevétele szükséges.

8.7.1 Munkafázisok
Jelen dokumentációban vizsgált építési szakasz tervezett időtartama nem fogja meghaladni az
egy évet. Abban az esetben, ha tekintetbe vesszük a nyomvonalas létesítmény megvalósulásának
időben történő előrehaladását, akkor egy-egy területen akár egy hónap alatt is befejezhető az
építési tevékenység. Csak a nappali időszakban (600-2200) terveznek az építéshez kapcsolódó
munkavégzéseket végezni.
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Zaj- és rezgésvédelmi szempontból figyelembe veendő munkafolyamatok a következők:
Humuszleszedés – a talajmechanikai, illetve a talajtani szakvélemény alapján meghatározott
vastagságig leszedik a humuszt. Ennek egy része deponálásra kerül, amit a későbbiekben a
tereprendezési munkáknál felhasználnak. A felesleges mennyiséget elszállítják és
mezőgazdasági területen a terület tulajdonosával egyeztetve hasznosítják.
Közműkiváltások és ellátóvezetékek építése – a keresztező közművek megfelelő nyomvonalra
helyezése, valamint a vezetékek magassági korrekciójának elkészítése.
Földmunkák – az alábbi munkafolyamatokból áll: tereprendezés, földszállítás, terítés, tömörítés.
A földszállítás tartalmazza a szükséges anyagmennyiség beszállítását, valamint a töltésépítésre
alkalmatlan föld elszállítását lerakóhelyre.
FÖLDMUNKÁK

teljes hossz [m] napi hossz [m]
28000

93
napi mennyiség [m3]

átlagos földműfelület [m2]

2.5

átlagos földműfelület [m2]

7

233 területelőkészítés
653 földmunka

8-7. táblázat: A földmunkák organizációja

Hídépítés - az alkalmazandó műszaki megoldásnak, és a helyszínnek megfelelően igen eltérő
megoldások lehetségesek, azonban minden esetben egy hosszan tartó, bonyolult építésről van
szó. Három lehetséges kivitelt veszünk figyelembe: függőhíd, ferdekábeles híd, ívhíd.
18 hónap

360 munkanap
300 építési nap

cölöpszám [fm]
függőhíd

2x3x3

450

ferdekábeles
híd

1x3x5

375

ívhíd

2x3x2

300

napi mennyiség

alapozás (cölöp, cölöpösszefogó) 4
hónap
80 munkanap

cölöpfúrás
16.9 [fm]
29.8 beton [m3]

beton [m3]
függőhíd

400

ferdekábeles
híd

563

ívhíd

208

beton [m3]
függőhíd

418

ferdekábeles

432
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zsaluzás-vasszerelés
21.1 betonozás [m3]

- felmenőszerkezetek (pillérek, hídfők) 4
hónap
80 munkanap

zsaluzás-vasszerelés
16.2 betonozás [m3]
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híd
ívhíd
- felszerkezet 8
hónap

160 munkanap

függőhíd,
ferdekábeles híd

0.3 szerelési egység/nap
napi munkavégzés a szerőtrében

ívhíd
(szerőtérből bárkára,
hídhelyre)

- hídtartozékok, befejező munkák 2
hónap
8-8. táblázat: A hídépítés organizációja

Burkolatépítés – útalap építése, aszfaltozás, kerékpárút szegély építése.
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BURKOLATÉPÍTÉS

teljes felület [m2] napi mennyiség [m2]
103209

rétegvastagság [m]

344 (115 folyóméter)
napi mennyiség [m3]

0.07 aszfalt

24 burkolatépítés

0.15 Ckt

52

0.2 fagyvédő r.

69 (földmunka)

8-9. táblázat: A burkolatépítés organizációja

Meglévő burkolt utak mellett kiépítendő kerékpársáv kialakításhoz bontási munkák:
burkolatbontás, szegély bontása.
Egyéb műszaki létesítmények építése – hídépítés, átjárók építése, forgalomtechnikai felfestések,
korlátok, táblák elhelyezése.
Egyéb létesítmények bontása: Előre gyártott elemes közúti útátjáró bontása. Labirint korlát
bontása
Füvesítés, erdő- és növénytelepítés – a befejező munkák közé tartozik, a végleges tereprendezés
elkészülte után lehet teljes mértékben elvégezni.

8.7.2 Az építési munkavégzésből eredő zajterhelés vizsgálata
Az építési munkák vonatkozásában részletes organizációs terv még nem áll rendelkezésre. Nem
ismert a kivitelező, sem a kivitelezés adatai: ütemezés, kivitelezés technológiája, depóniák és
gépparkok helye. Ebből kifolyólag a várható zaj- és rezgésterhelésre vonatkozóan más, hasonló
építési tevékenységek tapasztalatai, illetve szakértői becslés alapján lehet előrejelzést adni.
Az egyes építési fázisok alatt az 8-2. táblázat Zajterhelési határértékek – építés, kivitelezés.
táblázatban szereplő munkagépek és szállítójárművek üzemelése várható a feltüntetett
üzemelési időtartamokkal. A táblázatban feltüntettük a munkagépek zajkibocsátási adatait is,
amiket hasonló jellegű gépek működése során tapasztalt üzemviteli adatok adaptálásával
becsültük.
Kivitelezési fázis
megnevezése

Fakivágás,
bozótirtás

Humuszleszedés
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Munkagép
megnevezése

Működési
időtartam
t [h]

Zajteljesítményszint LW [dB]

Motoros fűrész
(2 db)

7

112

Rakodó gép

2

95

Teherautó

1

95

Homlokrakodó

7

99

Kotró

7

99

Munkafolyamat eredő
zajteljesítményszintje
LW [dB]

112,4

101,7
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Kivitelezési fázis
megnevezése

Földmunkálatok

Burkolatépítés

Bontási
munkálatok
(meglévő, de
felújítandó
szakasz)

Munkagép
megnevezése

Működési
időtartam
t [h]

Zajteljesítményszint LW [dB]

Teherautó

2

95

Bobcat

7

94

Gréder

6

106

Forgókotró

7

99

Teherautó

2

92

Vibrobéka

7

99

Kisfinisher

7

101

Úthenger

7

98

Teherautó

2

95

Pneumatikus kézi
légkalapács

5

113

Légkalapács
kompresszora

5

96

Homlokrakodó

5

99

Forgókotró

5

99

Teherautó

1

95

Munkafolyamat eredő
zajteljesítményszintje
LW [dB]

106,9

102,4

111,4

8-10. táblázat: Munkagépek működési ideje és zajkibocsátási adatai

A munkavégzések során a munkagépek folyton változó pozícióban dolgoznak, ezért
folyamatosan változik az egyes védendő objektumokat érő zajterhelés mértéke is. Fakivágás és
bozótirtás jellemzően a zöldterületek környékén várhatóak, lakóépületektől távolabbi
területeken. Bontási munkálatok a már meglévő, de felújításra szánt szakaszokon várható. Mivel
a helyszíneknek megfelelően igen eltérő műszaki megoldások lehetségesek, ezek ismerete nélkül
a zajvédelmi vizsgálatuk csak későbbi tervfázisban lehetséges. A számításokhoz meghatároztuk
minden egyes munkafázis védőtávolságát, amelyen belül a mértékadó zajterhelés a kritikus
munkanapokon meghaladja a vonatkozó határértékeket, valamint a kritikus pontok
zajterhelését az egyes építési fázisokra.
Nappali zajterhelési határérték teljesülését biztosító védőtávolság* [m]
Munkafázis

Üdülőterület

Lakóterület és
zöldterület

Vegyes terület

Gazdasági terület

Fakivágás,
bozótirtás

275

160

90

52

Humuszleszedés

85

48

27

15

Földmunkálatok

150

86

49

28

Burkolatépítés

90

52

29

17

Bontási
munkálatok

250

143

82

47
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Nappali zajterhelési határérték teljesülését biztosító védőtávolság* [m]
Munkafázis

Lakóterület és
zöldterület

Üdülőterület

Vegyes terület

Gazdasági terület

Megjegyzés: * A munkagépek mozgásának tengelyétől számítva
8-11. táblázat: Zajterhelési határértékek teljesülését biztosító védőtávolságok
Kritikus pont
(távolsági a tervezési
területtől)

Fakivágás,
bozótirtás

Humuszleszedés

Földmun-kák

Burkolatépítés

Határér-tékek
Bontási
(nappal/éjjel)
munkálatok

Szentendre Bogdányi út
(hrsz.: 2169) (80 m)

67,0

56,3

62,7

57,3

68,2

65/50

Szigetmonostor , Fő u.
hrsz.: 57, (6 m)

83,6

72,9

78,5

73,6

82,6

60/45

Surány Szigeti út hrsz.
1782, (15 m)

79,5

68,8

80,8

74,0

-

60/45

Tahitótfalu Kossuth
Lajos u. 1779/2 hrsz, (4
m)

-

-

86,5

79,9

84,4

60/45

Kisoroszi Széchenyi u.
150 (15 m)

-

-

74,0

69,5

79,5

60/45

Dunabogdány Kossuth
Lajos út 191 (12 m)

-

-

75,3

70,8

79,8

60/45

Szengyörgypuszta
üdülőterület (30 m)

-

-

69,5

65,0

74,0

55/40

Dömös, Kossuth L. út 1.
(hrsz.: 923) (90 m)

65,1

54,4

59,6

55,1

-

60/45

8-12. táblázat: Legnagyobb számított napi zajterhelés a kritikus pontokon

A fakivágás és bozótírtás nem jellemzi a teljes nyomvonal menti területet, illetve bizonyos
helyeken 1-2 napig tartó munkavégzést jelent csak. A bontási munkálatok az esetlegesen már
meglévő kerékpáros utakat érintik. A fakivágás és bozótirtás, humuszleszedés, földmunkálatok,
burkolatépítés és bontási munkálatok a munkavégzés tengelyétől számított, a 8.-12. táblázatban
szereplő sávokban okoz jelentősebb, de rövid ideig tartó határérték túllépést.
A számítható zajterhelés a kritikus naphoz képest, a következő munkanapokon a munka tovább
haladásával több dB értékkel csökken az alábbi diagram szerint, a bontási és burkolatépítési
munkafázisokban egy a manipulációs területtől 12 m távol lévő védendő homlokzat esetében.
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LAeq [dB]
85

80

75

70

65

60

55

50
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Nap

8-1. ábra: A zajterhelés időbeli (napokra lebontva) változása

A kivitelezőnek az alkalmazott géppark kiválasztása valamint a véglegesített organizációs terv
elkészítése után minden munkafázisra kiterjedő zajvédelmi szakvéleményt kell készítenie,
amelyben a lehető legpontosabban meg kell határoznia a munkafázisok során kialakuló
zajterheléseket, illetve a részletesen meg kell határozni az építés idejére vonatkozó zajvédelmi
intézkedéseket. A határérték-túllépéssel érintett területekre pedig meg kell kérnie a zajvédelmi
határértékeke alóli felmentési kérelmet az adott építési fázis adott időszakára vonatkozóan a
maximális túllépés megadásával.
A megengedhetőnél magasabb zajterhelési értékek kisebb zajteljesítményű munkagépek
alkalmazásával, valamint a használatuk ésszerű minimalizálásával csökkenthetők. Ügyelni kell
arra, hogy a munkavégzés során csak a ténylegesen szükséges zajos tevékenységeket folytassák,
kerülni kell a felesleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységet. Ugyancsak
kerülni kell a mechanikailag rossz állapotban lévő eszközök használatát.

8.7.3 Hídépítés
A nyomvonal Szentendrénél és Dunabogdánynál keresztezi a Duna Szentendrei ágát.
Az építkezés közelítőleg helyhez kötött, mindkét esetben 18 hónap teljes építési idővel
számolnak, emiatt az 1 év időtartamot meghaladó építkezésekre vonatkozó zajterhelési
határérték alkalmazandó.
A Szentendre-Szigetmonostor híd a szentendrei oldalon a legvalószínűbben a Rév utca közel
folytatásaként épül meg (10+220 fkm). A helyválasztás szerencsés, mivel ez „Vt” területi
besorolású övezet. Itt a legközelebbi zajtól védendő legközelebbi objektum a 1918 hrsz
lakóépület.
A területre az LTH=60 dB zajterhelési határérték vonatkozik.
A szentendrei híd (ferdekábeles vagy függő) szerkezeti és építéstechnológiai megoldásaiban
azonosak a Kisorosziba tervezettekkel. Az alapozása viszont tartósan vízjárta mederrészekre
esik, melyek miatt az alapozási munkáit így bárkákról kell megoldani.
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Ezen a helyen a hidat mederpillérek tartják, ezzel kisebb zajterheléssel lehet számolni a
cölöpözés során.
Cölöpözéskor a kibocsátott hangteljesítményszint LWA=114 dB, aminek a védőtávolsága
számíthatóan 200 m. A cölöpözés 200 m sugarú körzetébe a Duna korzó területe esik, de itt
zajtól védendő objektum nem található. Az egyetlen érintett védendő létesítmény a Waterfront
hotel területe, itt a legnagyobb túllépés mértéke T=6 dB cölöpözési időszakban. Ezen a területen
túl határérték feletti zajterhelésre sehol sem kell számítani.
Amennyiben a cölöpözést fúrással oldják meg, akkor a munkafolyamat zajteljesítményszintje
csak LWA=108 dB, amivel a határérték feletti zajterhelés megszüntethető.
A híd szigetmonostori vége döntő többségében beépítetlen, „Vt-V” – vízgazdálkodási terület –
besorolású területen épül meg. A környezetben zajtól védendő objektum nincs.
A Kisoroszi-Dunabogdány híd Kisorosziban a 487/2 hrsz. telken indul. A terület „Lf” – falusias
lakóterület – övezeti besorolású, jellemzően földszintes családiházakkal.
A kisoroszi híd alépítményi munkái a hajózási középvíz feletti medertérbe kerülnek, tehát a
munkát várhatóan nem szükséges bárkáról végezni.
A várható legnagyobb zajkibocsátású munkafázis a cölöpözés, ami LWA=114 dB
zajteljesítményszinttel jellemezhető. A zajterhelési határérték megosztható 4 hónap időtartamú
cölöpözésre, amikor a területre az LTH=60 dB zajterhelési határérték vonatkozik, és a további
munkafázisokra, amikor a zajterhelési határérték LTH=55 dB.
A cölöpözés védőtávolsága 200 m. Ez azt jelenti, hogy a Duna utca – Széchenyi utca – 500 hrsz.
ingatlan által határolt területen időszakosan határérték feletti zajterhelés várható. A legnagyobb
túllépés a Rév u. 22. sz. lakóháznál prognosztizálható, mely elérheti a 12 dB mértéket. A
nagymértékű túllépés csak néhány napig tart a becslések szerint, utána jelentősen mérséklődik.
A túllépés közel 60 védendő objektumot, és egy üdülőterületet érint.
Amennyiben a cölöpözést fúrással oldják meg, akkor a munkafolyamat zajteljesítményszintje
csak LWA=108 dB. Ebben az esetben a védőtávolság 100 m-re csökken. A túllépéssel érintett
védendő objektumok száma ekkor 15 alá csökken, és a legnagyobb túllépés mértéke is T=6 dB
alá esik. Az érintett terület A Duna-parttal párhuzamos, közelítőleg 200 m hosszú és 80 m széles
sáv.
A felmenőszerkezetek és felszerkezet építése, valamint a befejező munkák ideje alatt határérték
feletti terhelés már nem várható.
Dunabogdányban a híd a 854/2 és 854/3 hrsz. telkeknél indul, és a Gondűző étteremnél éri el a
11 számú főutat. A terület „Lke” – kertvárosias lakóterület – övezeti besorolású.
A zajterhelési határértéket időben megosztva, a cölöpözési munkafázisra az LTH=60 dB
zajterhelési határérték vonatkozik. Itt is 200 m védőtávolsággal számolva az időszakos
túllépéssel érintett terület a 869 hrsz. ingatlan és a 849., 835 hrsz. ingatlanok által határolt
terület, melyen körülbelül 30 db védendő objektum található.
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A legnagyobb terhelés várhatóan a Kossuth Lajos u. 195A számú lakóházat érinti, ami
becsülhetően, a legnagyobb zajkibocsátású napokon elérheti az LAeq=68 dB értéket, azaz a
legnagyobb túllépés mértéke becsülhetően 8 dB.
Amennyiben a cölöpözést fúrással oldják meg, akkor a munkafolyamat zajteljesítményszintje
csak LWA=108 dB. Ebben az esetben a védőtávolság 100 m-re csökken. Ekkor a védőtávolságon
belülre csak a 853..858 hrsz. ingatlanok esnek, így a határérték felett terhelt védendő
létesítmények száma 6-ra csökken. A kritikus pont számítható legnagyobb zajterhelése LAeq=62
dB-re csökken, amivel a legnagyobb túllépés mértéke várhatóan nem haladja meg a 2 dB
mértéket.
A „hatásterület” átterjed Visegrád város területére is, melynek az érintett térségben „Üh” üdülőházas üdülőterület – a területi besorolása. A vonatkozó zajterhelési határértékek:
- a legnagyobb zajkibocsátású időszakban LTH=55 dB,
- a további időszakban LTH=50 dB.
A legnagyobb zajkibocsátású munkafázisban a védőtávolság 350 m, ami a 1597 hrsz. ingatlan –
1252 hrsz. közút – 1639 hrsz közút által határolt területet érinti. A területen megközelítőleg 40
db védendő létesítmény áll.
Fúrásos cölöpözési technológia alkalmazása esetén az üdülőterületi védőtávolság 180 m. Ez azt
jelenti, hogy határérték feletti zajterhelés az üdülőterületen nem várható, a védőtávolság nem éri
el az üdülőterület határát.
A védőtávolságok nem függnek a hidak kialakításától (ferdekábeles vagy függő), az építési
eredetű zajkibocsátásban elhanyagolható különbségek vannak csak.

8.7.4 Az építés alatti közlekedési eredetű zajterhelés vizsgálata
Az építési terület környezetében lévő útvonalak zajterhelését növeli az építőanyagok
beszállítását valamint a hulladékanyag elszállítását végző járművek, valamint az építkezésen
dolgozók közlekedése által okozott zajkibocsátás. A szállítási tevékenységekből származó zaj
hatása az utak környezetében tapasztalható. A hatások helye, mértéke, időbeni megjelenése a
szállítási útvonal mentén állandóan változik.
A szállításai tevékenység közúton, tehergépjárművekkel, az építési munkák ütemezése szerint
történik. A szállítási útvonalak nem ismertek, azonban feltételezhető, hogy a 11 sz. főúton, és a
1113 sz. mellékúton, valamint a kerékpárút nyomvonalán fog zajlani. A tervezett építéshez
jellemzően csak a nappali időszakban történik a szállítás.
Az építési időszakban az építés volumenét tekintve naponta kb. 8 db tehergépjármű oda-vissza
elhaladása várható. A dolgozók személyforgalmának közlekedése naponta kb. 1-2 db
személygép-kocsi. A nappali 16 óra alatt ez az alapállapothoz képest 1 db plusz elhaladást jelent
óránként.
A közutak zajkibocsátására jellemző mennyiséget (7,5 m-es egyenértékű A-hangnyomásszint) a
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti, zajterjedést számoló szoftver segítségével határoztuk
meg. Ennek nappali időszakra vonatkozó értékeit és az alapállapothoz viszonyított
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növekményeit a 8-13. táblázat tartalmazza (az éjszakai értékek az alapállapothoz képest nem
változnak, mivel az építkezéshez kapcsolódó be- és kiszállítást csak a nappali időszakban
terveznek végezni).
Az építkezés célforgalma a vizsgált útszakaszok zajkibocsátását legfeljebb 0,6 dB értékkel növeli
csak meg. Ez alapján kijelenthető, hogy az építési munkákhoz kapcsolódó forgalomnövekedés az
alapállapothoz viszonyítva nem okoz jelentős mértékű zajimmisszió növekedést. Mivel nincs 3
dB-nél nagyobb zajszint növekedés, a közvetett hatásterület küszöbértéke alatt marad. Az
építkezés befejezése után a szállítás okozta zajterhelés növekedés megszűnik.
Az organizációs terv ismeretében amennyiben a szállítási útvonalak vagy a szállítás volumene a
fentiektől eltér, el kell végezni a konkrét zajterhelés számításokat. A szállítási útvonalakat úgy
kell kijelölni, hogy a szállítási forgalom okozta járulékos zajterhelés minél kisebb mértékben
terhelje a védendő környezetet.
Közút elnevezése

Vizsgált szakasz

LAeq (7,5) [dB]

ΔL [dB]

nappal
(6:00 – 22:00)

növekmény

11 sz. főút
(20+898-26+141 kmsz)

lakott terület

71,1

0,1

11 sz. főút
(26+141-30+470 kmsz)

lakott terület

68,9

0,1

11 sz. főút
(30+470-38+593 kmsz)

lakott terület

67,4

0,1

11 sz. főút
(38+593-45+426 kmsz)

lakott terület

65,9

0,1

11 sz. főút
(45+429-52+839 kmsz)

lakott terület

64,9

0,2

11 sz. főút
(52+839-55+427 kmsz)

lakott terület

64,8

0,1

11 sz. főút
(55+427-63+965 kmsz)

lakott terület

65,1

0,1

1113 sz. út
(2+994 kmsz)

lakott terület

63,8

0,1

1113 sz. út
(19+920 kmsz)

lakott terület

57,8,

0,6

8-13. táblázat: Az építéshez kapcsolódó forgalom zajkibocsátás növekménye

8.7.5 Az építés alatti rezgésterhelés vizsgálata
Az építkezés volumenét és időtartalmát tekintve a talajban történő rezgésterjedésből a védendő
létesítményekben várhatók rezgésproblémák.

OLDAL 170

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Az építési munkák környezeti rezgéshatásainak előrebecslésére amerikai szakirodalmi adatokat
veszünk alapul, adaptálva azokat a magyar szabályozási környezetre.
A becslés alapja a szakirodalomban elérhető mérési adatok alapján, kutatási eredményekre
támaszkodó számítási eljárás (Transportation- and Construction-Induced Vibration Guidance
Manual - California Department of Transportation Environmental Program Environmental
Engineering Noise, Vibration, and Hazardous Waste Management Office, Sacramento, June 2004)
A számítások alapját azok a mérési eredmények képezik, melyeket különféle munkagépek
rezgésemissziójára vonatkozóan elvégeztek. Bár, a mérések során a PPV értékeket vizsgálták, az
eredményeket bizonyos megszorításokkal a magyar szabályozásban használatos súlyozott
rezgésgyorsulásra át lehet konvertálni (frekvenciaspektrum alapján).
A becslésre alkalmazott összefüggés:

d

PPV ( D)  PPV REF  REF 
 D 

n

ahol
dREF: a referencia távolság (10 m)
PPVREF: rezgésforrástól referenciatávolságban mért rezgéssebesség [mm/s]
D: vizsgálati távolság
n: talajban történő csillapodást jellemző tapasztalati érték (az átlagosra javasolt: n=1,1)
A számítható védőtávolságokat (melyen belül a napi rezgésterhelés már meghaladja a
határértéket) az alábbi táblázat tartalmazza.
Munkagép/munkafolyamat

Védőtávolság [m]

légkalapács

10

vibrobéka

39

finiser

28

terhelt nehéztgk.

20

cölöpözés

150

A hídépítéskor a cölöpözés hatása Dunabogdányban némileg a Kossuth Lajos utcán is túl terjed,
az előzetes becslések szerint közelítőleg 15 védendő objektumot érint. A legközelebbi védendő
objektumok esetében (853/2, 854/2 hrsz.) aW,m≈150 mm/s2 legnagyobb súlyozott
rezgésgyorsulás prognosztizálható.
A szentendrei híd esetén a cölöpözés hatásterülete a Bogdányi út-Rév utca-Bem utca által
határolt területre terjed ki. A legnagyobb terhelés becsülhetően a 1911 hrsz. telken lévő védendő
objektum kapja, ennek várható legnagyobb rezgésterhelése ,m≈60 mm/s2.
A legnagyobb rezgésterhelést okozó gépek az útépítés alatt (légkalapács, vibrobéka) 10-12
méter távolságra is megközelíthetik az érintett lakóépületeket, amikor a számítható
rezgésgyorsulás az épület alapján:
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aW,m > 10 mm/s2
A valós, emberre ható rezgésterhelés azonban a fenti értékeknél várhatóan kisebb lesz, mivel az
nagyban függ az épület válaszfüggvényétől, járulékos csillapítási hatásaitól.
Mindent összevetve, a kritikus közelségű napokon határérték-közeli rezgésterhelés
prognosztizálható.
Az építési tevékenységekhez kapcsolódó többlet teherforgalom a szállítási útvonal mentén
elhelyezkedő védendő objektumokra vonatkozóan jelenthet figyelembe veendő rezgésterhelést.
A közlekedés rezgésterhelése miatti állagromlás függ a szállítási nyomvonal és a védendő
létesítmény távolságától, az elhaladó jármű tengelyterhelésétől, sebességétől, az útburkolat
minőségétől és a védendő épület szerkezeti állapotától. Alapvetően nem az elhaladások
számának növekedése, hanem az emiatt az útburkolatban bekövetkező állapotromlás és a
tengelyterhelés növekedése okozza a szerkezeti rezgésterhelés növekedését.
Az építkezés befejezése után a szállítás okozta rezgésterhelés növekedés megszűnik.

8.7.6 Minősítés
A tervezett építési tevékenységéből származó zajkibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet 2. sz. mellékletében közölt határértékeknek nem felel meg. Bizonyos
területeken a védendő épületek zajterhelése meghaladja a határértékeket, ezért az építési
tevékenység megkezdése előtt, az organizációs terv ismeretében, az illetékes környezetvédelmi
hatóságnak be kell nyújtani a határérték alóli felmentési kérelmet az adott építési fázisra, annak
időtartamára a túllépés meghatározásával.
Az építkezés alatti feltételezhetően lesz időszakosan jelentős rezgésterhelés.
Az építési tevékenységhez kapcsolódó forgalomnövekedés az alapállapothoz viszonyítva
minimális (legfeljebb 0,6 dB) zajterhelés növekedést okoz a környezetében lévő zajtól védendő
épületeknél.
Az építkezés ideje alatt a területen közlekedő szállítójárművek elhaladásakor észlelhető
rezgések a közúti forgalomban résztvevő, hasonló típusú járművek által okozott rezgéseknél
nem nagyobbak. Az építkezés ideje alatt a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés
növekedésre számítani a szállítójárművektől származóan.
Az építés befejezésével a szállítások okozta zaj- és rezgésterhelés véglegesen megszűnik.

8.8 A tervezett állapot vizsgálata
A tervezett kerékpárút megépítése után jellegéből adódóan nem kell sem üzemelési, sem
közlekedési zajhatással, sem pedig rezgésterheléssel számolni.
A segédmotoros kerékpárokat táblákkal tiltják ki a teljes kerékpárútról, tehát azok járulékos
zajterhelésével nem kell számolni.
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8.9 Felhagyás
Az ilyen jellegű építéseknél a felhagyásnak legfeljebb kisebb bontási, tereprendezési vonzatai
vannak, amik nem járnak, csak rövid idejű, kisebb mértékű zajterheléssel.

9 Tájvédelem
9.1 Rövid leírás a tervezett beruházás szükségességéről
Az EuroVelo, teljes nevén az Európai Kerékpárút Hálózat az Európai Kerékpáros Szövetség terve
12 hosszútávú, egész Európát átszelő kerékpárút kialakítására. Ezen utak teljes hossza több mint
60 000 km, melyből több mint 20.000 km már elkészült.

9-1. ábra: EuroVelo kerékpárút hálózat (Forrás: www.eurovelo.com)

A vizsgált, Dömös-Szentendre kerékpárút szakasz is az EuroVelo 6 Dunamenti kerékpárút RajkaBudapest fejlesztési ütemének egy következő megépítendő szakasza, melyet a természetjáró és
kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati
feladatokról szóló 1364/2011. (XI.8.) Korm.határozat értelmében a Magyar Kormány kiemelt
állami fejlesztésnek tekint.

9.2 Az EVD eljárás eredménye
A Visegrád-Dömös településhatár-Szentendre település közötti kerékpárút-szakasz előzetes
vizsgálati eljárásában (EVD) lezáró, 2018. február 20-án kelt határozatában a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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megállapította, hogy környezeti hatása jelentős, ezért környezeti hatásvizsgálatot kell
benyújtani.

9.3 KHV eljárás tájvédelmi vonatkozásai
Hatósági eljárás:
 környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
6.§. alapján
A tartalmi követelményeket a fenti jogszabály 6. sz. és 7. sz. melléklete tartalmazzák
6. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez *
A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését,
különösen a természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat, a
tájszerkezet és a táj jellegének bemutatását,
ccb) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését.
4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése
aa) a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli
eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta,
ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,
ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy
tájvédelmi funkcióinak megváltozása,
ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,
ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása,
af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített
környezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tájjelleget meghatározó tájelemek
ritkasága, pótolhatósága,
7. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez a hatásterület meghatározása a
környezeti hatástanulmány készítésekor
I. Hatásterület típusok
1. A közvetlen hatások területei:
b) a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének, a tájban várható
változások területei.

9.3.1 Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatok tájvédelmi vonatkozású
előírásai





A nyomvonal meglévő infrastruktúrális elemekhez viszonyított helyzetének
nagyságrendekkel pontosabb megadása
Az egyes nyomvonalszakaszok műszaki paramétereinek
külön-külön megadása
(nyomvonalszélesség, fenntartási sáv, csapadékvíz-elvezetés műszaki megoldásának és
méretezésének megadása)
A biológiai átjárhatóság megoldásának bemutatása tájvédelmi szempontból
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Kiegészítő létesítmények
(pl.: infrastruktúra elemek, esőbeálló, pihenő stb.)
elhelyezkedésének
megadása,
csomópontok
műszaki
megoldásainak
és
területigénybevételének meghatározása.)
A kerékpárút egyes szakaszairól, továbbá a híd-változatokról több perspektívás
látványterv, továbbá tájba illesztési tanulmányterv elkészítése
Területigénybevételek, pontos területfelhasználások bemutatása
Tájképi értékelés a későbbi vizuális megjelenés ismeretében
A kerékpárút egyes szakaszairól, továbbá a híd változatokról több perspektivikus
látványterv, továbbá tájba illesztési tanulmány terv elkészítése.
A tervezett hídváltozatok legmagasabb pontjára es pályaszintjére digitális lathatosági
elemzést szükséges készíteni, bontatlan terepfelszínre vonatkoztatva, 5000 méter sugarú
területre.
A Szentendre - Szigetmonostor között tervezett hídváltozatokat Szentendre varos dunai
latkepeivel együttesen kiemelten szükséges értékelni, a tájképi, településképi adottságok
megőrzése szempontjából.

9.3.2 Tájvédelmi szempontú kritikus pontos a tervezés során





főként új hidak, főbb műtárgyak (békaátjárók, átereszek stb.), csomópontok,
keresztezések, kereszteződések, kapcsolódási pontok meglévő utakhoz stb. esetében,
járulékos, jelentősebb infrastrukturális elemek (esőbeálló, pihenő stb.) esetében,
országos védett természeti terület vagy NATURA 2000 terület érintettség esetében, főleg
jelentős fakivágások, cserjeírtás során,
egyedi tájértékek közelsége esetében. (tájképvédelmi övezeten belüli érintettségek)

9.3.3 A tájvédelem jogszabályi háttere
A jelen tájvédelmi munkarész az alábbi hatályos jogszabályokat és útmutatókat vette
figyelembe:
•

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,

•

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,

•

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról,

•

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,

•

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről,

•

2007. évi CXI. törvény az európai „Táj Egyezmény” kihirdetéséről,

•

9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról.

•

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatal: Tájvédelmi
kézikönyv (Budapest, 2004.)

•

TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV - TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI
ELJÁRÁSOKBAN Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természet megőrzési
Helyettes Államtitkárság (Budapest, 2014)
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•

Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye
Területrendezési Tervéről

•

7/2010. (VII.15.) Ök. rendelete Dömös Község TRT és HÉSZ jóváhagyásáról, Szabályozási
Tervéről

9.3.4 A tájvédelem szabványi háttere
A tervezett kerékpárút-szakaszra tájvédelmi szempontból az alábbi szabványok vonatkoznak:
 MSZ 20370:2003 Természetvédelem, Általános tájvédelem. Fogalom meghatározások
 MSZ 20 379:1999 Természetvédelem, Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba
illesztése védett természeti területeken

9.3.5 A tájvédelem hatósági vizsgálati szempontjai a közlekedési engedélyezési
eljárás alá tartozó létesítményeknél
A tervezett kerékpárút-szakaszra tájvédelmi szempontból a Vidékfejlesztési Minisztérium
Környezet- és Természet megőrzési Helyettes Államtitkárság (Budapest) 2014-ben kiadott
Tájvédelmi Kézikönyvének („Tájvédelmi szempontok vizsgálata a hatósági eljárásokban”) 8.
Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás pontját kell figyelembe venni.

9.3.6 A Pest Megyei Területrendezési Terv tájvédelmi vonatkozásai
A Pest Megye Közgyűlésének
5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye
Területrendezési Tervéről alapján a tervezett kerékpárút-szakaszra releváns pontjainak
bemutatása:
A területrendezés során alkalmazott tájvédelmi vonatkozású fogalmak meghatározása az OTrT
törvény 2. § figyelembevételével:
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület:
 országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti vagy kulturális
örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi
elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek
tartoznak,
Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület:
 országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
 megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a felhagyott ipari termelés
és az azt kiszolgáló bányászat együttes jelenléte következményeképp kialakult,
maradandóan megváltozott és károsodott összefüggő területek tartoznak,
Településkép-védelmi terület:
 a településrendezés eszközeiben megállapított olyan terület, melynek szerkezete,
karaktere, utcaképe, sziluettje (külső településképe), illetve a táji környezettel való
látványbeli kapcsolata (kilátás, rálátás) megőrzésre, védelemre érdemes érték,
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Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület:
 kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a
természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából
védendő tájképpel, illetve
 tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek
találhatók,
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület:
 kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a
nagyobb területi kiterjedésű vagy kisebb területű, de sűrűn előforduló, esetenként több
települést érintő, a felhagyott hagyományos ipari termelés és bányászat okozta tájsebek, az
anyagnyerő helyek, illetve a hulladéklerakók területei tartoznak,

9.3.7 Térségi övezetek és térségi övezeti szabályok
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetben a roncsolt
felületekújrahasznosítása, a tájrendezés azérintett települések egymással összehangolt
településrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosítási cél alapján történhet.
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául
szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott
elhelyezett építmények tájba illesztésére
vonatkozó szabályokat, ennek
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával — beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell elhelyezni.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan
területfelhasználási egysé
g jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott
tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település
településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá
a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet
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és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek, vagy övezetnek az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával- beleértve a felszín alatti vonalvezetést is -kell elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban
ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat
területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok
környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket
tartalmazza.

9-2. ábra: Tájvédelmi kiemelten kezelendő terület övezetei a tervezési területen és környezetében

Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény értelmében a tervezési
területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe esik teljes
hosszában.
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9-3. ábra: A tervezett kerékpárút-nyomvonallal érintett települések tájképvédelmi érintettsége

9.3.8 A tervezett kerékpárút-szakaszokra vonatkozó, helyi településenkénti TRT
és HÉSZ tájvédelmi előírások
A Visegrád Város TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Visegrád Város Önkormányzata Jóváhagyott Külterületi
és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett tervezési
területek az alábbi besorolásúak:
Határoló területhasználatok
Zöldterület, közpark
Történelmi emlékek, műemlékek területe
Történelmi emlékek, műemlékek területe
Közúti közlekedési terület
Egészségügyi központ
Közúti közlekedési terület, üdülőházas üdülőterület
Közúti közlekedési terület, Zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület, termálturisztikai központ, zöldterület, közpark, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
Zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület, településközpont vegyes terület, zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület, településközpont vegyes terület
Közúti közlekedési terület, településközpont vegyes terület
Közúti közlekedési terület
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Határoló területhasználatok
Hétvégiházas üdülőterület
Hétvégiházas üdülőterület
Zöldterület, közpark
Kemping, üdülőházas üdülőterület, hétvégiházas üdülőterület, egészségügyi központ
Közúti közlekedési terület, egészségügyi központ, zöldterület közpark, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
Közúti közlekedési terület, Településközpont vegyes terület, Zöldterület, közpark, Kertvárosias lakóterület,
kisvárosi lakóterület
Közúti közlekedési terület, Történelmi emlékek, műemlékek területe, Településközpont vegyes terület,
Zöldterület, közpark
Történelmi emlékek, műemlékek területe
Településközpont vegyes terület
Közúti közlekedési terület, üdülőházas üdülőterület

A Dunabogdány Község TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Dunabogdány Önkormányzata Jóváhagyott Külterületi
és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett tervezési
területek az alábbi besorolásúak:
Határoló területhasználatok
Közúti közlekedési terület, Kertvárosi lakóterület
Közúti közlekedési terület, Kertvárosi lakóterület
Közúti közlekedési terület, Kertvárosi lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület, vízgazdálkodási terület

A Kisoroszi Község TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Kisoroszi Község Önkormányzata Jóváhagyott
Külterületi és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett
tervezési területek az alábbi besorolásúak:
Határoló területhasználatok
Közlekedési célú közterület - Országos út területe, Falusias lakóterület, Üdülőházas üdülőterület, Kertvárosias
lkaóterüle
Közlekedési célú közterület - Országos út területe, Kertvárosias lakóterület
Közlekedési célú közterület - Országos út területe, Általános mezőgazdasági terület, Vízgazdálkodási terület
Közlekedési célú közterület - Országos út területe, Falusias lakóterület
OLDAL 180

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Határoló területhasználatok
Közlekedési célú közterület - Országos út területe, Falusias lakóterület
Falusias lakóterület, Általános mezőgazdasági terület, gyep

A Tahitótfalu Község TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Tahitótfalu Község Önkormányzata Jóváhagyott
Külterületi és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett
tervezési területek az alábbi besorolásúak:
Határoló területhasználatok
Védelmi erdőterület, általános mezőgazdasági terület
Védelmi erdőterület, kertes mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület - Országos mellékút, általános mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Közúti közlekedési terület - Országos mellékút, Közpark zöldterület
Falusias lakóterület, Vegyes terület, településközpont
Falusias lakóterület
Falusias lakóterület, kertvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület, általános mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület, védelmi erdőterület
Védelmi erdőterület, általános mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Kertvárosias lakóterület, Ipari gazdasági terület
Falusias lakóterület, kertvárosias lakóterület, általános mezőgazadasági terület, vízgazdálkodási terület
Híd, Közúti közlekedési terület - Országos mellékút
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Általános mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület - Országos mellékút, általános mezőgazdasági terület, Védelmi erdőterület,
Nagykiterjedésű sportolási célú terület, rekreációs terület, kertes mezőgazdasági terület, Jelentős
közhasználatú parkolóhely területe

A Pócsmegyer Község TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Pócsmegyer Község Önkormányzata Jóváhagyott
Külterületi és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett
tervezési területek az alábbi besorolásúak:
Határoló területhasználatok
Közúti közlekedési terület - Országos mellékút,, Vízgazdálkodási terület, Különleges vízgazdálkodási terület
övezete, Gazdasági rendeltetésű erdők, Általános mezőgazdasági terület, Különleges mezőgazdasági üzemi
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Határoló területhasználatok
terület övezete
Közúti közlekedési terület - Országos mellékút, Különleges mezőgazdasági üzemi terület övezete, Védelmi
erdőterület, Általános mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület - Országos mellékút, Vízgazdálkodási terület, Különleges rekreációs terület övezete,
Településközpont vegyes területe, Kertvárosia lakóterület, Általános mezőgazdasági terület, Különleges temető
övezete
Általános mezőgazdasági terület
Falusias lakóterület
Falusias lakóterület, Vízgazdálkodási terület, Általános mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület
Falusias lakóterület, Településközponti vegyes terület
Vízgazdálkodási terület, általános mezőgazdasági terület

A Szigetmonostor Község TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Szigetmonostor Község Önkormányzata Jóváhagyott
Külterületi és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett
tervezési területek az alábbi besorolásúa
Határoló területhasználatok
Általános mezőgazdasági terület,
Általános mezőgazdasági terület,
Általános mezőgazdasági terület,
Általános mezőgazdasági terület, Védelmi erdőterület, Tervezett oktatási-kutatási rendeltetésű erdőterület,
Mezőgazdasági terület - gyep
Általános mezőgazdasági terület, Védelmi erdőterület, Vízgazdálkodási terület
Általános mezőgazdasági terület, Védelmi erdőterület, Vízgazdálkodási terület
Falusias lakóterület
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
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Határoló területhasználatok
Lakott területen kívül
Lakott területen belül
Lakott területen belül
Lakott területen belül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül
Lakott területen kívül és belül

A Szentendre Város TRT és HÉSZ tájvédelmi vonatkozásai
A leendő új kerékpárút nyomvonali elhelyezkedése, településrendezési övezeti besorolása:
A jelenlegi tervezési területre egyrészt a Szentendre Város Önkormányzata Jóváhagyott
Külterületi és Belterületi Szabályozási Terve vonatkozik, amely szerint a közvetlenül érintett
tervezési területek az alábbi besorolásúak:
Határoló területhasználatok
Közlekedési terület - vegyes használatú, Vízgazdálkodási terület, Kisvárosias lakóterület, Településközpont
terület
Közlekedési terület - vegyes használatú, Településközpont terület, Intézményi terület
Közúti közlekedési terület, Vízgazdálkodási terület, Kisvárosias lakóterület, Intézményi terület, Közpark
Településközpont terület, Közpark
Vízgazdálkodási terület, Különleges honvédelmi terület, Ipari terület, Különleges hulladékkezelő terület,
Védelmi erdőterület

9.4 Jelenlegi érintett tájszerkezet és tájhasználat a tervezett kerékpárút
érintettségében településenkénti szakaszokra bontva
A táj jellegzetes sajátosságait, a táj szerkezetét, használatát a természetföldrajzi adottságok,
valamint az emberi tevékenység alapvetően meghatározza.
A tájszerkezet természetes elemei a különböző domborzati formák. A tervezési terület
alapvetően sík területen helyezkedik el, de környék dombos, sőt helyvidéki jelleggel bír.
Markáns természetes tájképi elem a tervezett nyomvonalas létesítmény közeli és távolabbi
környezetében a Duna folyam és a Duna mentén húzódó hullámtéri erdőterületek, valamint a
Dunakanyar hegyei, dombjai. Ezenkívül a mesterséges, ember alkotta művi elemek; települések,
nyomvonalas létesítmények, bányák és nagyobb ipari létesítmények.
A tervezett létesítmény jellemzően közvetlenül legnagyobbrészt a Duna medre melletti
hullámteret érinti, míg a megközelítése, építése közvetlenül vízgazdálkodási
és
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erdőgazdálkodási területeket vesz igénybe. Más szakaszokon a Dunától távolabbi jelenleg is már
meglévő közlekedési vagy mezőgazdasági funkciójú területeket venne igénybe.
Az emberi behatás által különböző mesterséges tájszerkezeti elemek alakultak ki a térségben. A
terület környezetében ilyenek legfőképpen a vonalas létesítmények (út, vasút, légvezetékek),
valamint a közeli Visegrád és Szentendre települések közötti, legközelebb eső belterületi köz- és
lakóépületei, valamint bel- és külterületi ipari-gazdasági épületei. A művi adottságok közül
meghatározó a településszerkezet. Az új létesítmény környezetében a települési, a
vízgazdálkodási és véderdőterületek, valamint a közlekedési és mezőgazdasági funkciójú
területek mozaikossága a meghatározó.
A tervezett létesítmény közvetlenül nem érint meglévő lakóépületeket, műmeléki épületeket.
A táj látványát befolyásolják a különböző szegélyek hossza, mennyisége. A szegélyek eltérő
területhasználatok, illetve különböző természeti tájelemek találkozásának sávjai. A tájképi
elemet növelik a természetes szegélyek. A meglévő létesítmény környezetében meghatározó
szegélyek a vízfolyásokat, utakat kísérő fasorok, fás növényállomány és erdőterületek, illetve
erdő-közlekedési utak találkozása. Jelenleg a tervezett létesítmény területéről nyíló kilátásban
szép látvány a Dunára, illetve a hullámtéri erdő tájképe. Zavaró látványt jelenleg a külszíni
bányák, a közművezetékek, az utak, a vasúti pálya, illetve települések külterületi ipari-gazdasági
létesítményei jelentenek.
A tervezett nyomvonal leghosszabb szakaszon elsősorban, mint az országosan védett természeti
területet, egyben a Duna és ártere NATURA 2000 területet érinti, illetve ez az országos ökológiai
hálózat része is.
Az építés megkezdése előtt a régészeti lelőhelyekkel érintett nyomvonalszakaszokon a megelőző
feltárásokat és a leletmentést el kell végezni. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti adatbázisa
alapján [Forrás: http://archeodatabase.hnm.hu/hu] a településenkénti lelőhelyeket az alábbi
táblázatba foglaltuk:
Dömös
Megnevezés

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa

Dömös, 1700 fkm

63862

Dömös, Alsó-réti-dűlő II.

2004

Alsó-réti-dűlő I.
Árpádvár III.

2003
2015

Árpádvár II.
Árpádvár I.

2008
2007

Bartók Béla utca
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2016

hajó
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
vár
településnyom
(felszíni)
vár, kőemlék
sír

Kor
Korszak
kora újkor, ismeretlen
kor
török kor
középkor

Árpád-kor
késő
középkor

őskor, középkor
őskor
középkor
őskor, középkor
római
népvándorlás kor
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Árpád-kor
kor,
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Dömös
Megnevezés
Bartók
Béla
utca
védőövezete
Hajóállomás
Hajóállomás védőövezete
Körtvélyespuszta

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
88255
2011
88259
2006

Kövecses-patak
2001
Kövecses-patak védőövezete 88251
Köves-patak völgye
2002
Pattantyús II.
Pattantyús I.

2014
2013

Pénzverők árka

2009

Dömösi
Szent
prépostság

őrtorony
településnyom
(felszíni)
őrtorony,
településnyom
(felszíni)

Kor

római kor

őskor
sír, őskor,
római
kor,
középkor, ismeretlen honfoglalás
kor
kor
őskor

településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)

őskor, középkor
őskor

Táncsics Mihály út 8.
Tófenék
Tófenék védőövezete
Vízmű, Duna-meder

2012
2010
88249
54508

késő
középkor

középkor

Margit
2005

Korszak

templom
településnyom
(felszíni)
őrtorony

középkor

hajó

ismeretlen kor

Árpád-kor,
késő
középkor

őskor
őskor, római kor

Visegrád
Megnevezés

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa

Kor

Fő u. 1.

47802

vár

középkor, kora újkor

Alsóvár, kikötő
Ágasház

38926
59422

fal

középkor
középkor

Általános
Lajos)

Iskola

Bene telek
Császárvölgy
Csemetekert
Diós
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(Áprily
24396

épület

őskor, középkor, újkor

47121
58674
54135
59421

épület
sír

középkor
római kor
őskor
őskor, római kor

temető
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Korszak
késő
középkor
késő
középkor
bronzkor,
vaskor, késő
középkor
késő
középkor

vaskor
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Visegrád
Megnevezés

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa

Fellegvár

30922

vár

Ferences kolostor
Fő út 105. előtt

24105
59452

épület
fal

Fő út 15.
Fő út 17.
Fő út 19-21.

59441
59436
58668

település
fal
épület

Fő út 2

59433

pince

Fő út 30.

59431

település

Fő út 32
Fő út 38.

59432
59440

fal
fal

Fő út 40.
59445
Fő út 42 és a Róm.kat
templom közötti útszakasz
59446

épület

Fő út 44.
Fő út 58-60.

59447
59478

épület
fal

Fő út 68.

59442

fal

Fő út 69-75.

58635

templom

Fő út 6.

59437

Fő út 72
Fő út 9., Fő u. 7-9., Vár Szálló
Gizellamajor, Lovasiskola, Ki kifutó
Gizellamajor, Lovasiskola, Ki kifutó védőövezete

59416
59409

vízmű
településnyom
(felszíni)
temető

31055

település

Fő utca 31.
Suburbium
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épület

Kor

Korszak
késő
őskor, középkor, kora középkor,
újkor
török kor
késő
középkor, újkor
középkor
középkor
késő
középkor, újkor
középkor
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
késő
középkor
középkor
őskor, középkor
középkor, kora újkor

bronzkor
török kor

római kor

88263

24393
54580

épület
település

középkor
középkor
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Árpád-kor,
késő
középkor
késő
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Visegrád
Megnevezés

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa

Kor

Magyar város

54579

település

középkor, újkor

Középkori városközpont
RPH 55.
Kőbánya védőövezete
Lepence

38283
59410
89871
25559

település
őrtorony

középkor
római kor

település

őskor, római kor

épület

őskor,
római
középkor, újkor

54111

településnyom
(felszíni)

középkor

Mátyás király út 17.
MTA üdülő

59479
59451

fal
fal

középkor
középkor

Nagy Lajos király út 7.
Nagy Lajos király utca 2.

59439
59477

épület
vízmű

középkor
középkor

Nádler-telek

48335

település

középkor

Rév utca 10.
Rév utca 5.
Rév utca 7.

59448
58628
59449

középkor
középkor
középkor

Rév u. 4.

54815

fal
fal
település
településnyom
(felszíni)

Salamontorony utca 3.,

44437

település

középkor

Salamon torony utca 5-7.

59434

épület

középkor

Salamon torony utca 1.
Salamon torony utca

59435
59443

erődítés
település

középkor
középkor
őskor,
római
népvándorlás
középkor

Lepence-strandfürdő
Lepence védőövezete

54681
85241

Mátyás király u. 2.

RPH 54., Sibrik-domb
Sibrik-domb védőövezete
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32382
88267

erőd

Korszak
középkor
késő
középkor
késő
középkor

bronzkor,
császár kor,
Árpád-kor,
kor, késő
középkor
késő
középkor
késő
középkor
késő
középkor
késő
középkor
késő
középkor

őskor, középkor, újkor
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késő
középkor
késő
középkor
késő
középkor
kor,
kor,
Árpád-kor
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Visegrád
Megnevezés
Szentgyörgypuszta,
2.
őrtorony
Szent András monostor
Szent
György
puszta
védőövezete
Szent György puszta
Széchenyi utca 19.

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa

Kor

71899
31528

őrtorony
kolostor

római kor
őskor, középkor, újkor

85243
58667

őrtorony

római kor

59438

temető

középkor

templom

középkor

Széchenyi utca 8-10.
38284
Templom tér- Nagy Lajos
király utca sarka
59415
Török utca 1.
58670
Újhegy

59414

Várkert dűlő
Visegrád - Lepence volt
Szociális
Foglalkoztató
Intézet.
Fő út 19.
Zách Klára köz 8.

Cseresznyés utca 4-6.

33227

település

46940
59453
58666

település
épület
fal

őskor,
római
középkor
középkor, újkor
középkor

10200

Dunai-Hosszú-földek

10211

Duna-part

10208

Hunyadi utca 4/a

10212

Kis-Sváb-hegy

10197

Községi-rét
Kőbánya rakodója

10203
10213

sír
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
kőemlék

honfoglalás
kor
késő
középkor

középkor
középkor
római kor
őskor,
római
népvándorlás
középkor

Dunabogdány
lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
10204
település

Megnevezés
Bogon-hát,
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fal
településnyom
(felszíni)

Korszak

Kor
középkor
népvándorlás
középkor
őskor, középkor

kor, bronzkor,
kor, avar
kor,
Árpád-kor
kor,
Árpád-kor

Korszak
Árpád-kor
kor,
késő
középkor

őskor
őskor
középkor
őskor, középkor
római kor
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késő
középkor
Árpád-kor
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Dunabogdány

Ökörállás

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
településnyom
10202
(felszíni)
településnyom
10199
(felszíni)

Római katolikus templom

10207

település

középkor

Szentpéteri- zátony

80677

középkor

Téglavető-föld

10210

hajó
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)

Megnevezés
Országúti-Hosszú-földek

Váradok- dűlő

10205

Kor

Korszak

őskor
római kor

őskor, középkor
őskor,
római
középkor

késő
középkor
késő
középkor
késő
középkor
kor,
bronzkor

Tahitótfalu
lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
településnyom
11793
(felszíni)
11797
vízmű

Megnevezés
Alsó-rétek
Bogon-hát

Bogon-háti-irtványok
Bolhavár
Csurhét - Alsó-Káposztások

11779
11796
11804

Felső-rét
Felső-Tordák

11791
11800

Kenderesek

11780

Kerti-földek

11795

Nagy-kert

11790

Öreg Dunára dűlő

11794

Pankúti-domb

11782

Pásztor-kert

11785
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településnyom
(felszíni)
erőd
őskor
településnyom
(felszíni)
bizonytalan
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)

Kor

Korszak

őskor, római kor
római kor

őskor, középkor
római kor, népvándorlás kor

őskor, római kor, középkor
őskor
őskor, középkor

bronzkor,
késő
középkor

honfoglalás
kor, Árpádkor
bronzkor
késő
középkor

őskor, középkor
őskor, római kor
honfoglalás
kor, Árpádőskor, középkor
kor
őskor,
római
kor, honfoglalás
népvándorlás kor, középkor
kor
középkor
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Árpád-kor
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Tahitótfalu
lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
településnyom
11778
(felszíni)
településnyom
11807
(felszíni)
településnyom
11789
(felszíni)
településnyom
11781
(felszíni)
településnyom
11786
(felszíni)
11805
sír
településnyom
11792
(felszíni)
11788

Megnevezés
Pokolcsárda
Szentendrei út
Szentgyörgy
Szentpéter
Széles-mező
Szurdok
Tahi
Tordák
Tótfalu

11809

Visegrádi utca

11803

település
településnyom
(felszíni)

Kor
őskor, középkor

Korszak
honfoglalás
kor

őskor, római kor, középkor
Árpád-kor
őskor, népvándorlás kor, honfoglalás
középkor
kor
késő
őskor, római kor, középkor
középkor
középkor
őskor
őskor, római kor, középkor

Árpád-kor
kelta
késő
középkor

középkor

késő
középkor

őskor, római kor, népvándorlás kor

Szentendre
Megnevezés
Alsó-erdő
Anna-völgy
Attila utca
Árpád utca déli szakasza
Barackos út 4.
Bela voda

lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
településnyom
10673
(felszíni)
településnyom
11534
(felszíni)
59474
temető
59473
temető
11530
sír
településnyom
11542
(felszíni)

Kun utca 2.
Bubán-dűlő

11524
11537

Cementgyár

11545

Csóka utca
Dera-patak
Dr. Nagy Lajos utca 2.

11555
11557
59471

OLDAL 190

településnyom
(felszíni)
épület
településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
erőd

Kor

Korszak

római kor
őskor, római kor
római kor
népvándorlás kor
népvándorlás kor
őskor,
középkor,
ismeretlen kor
őskor,
római
kor,
népvándorlás
kor,
középkor, újkor
római kor

avar kor

Árpád-kor,
késő
középkor

őskor
őskor, római kor, népvándorlás kor,
középkor
római kor
római kor
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Szentendre
lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
59462
fal

Megnevezés
Dunakanyar körút 20.

Duna mellett

11551

Duna-part
11558
Felső-Bubán-dűlő
11559
Felső-malmoknál
11556
Izbég, Anna utca 24.
58520
Izbég, Szent György utca
9/a.
58538
Katolikus temető
11527
Kígyó utca 2.
59459
Kossuth Lajos utca 5.
11563
Kossuth Lajos utca 16.,
Kossuth Lajos utca 10.
Kovács László utca 23.
Közép-dűlő
Lévai utca
Macska-lyuk
Mátyás király utca 6- 8
Nyerges-hegy

11564
58499
11526
11550
11525
11560
58518
11561

Pannóniatelep
Pannóniatelep
György út 24.

11544
-

Pannónia-dűlő
Paprikabíró utca 5.

11548
58517

Pap-sziget
Pismány - Cseresznyés utca

11531
11562

Püspökmajor
11536
Római katolikus templom
59466
Római
tábor
auxiliaris
vicusa
11522
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temető
sír
település
kőemlék
településnyom
(felszíni)
sír
út
bizonytalan
barlang
kaptárkő
településnyom
(felszíni)

Dózsa
11546

Római tábor (Ulcisia),

településnyom
(felszíni)
településnyom
(felszíni)
épület
bizonytalan
temető

11521

sír
településnyom
(felszíni)
temető
településnyom
(felszíni)
épület
településnyom
(felszíni)
fal
település
településnyom
(felszíni)

Kor
római kor

Korszak

őskor, középkor
római kor, ismeretlen
kor
római kor
ismeretlen kor
újkor
újkor
őskor
középkor
római kor

Árpád-kor,
késő
középkor

Árpád-kor

őskor, római kor
római kor
középkor
római kor
középkor
középkor
római kor
középkor

Árpád-kor

római kor
őskor,
népvándorlás
kor, középkor
Árpád-kor
őskor, népvándorlás kor, középkor
római kor, újkor
őskor
római kor, újkor
római kor, középkor
középkor
római kor
őskor,
római
középkor
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késő
középkor

kor, késő
középkor
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Szentendre
lelőhely
azonosítója lelőhely típusa
11523
sír
településnyom
Sas-kövi-barlang
11554
(felszíni)
Sánc köz 8.
59458
sír
településnyom
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 11533
(felszíni)
településnyom
Szamár-hegy
11528
(felszíni)
Szerb-Kálvária
11541
sír
Sziget utca
11553
Templom tér
59472
temető
Megnevezés
Római temető

Török-völgy

11529

sír

Vasúti villasor,

11535

sír

Kor
Korszak
őskor, római kor
bronzkor
középkor, ismeretlen
kor
újkor
őskor, római kor
őskor
római kor
római kor
középkor

bronzkor

honfoglalás
kor

középkor
őskor,
népvándorlás
kor
avar kor

Településenkénti jelenlegi, jellemzőbb tájszerkezetek és tájértékek a tervezett
nyomvonal-változat (piros) mentén (fotódokumentáció 11 melléklet)
Egyedi tájérték nincs a közvetlen tervezési területen.
Természeti értéket a közvetlen szomszédos területeken szintén a vízfolyásokat kísérő fás
növényállomány képvisel.

9.5 Az érintett helyszínek szakaszonkénti azonosítása, a beavatkozás típusa és
jellege, érintett vagy határoló területhasználatok, tájvédelmi érzékenység
meghatározása
A tervezett közlekedési célú létesítmény több, lehatárolható szakaszon került meghatározásra,
melyet az alábbi táblázat mutatja be:
Megjegyzés:
Az előzetes vizsgálatban bemutatottak szerint a piros színnel jelölt nyomvonal a preferált
nyomvonal, amelyre a környezeti hatásvizsgálat részletesen kitér.

Szakasz

Hossz
[m]

Épített/
felfestett
szélesség
[m]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Határoló területhasz-nálat

V-1

420

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Zöldterület, közpark

V-2

75

3.50

Kisforgalmú

Forgalomtech

Történelmi emlékek,

OLDAL 192

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

Tájvédelmi
szempontú
érzékenység
a helyszín és
a
beavatkozás
függvényébe
n
tájvédelmileg
érzékeny
tájvédelmileg

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
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Szakasz

Épített/
felfestett
szélesség
[m]

Hossz
[m]

Beavatkozás
típusa

utca/út
Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút

Beavatkozás
jellege

Határoló területhasz-nálat

nika

műemlékek területe

Építés

Történelmi emlékek,
műemlékek területe

Építés

Közúti közlekedési terület

V-3

160

3.75

V-4

895

3.75

V-5

145

3.75

V-6

435

1.00

Kerékpáros nyom

Forgalomtech
nika

V-7

295

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

V-8

1175

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

V-9

1085

3.00

Árvédelmi töltés

Építés

V-10

1485

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

V-11

305

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

V-12

70

1.25

Nyitott
kerékpársáv

Forgalomtech
nika

V-13E

2545

2.80

Burkolt útpadka
Építés
(kétoldali)

Közúti közlekedési terület

V-14

240

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Hétvégiházas üdülőterület

V-15

230

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

Hétvégiházas üdülőterület

V-16

525

4.25

Kisforgalmú
utca/út

Építés

Zöldterület, közpark

Kisforgalmú
utca/út

Építés

Kemping, üdülőházas
üdülőterület, hétvégiházas
üdülőterület, egészségügyi
központ

Felújítás

V-17

1440

4.25

V-18

530

3.75

V-19

740

3.75

V-20

1850

-

-

Nincs
beavatkozás

V-21

140

-

Kétirányú
kerékpárút

Híd
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Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút

Tájvédelmi
szempontú
érzékenység
a helyszín és
a
beavatkozás
függvényébe
n
kevésbé
érzékeny

Egészségügyi központ
Közúti közlekedési terület,
üdülőházas üdülőterület
Közúti közlekedési terület,
Zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület,
termálturisztikai központ,
zöldterület, közpark,
kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
Zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület,
településközpont vegyes
terület, zöldterület, közpark
Közúti közlekedési terület,
településközpont vegyes
terület
Közúti közlekedési terület,
településközpont vegyes
terület

Építés
Építés
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tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
érzékeny
tájvédelmileg
érzékeny

tájvédelmileg
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
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Szakasz

Hossz
[m]

Épített/
felfestett
szélesség
[m]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Határoló területhasz-nálat

V-23

365

1.00

Kerékpáros nyom

Forgalomtech
nika

D-1

85

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

Közúti közlekedési terület,
Kertvárosi lakóterület

D-2

450

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

Közúti közlekedési terület,
Kertvárosi lakóterület

D-3

535

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

Közúti közlekedési terület,
Kertvárosi lakóterület

D-4

90

4,25

Gyalogkerékpárút

és

Építés

Kertvárosias lakóterület

D-5

95

4,25

Gyalogkerékpárút

és

Építés

Kertvárosias lakóterület,
vízgazdálkodási terület

D-6

465

3.75

D-7

600

3.75

D-8

105

4,25

K-1

120

4,25

K-2

440

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

K-3

400

2.50
(2×1,25)

Kerékpársáv

Építés

K-4

3130

3.75

K-5

130

4,25

K-6

115

2.50
(2×1,25)

K-7

175

4,25

K-8

3110

3.75

K-9

105

4,25

T-1

3625

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

T-2

855

4.25

Kisforgalmú
utca/út

Építés

T-3

370

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

T-4

620

3.75

Kétirányú

Építés
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Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Gyalogkerékpárút
Gyalogkerékpárút

Építés
Építés
és
és

Építés
Építés

Kertvárosias lakóterület,
vízgazdálkodási terület
Kertvárosias lakóterület,
vízgazdálkodási terület
Kertvárosias lakóterület,
vízgazdálkodási terület
n.a.
n.a.
n.a.

Kétirányú
kerékpárút
Gyalogkerékpárút

Építés
és

Kerékpársáv
Gyalogkerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Gyalogkerékpárút

n.a.

Tájvédelmi
szempontú
érzékenység
a helyszín és
a
beavatkozás
függvényébe
n
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny

tájvédelmileg
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
érzékeny

Építés
Építés

és

Építés
Építés

és

Építés
Védelmi erdőterület,
általános mezőgazdasági
terület

tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmile
Védelmi erdőterület, kertes
g kiemelten
mezőgazdasági terület
érzékeny
tájvédelmileg
Kertes mezőgazdasági terület
érzékeny
Közúti közlekedési terület - tájvédelmile
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Szakasz

Hossz
[m]

Épített/
felfestett
szélesség
[m]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

kerékpárút

Határoló területhasz-nálat

Országos mellékút, általános
mezőgazdasági terület

T-5

770

3.00

Árvédelmi töltés

Forgalomtech
nika

T-6

190

4.25

Kisforgalmú
utca/út

Felújítás

Közúti közlekedési terület Országos mellékút, Közpark
zöldterület

T-7

335

4.25

Kisforgalmú
utca/út

Építés

Falusias lakóterület, Vegyes
terület, településközpont

T-8

260

6.00

Kisforgalmú
utca/út

Felújítás

T-9

560

4.00

Kisforgalmú
utca/út

Építés

Falusias lakóterület,
kertvárosias lakóterület

Építés

Kertvárosias lakóterület,
általános mezőgazdasági
terület, vízgazdálkodási
terület, védelmi erdőterület

T-10

1350

5.00

T-11

3740

3.75

T-12

1030

3.75

T-13

1490

4.00

T-14

1755

5.00

P-1

P-2

P-3

1220

1355

2310
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3.75

3.75

3.75

Mezőgazdasági út
Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Kisforgalmú
utca/út
Mezőgazdasági út

Kétirányú
kerékpárút

Kétirányú
kerékpárút

Kétirányú
kerékpárút

Vízgazdálkodási terület

Falusias lakóterület

Tájvédelmi
szempontú
érzékenység
a helyszín és
a
beavatkozás
függvényébe
n
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmileg
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny

Építés
Építés
Forgalomtech
nika
Építés

Építés

Építés

Építés

Közúti közlekedési terület Országos mellékút,,
Vízgazdálkodási terület,
Különleges vízgazdálkodási
terület övezete, Gazdasági
rendeltetésű erdők, Általános
mezőgazdasági terület,
Különleges mezőgazdasági
üzemi terület övezete
Közúti közlekedési terület Országos mellékút,
Különleges mezőgazdasági
üzemi terület övezete,
Védelmi erdőterület,
Általános mezőgazdasági
terület
Közúti közlekedési terület Országos mellékút,
Vízgazdálkodási terület,
Különleges rekreációs terület
övezete, Településközpont
vegyes területe, Kertvárosia
lakóterület, Általános
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tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny

tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny

tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
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Szakasz

Hossz
[m]

Épített/
felfestett
szélesség
[m]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

Határoló területhasz-nálat

Tájvédelmi
szempontú
érzékenység
a helyszín és
a
beavatkozás
függvényébe
n

mezőgazdasági terület,
Különleges temető övezete
P-4

905

5.00

Mezőgazdasági út

Építés
Forgalomtech
nika

P-5

955

4.00

Kisforgalmú
utca/út

P-6

1740

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

P-7

1995

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

P-8

890

4.00

Kisforgalmú
utca/út

Forgalomtech
nika

P-9

1730

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

SZM-1

585

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Általános mezőgazdasági
terület,
Általános mezőgazdasági
terület, Védelmi erdőterület,
Tervezett oktatási-kutatási
rendeltetésű erdőterület,
Mezőgazdasági terület - gyep
Általános mezőgazdasági
terület, Védelmi erdőterület,
Vízgazdálkodási terület

SZM-2

625

4.50

Kisforgalmú
utca/út

Felújítás

SZM-3

395

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

SZM-4

380

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Általános mezőgazdasági
terület

SZM-5

810

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Általános mezőgazdasági
terület

SZM-6

365

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

Általános mezőgazdasági
terület

SZM-7

200

3.75

Kétirányú
kerékpárút

Építés

SZM-8

560

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

SZM-9

535

5.00

Mezőgazdasági út

Építés

SZM-10

370

4.25

SZM-11

235

4.25

SZM-12

1350

4.50

SZM-13

1890

5.00
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Gyalogkerékpárút
Gyalogkerékpárút
Kisforgalmú
utca/út

és
és

Mezőgazdasági út

Szélesítés
Szélesítés
Forgalomtech
nika
Építés
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tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
tájvédelmile
g kiemelten
érzékeny
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Szakasz

Hossz
[m]

Épített/
felfestett
szélesség
[m]

Beavatkozás
típusa

Beavatkozás
jellege

SZM-16

730

4,25

Vegyes forgalmú
mezőgazdasági út
Építés
és
a
külterületen,
kisajátítás
szervizút
a
belterületen

SZT-1

290

4,25

Gyalogkerékpárút

SZT-2

140

SZT-3

915

és

Tájvédelmi
szempontú
érzékenység
a helyszín és
a
beavatkozás
függvényébe
n

Határoló területhasz-nálat

Építés
Forgalomtech
nika

1.00

Kerékpáros nyom

1.00

Meglévő
kerékpáros nyom Forgalomtech
burkolati
nika
újraosztása

SZT-4

340

1.00

Kerékpáros nyom

Forgalomtech
nika

SZT-5

145

4.00

Árvédelmi töltés

Építés

SZT-6

2185

2.50

Forgalomtech
nika

SZT-7

765

3,75

SZT-8

750

4,25

SZT-9

470

4,25

Kétirányú
kerékpárút
Kétirányú
kerékpárút
Kisforgalmú
utca/út
Gyalogkerékpárút

SZT-10

685

1,00

Közlekedési terület - vegyes tájvédelmileg
használatú, Vízgazdálkodási kevésbé
terület,
Kisvárosias érzékeny
lakóterület,
Településközpont terület

Közúti közlekedési terület,
Vízgazdálkodási
terület,
Kisvárosias
lakóterület,
Intézményi terület, Közpark
Településközpont
terület,
Közpark

tájvédelmileg
kevésbé
érzékeny
tájvédelmileg
érzékeny

Szélesítés
Szélesítés
és

Kerékpáros nyom

Szélesítés
Forgalomtech
nika

Összefoglalásul:
Általánosságban az alábbiak állapíthatók meg az egyes kerékpárút-szakaszok egyes
beavatkozásai a helyszíni területhasználat, övezet szerinti, tájvédelmi szempontú
érzékenységét vizsgálva:

Kerékpáros híd

Tájvédelmi szempontú érzékenység a területhasználati
helyszín és a beavatkozás függvényében
tájvédelmileg magasan érzékeny

Védelmi erdőterület

tájvédelmileg kiemelten érzékeny

Tervezett oktatási-kutatási rendeltetésű
erdőterület

tájvédelmileg kiemelten érzékeny

Általános mezőgazdasági terület, gyep

tájvédelmileg kiemelten érzékeny

Érintett vagy határoló területhasználat, övezet
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Vízgazdálkodási terület

Tájvédelmi szempontú érzékenység a területhasználati
helyszín és a beavatkozás függvényében
tájvédelmileg kiemelten érzékeny

Zöldterület, közpark

tájvédelmileg érzékeny

Történelmi emlékek, műemlékek területe

tájvédelmileg érzékeny

Kertes mezőgazdasági terület

tájvédelmileg érzékeny

Közúti közlekedési terület

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Üdülőházas üdülőterület

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Falusias lakóterület

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Kertvárosias lakóterület

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Településközpont vegyes terület

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Országos út területe

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Érintett vagy határoló területhasználat, övezet

Általánosságban az alábbiak állapíthatók meg az egyes kerékpárút-szakaszok az egyes
beavatkozás típusa és jellege szerinti, tájvédelmi szempontú érzékenységét vizsgálva:
Beavatkozás típusa

Beavatkozás
jellege

Kerékpáros híd

Építés

Tájvédelmi szempontú érzékenység a
beavatkozás típusa és jellege
függvényében
tájvédelmileg magasan érzékeny

Árvédelmi töltés

Építés

tájvédelmileg kiemelten érzékeny

Kétirányú kerékpárút

Építés

tájvédelmileg kiemelten érzékeny

Kerékpársáv

Építés

tájvédelmileg érzékeny

Mezőgazdasági út

Építés

tájvédelmileg érzékeny

Kerékpáros nyom

Forgalomtechnika

tájvédelmileg kevésbé érzékeny

Kisforgalmú utca/út

Forgalomtechnika

tájvédelmileg nem érzékeny

Meglévő kerékpáros nyom
burkolati újraosztása

Forgalomtechnika

Nyitott kerékpársáv

Forgalomtechnika

tájvédelmileg nem érzékeny
tájvédelmileg nem érzékeny

9.6 Eddigi tájhasználati konfliktusok
A tervezett nyomvonalas létesítmény környezetében jelenleg a táj használata során különböző
konfliktushelyzetek, problémák fordulnak elő. A legfőbb problémák a következők:






utak, vízfolyások menti növényállományban gyomfajok elterjedése, tájidegen fajok
előretörése,
talaj degradációja,
hullámtéri erdő beépítése,
vasúti, közúti pályatest zavaró látványa,
illegális hulladéklerakások.
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9.7 Tervezett beruházás tájvédelmi vonatkozásai
A tervezett beruházás előkészítéseként különböző mértékű tereprendezésekre, kisebb-nagyobb
volumenű fa- és cserjeírtásra, feltöltésekre, ideiglenes rámpa és bejáró utak építésére, ideiglenes
deponálásokra van szükség. Tájvédelmi szempontból ez az építés-előkészítési munkafázis hat
leginkább a tájra negatív mértékben.
A munkálatok során a megközelítő utak esetében a Duna hullámtéri erdőterület ideiglenes
igénybevételére van szükség, ami talajtömörödéssel jár majd. Az ideiglenes lejáró rámpák és
bejáró út építését megelőzően jelentősebb fa- és cserjeírtásokra van szükség a szükséges
mértékben és méretekben. A NATURA 2000 terület érintettsége miatt a tervezett fakivágások,
cserjeírtások csak vegetációs időn kívül végezhetőek. (augusztus 1. és március 1. között)
Ilyenkor az erdőterületen a növényzet lombjának, illetve a növénytakaró hiánya miatt a tájba
való beavatkozás még markánsabbnak tűnik.
Az ideiglenes megközelítési útvonalak:
a) a magaspartról (műútról) levezető, ideiglenes rámpák;
b) meglévő földút a nyomvonalon (kialakítás nélkül).
Az anyagdepóniák helye várhatóan a lejáró úttól keletre és nyugatra, a tervezett új nyomvonal
szélén és mentén fekvő terület lesz, közvetlenül a véderdő határán.
A belső anyagtárolások a létesítendő műtárgy közvetlen környezetében fog megvalósulni a
hullámtéri erdőn belüli területrészen.
A tervezett létesítmények a tervezési irányelveket követően tájba illő, természetes anyagokból,
illetve azok alkalmazásának minél nagyobb arányban történő használatával történik.
Ezek a tájbaillő, természetes anyagok a következőek:
fa, terméskő, gabion háló, föld, humusz
A további, kevésbé tájba illő építőnyagok lehetnek még:
bitumen, beton, vas, öntöttvas, lehetőleg minél kevesebb műanyag és gumi.
Az építés csak a szükséges mértékű, méretű műtárgyak kialakítására korlátozódik.
A munkákkal járú területigénybevételi helyeket az EVD dokumentációhoz csatolt térképek
mutatják, jelölik.
Az építés befejezésekor a területeket visszaállítják eredeti funkcióikba és megkezdődik a
növénytelepítés is a térségre és az érintett hullámtéri erdőre jellemző fa- és cserjefajokkal,
illetve szükséges gyepesítésekkel.
Az üzemelési fázisban a területigénybevételi helyeken a növényzet lassan regenerálódik és az
állapot visszaáll az eredetihez hasonló képre.
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9.8 Tervezett kialakítások
Az előzetes vizsgálati dokumentációban már bemutatottak szerint, de most részletesebben
bemutatva, kerékpárút nyomvonalai a helyi adottságokhoz igazodóan négy egymástól
elkülönülő elvi keresztmetszeti kialakítással épülnek meg. Általánosságban ezek a következő
megoldások lesznek:


csak forgalomtechnikai beavatkozással járó kialakítás



kerékpársáv építése

OLDAL 200

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL


kerékpárút építése (szintben elkülönített)



kerékpárút építése (épülő árvédelmi töltésen)
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kerékpárút építése (mezőgazdasági úton)



kerékpárút építése (meglévő közút mellett)

A tervezett kerékpárút-szakasz nyomvonal Kisoroszinál és Szentendrénél keresztezni fogja a
Duna Szentendrei ágát. A keresztezési helyszíneken új hidak épülnek. A kapcsolódó hídépítési
tervek vázlattervei és látványtervei az 7 és 8 mellékletben csatoljuk.
A tervezett hidak helyei fotókon és a terület rövid tájvédelmi jellemzése:
A Szentendre – Szigetmonostor települések összekötésére
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9-4. ábra: A tervezett híd helye, jelenlegi helyének környezete Szentendre felől fényképezve, majd Szigetmonostor felöl
fényképezve

9-5. ábra: Ferdekábele hídváltozat a Duna felett (Határcsárda)

9-6. ábra: Függő híd változat a Duna felett (Határcsárda)
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Kisoroszi – Dunabogdány települések összekötésére

9-7. ábra: A tervezett híd helye, jelenlegi helyének környezete Kisoroszi felől fényképezve, majd Dunabogdány
felől fényképezve

A lehetséges helyszíneken lévő hidak többperspektívás 3D látványterveit az 8. mellékletben
mutatjuk be.
Értékelés
Tájvédelmi szempontból a hídváltozatok közül a méreteiben legkisebb változat támogatandó.
Fontos szempont még a környező hidak bevált megoldásához való alkalmazkodás és igazodás. A
híd bármely változata domináns tájelemként fog megjelenni a területen.
Tájba illesztési tanulmányterv
A tervezett hidak legmagasabb pontjára és pályaszintjére a digitális láthatósági elemzés
5.000 m sugarú területre az alábbi:
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A bemutatott láthatóságok a hidak esetében egyben a tájvédelmi közvetlen és közvetett
hatásterületet is ábrázolják.
Közművek felsorolása:
A növénytelepítések során az alábbi közművekre és védőtávolságukra kell figyelembe lenni:
 elektromos légvezetékek (villamos energia, távközlés),
 föld alatti kábelek, föld alatti vezetékek (gáz, víz- és szennyvízvezeték).
A növénytelepítések a közművezetékek között min. 3-5 m távolság elhagyandó.
Környezetvédelmi előírások:
A növénytelepítésekkel kapcsolatban az alábbi, jogszabályokból eredő természet- és tájvédelmi
előírások betartása szükséges:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. értelmében:
„6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek.
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait
és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek
fennmaradásáról.”
„7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével
biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai,
természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a
megóvását.
(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi
elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai
összehangolásával történő tájba illesztéséről;
b) gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas
létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában
megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről;
c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az
építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a
tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
d) művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a
történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a
természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges;
OLDAL 210

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
e) biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és
berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez;
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket;
g) autópályát, valamint a vadon élő állatfajok ismert vonuló útvonalait keresztező vonalas
létesítményt úgy kell építeni, hogy a vadon élő állatfajok egyedeinek átjutása - megfelelő
térközönként - biztosítva legyen;
h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.”
38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen:
e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás
legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;
Ütemezés:
A növénytelepítéseknek és a roncsolt területek rekultivációjának, gyepesítéseknek az építési
munkák végső stádiumában kell megtörténnie.
A lombhullató fák ültetésére a legcélszerűbb a lombhullást követő időszak (október-november),
de a fagyokig bármikor lehet ültetni. Az ültetés szükség esetén tavasszal – a vegetáció
megindulásáig is végezhető.
A közlekedésbiztonság fokozása érdekében történő telepítések leírása:
A közlekedésbiztonság érdekében a tervezett fásításoknak és további növénytelepítéseknek az
alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

a tervezett fásításoknak forgalombiztonsági szempontból kell távolságban és
sűrűségben kell lennie,

ívekben, kanyarokban figyelemfelhívó szerepe van,

a fák felnőtt korban lévő koronája ne legyen balesetveszélyes (ágleszakadások
stb.),

látótávolság biztosítása a kereszteződésekben, vasúti átjárókban,

hófúvásoknál, árvízi elöntéseknél betöltött szerepe.
A tájba illesztés és az esztétikai követelmények szerinti telepítések leírása:
A kivitelezés során hátramaradó rombolt felszíneket rekultiválni szükséges. A rekultiváció az út
és az árok területén kívül végzendő, a kisajátítási határon belül.
A kisajátított területeken belül a felhagyott földutak és árkok rekultivációja után végezhető a
növénytelepítési munka. A kisajátított területeken kívül eső rekultivált terület a szomszédos
terület művelési ága szerinti művelésbe visszaadandó.
Az útépítés miatt esetlegesen kivágásra kerülő, út menti növényzet pótlása javasolt a nyomvonal
mentén.
A növénytelepítésénél alapelv, hogy minden olyan területre, ahova fás szárú növényzet
telepíthető (kisajátítási határt, közlekedésbiztonsági, vízelvezetési, szempontokat, a meglévő és
tervezett közművek nyomvonalát kiemelten figyelembe véve), ott preferált fasorok, egyes fák
telepítése. Egyéb helyeken, a terület nagyságtól függően cserje (térhatároló illetve talajtakaró
cserje) ültetése javasolt. A növényalkalmazás során fontos figyelembe venni az élővilág-védelmi
szempontokat is (pl. bogyós termésű vagy pillangós fajok telepítésének mellőzése). A
növénytelepítésre alkalmatlan vagy keskeny területek gyepesítésre kerülnek.
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A környezetvédelem érdekében történő telepítések leírása, előírások, egyeztetések
ismertetése:
A tervezett növénytelepítéseknek az alábbiak szerint kell megvalósulniuk:
Belterületi szakaszon: egyoldalon, egysorban
6 m-enként 1-1 tő korai juhar (KJ) csemete vagy 1-1 tő nagylevelű hárs (NH) csemete
Külterületi szakaszon: kétoldalon, egysorban
5 m-enként 1-1 tő fehér nyár (FRNY) csemete
Külterületi szakaszon (Duna folyó hullámterében): kétoldalon, kétsorban
5 m-enként 1-1 tő fehér fűz (FFÜ) csemete és fehér nyár (FRNY) csemete váltakozva vagy 1-1 tő
magyar kőris (MAK) csemete (az eredeti, érintett erdőtársulásnak megfelelően!)
A csemetéknek legalább 2-3 éves, iskolázott, magágyi csemetéknek kell lenniük, származási
bizonyítvánnyal, minősített csemetekertből.
A belterületi szakaszra igény szerint dekoratív cserjesor is telepíthető.
Ajánlott fajok: fagyal, gyepürózsa, sóskaborbolya, ostorménbangita, kökény, mogyoró





Az útfásításhoz legalább 1,5 m széles szabad sávot kell rendelkezésre bocsátani.
(kétsornál ez 3,0 m széles)
A fasoron belül a telepítési távolság (tőtávolság) 5, ill 6 m legyen.
A fásításnál a közművekre fokozottan ügyelni kell.
Lakott területen kívüli szakaszon – közlekedésbiztonsági okokból – az útburkolat
szélétől számított 4 méter távolságon belül nem tervezhető fa ültetése.

A fasor telepítés keretében a fák telepítése különleges hozzáértést igényel. Ahhoz, hogy az
ültetés sikeres legyen, a talaj javítása és a szerves anyag utánpótlása elengedhetetlen, meg kell
adni előre az ültetéshez megfelelő az ültető gödör paramétereit, szerves trágya típusát,
mennyiségét, az ültető gödörbe kerülő talajrétegek kialakítását.
Az út menti fasor létesítés kiviteli munkálataiban célszerű az ültető gödröket az ültetés ideje
előtt legalább egy hónappal kiásni, a szerves anyagot behelyezni, visszatemetni, öntözni, és az
ültetés idején csak a földlabdának vagy gyökérlabdának megfelelő méretű gödröt kiásni. Az
ültetésnél ügyelni kell arra, hogy a fák gyökérnyaka az eredeti talajszintbe kerüljön.
Nagyon fontos továbbá a frissen ültetett fák szakszerű kikarózása, hogy elkerüljük a megdőlést
és gyökérsérülést. Az ültetést követően a fákat rendszeres öntözését biztosítani kell, és a
fatányérokat ajánlott gyommentesen tartani. Az ültetést követő 3 évig a fák fokozott gondozást
igényelnek.
Üzemi létesítmények környezetalakítása (pl. egyszerű pihenő, komplex pihenő, mérnökségi
telep):
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A tervezett nyomvonal mentén ilyen jellegű létesítmények tervezettek; ezen műtárgyak
kialakítása és elhelyezése a meglévő kerékpárutak hasonló műtárgyaihoz igazodjanak formában
és színben egyaránt, illetve a típusműtárgyak közül ezt kell kiválasztani.
Közművek védelme:
A növénytelepítések a közművezetékek között min. 3-5 m távolság elhagyandó.
Az érintett szakaszokon a növénytelepítéseknél közműkeresztezés vagy közműérintés nem
várható.
Terület igénybevétel:
Az útfásítások során az alábbi területigénybevétel várható:
A tervezett útfásítások részére legalább 1,5 m széles sávot kell biztosítani a vízelvezető árok
utáni, kivett részen. (kétsorban 3,0 m)
Füvesítendő területek:
A fásszárúak telepítését követően a további roncsolt és bolygatott területeket, depóniahelyeket
rendezni, gyepesíteni szükséges, miután ezekre a deponált humusz visszaterítésre került. A
füvesítendő terület nagysága szinte megegyezik az előzőekben leírt terület igénybevétellel.
Telepítésre javasolt növényanyag megválasztásának szempontjai:
A telepítésre javasolt fásszárúak kiválasztásának fő szempontjai:
- a talajtani adottságoknak megfelelő fajok,
- a térségre jellemző őshonos fajok,
- kevésbé balesetveszélyes fajok (kidőlés, ágtörés stb.),
- hosszabb életciklusú fajok.
Vadvédelem, vadrágás elleni védelem módja:
Az ültetett fák esetében a vad elleni törzsrágás vagy dörzsölés elkerülésére egyedileg, műanyag
csöves vagy hálós megoldást kell alkalmazni. Legelő állatok, a vad dörzsölési, hántási, rágási,
taposási kár elleni védelem. Mechanikai védelemre van szükség a terület elhelyezkedéséből
adódóan, mivel a terület jellemzően vegyes vadas, nagyvad tekintetében pedig a jelentős
gímszarvas állomány ellen kell védekezni.
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9-8. ábra: Vadvédelem, vadrágás elleni védelem módja

Javasolt intézkedések:
Az ültetett fák esetében a gyomosodás elkerülése érdekében évközben többszöri, mechanikai
kaszálással kell védekezni. (sorkaszálással vagy “tányérozással”)
A biotikus kórokozók vagy károsítók általi fabetegségek elleni kémiai védekezés a védett
természeti területeken csak a természetvédelmi kezelő hozzájárulásával és a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető!
A vegyszerhasználatnál az élővíztől való védőtávolságot is figyelembe kell venni.
A beteg, elpusztult vagy kiszáradt csemeték pótlásáról az első három évben különösen, de
folyamatosan gondoskodni szükséges!
Az ültetett facsemeték mellé az állékonyság megtartása miatt keményfakarót (akáckarót) kell
elhelyezni!
Az akáckarót és a fa törzsét időtállóan kell egymáshoz rögzíteni.
A rögzítés során a kíméletesség a fő szempont.

9.9 Tájvédelem – hatások vizsgálata
Az EuroVelo6 beruházás kapcsán az új nyomvonal-szakaszok mentén jelentős hosszanti irányú
területfoglalással kell számolni. A kisajátítási területen belül, megszűnnek a korábbi művelési ágak,
helyettük kerékpárúti közlekedési terület alakul ki. Ahol csak forgalomtechnikai beavatkozásokra
van szükség, ott a tájban keletkező változás elenyésző. Ugyanez majdnem igaz a felújításra szoruló,
meglévő szakaszokra is vagy ahol csak minimális szélesítésre van szükség, de itt a fa- és
cserjeírtások miatt a tájban okozott változás kimutatható mértékű.
Az új hidak (2 db, különböző helyszínen) esetében lesz a tájban, tájszerkezetben, látványban a
legnagyobb, legmarkánsabb változás, ezért ennél van a legnagyobb szerepe a tájbaillesztésnek,
tájképi elemzésnek, vizsgálatnak.
A kerékpárutak kiépítése során három típust lehet megkülönböztetni:

új, önálló kerékpárút-szakaszok¿ meglévő műúttól távolabb, meglévő műút közvetlen
mellette,

meglévő kerékpárút-szakaszok, melyek szélesítése szükséges (3,0 m-re)
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9.9.1 Hatótényezők feltárása
Tájvédelmi szempontból a megvalósítással járó, rövid ideig tartó és maradandó változást nem
okozó hatások elhanyagolhatók (pl. a meglévő létesítmények forgalomtechnikai változtatással
járó tevékenységek), azokat kell elemezni, amelyek az építés során jelentős, és állandósuló
változást okoznak a tájban, a táj életében és látványában egyaránt. Ezek a jelentős hatásokat
kiváltó hatótényezők a jelen feladat során a következők lehetnek:


anyagnyerő-helyek,



ideiglenes depóniahelyek,



ideiglenes megközelítési utak, felvonulási utak,



ideiglenes rámpák, földművek,



fa- és cserje kívágással kapcsolatos előkészítő munkálatok,



terület igénybevétel,



gépi tereprendezés, bevágás-töltés, humuszolás,



műtárgyak, csomópontok, kapcsolódási pontok kialakítása,



kapcsolódó létesítmények, pihenőhelyek,



közműellátás, világítás kialakítás,



környezetvédelmi létesítmények,



növénytelepítés,



forgalomtechnikai táblák, útfestési jelek elhelyezése,



közlekedés, fenntartás,



forgalomváltozás a térségben ,



haváriák, balesetek.

Az út kialakításának tájképre gyakorolt hatásai nagyban függnek az út vízszintes és magassági
vonalvezetésétől.

9.9.2 Építés hatásai
A tervezett építés alatt a területet munkagépek, építőanyagok foglalják el: a tájhasználat
időszakosan megváltozik, korlátozódik. A hullámtéri erdőgazdasági területhasználat egy
területrészen megszűnik, ideiglenesen építési területté válik. Jelentősebb területfoglalás történik
az érintetlen területeken.. Zavaró látvány a művi tájelemek, gépek, depóniák ideiglenes
megjelenése. A gépek felvonulása csak a szükséges mértékben ajánlott. Ehhez nem kell újabb
területeket felvonulási- és gépdeponia hellyé kialakítani, az éppen nem szükséges munkagépek
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tárolása történhet egy települési (belterületi) telephelyen is. Tájvédelmi szempontból ez pozitív
hatású lenne. A felvonulási területet az anyag depóniák részint takarni is fogják, így a tájképi
negatív hatás minimalizált.
A megközelítő utak szélessége (egynyomtáv) és hossza csak a szükséges mértékű lehet.
Az építéssel a tájra a negatív hatásnak akkora dominanciája lesz, mint egy bármilyen zöldmezős
beruházáskor erdős-vizes élőhelyes környezetben. Az építéssel lesz a beruházásra a
legjelentősebb tájképmódosító hatás. Viszont tájrombolásról nem beszélhetünk, mivel a projekt
viszonylag kis műtárgyakkal és kapcsolódó létesítményeivel számol.
Tájvédelmi szempontból az építés általában időleges változásokat okoz. A kerékpárút kialakítása
együtt jár a terepfelszín megváltoztatásával, a felszín időszakos, építés idejére korlátozódó
roncsolásával. A terepfelszín változásából, az építési munkálatokhoz szükséges felvonulási
területekből és a keletkező hulladékok elhelyezéséből származó bolygatás, területi igénybevétel
a kerékpárút számára szabályozott nyomvonalon kívül eső területekre is kiterjedhet.
A kerékpárút kialakítása során kisebb volumenű cserje- és fa kivágására lesz szükség, ezek
pótlását későbbi növénytelepítési terv alapján szükséges elvégezni.
Az építéssel a kisajátítási határon túl igénybevett területek, anyaglerakóhelyek, telephelyek
kerüljék el a védett területeket, értékesebb élőhelyeket, illetve a szállítási útvonalak csak a
legszükségesebb mértékben haladjanak keresztül az értékes élőhelyeken, lakott területeken,
lehetőség szerint a nyomvonalon történő beszállítás preferálandó.
Az építkezés során kialakuló rombolt felületek rehabilitációját, a szállítási útvonalak állapotának
javítását minél előbb végre kell hajtani. A keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről,
kezeléséről, elszállításáról gondoskodni kell.

9.9.3 Üzemelés hatásai
A későbbi üzemelés során a tájhasználat, tájszerkezet tartósan módosult, korlátozott lesz. A
tájkép megváltozik, az eddigi területhasználat helyét új építmény, új kerékpárút és kapcsolódó
berendezései foglalják el. A létesítmények újabb művi elemként és látványként jelennek meg a
tájban, amely távolabbról azonban már nem is látható. A tájba illesztés elősegítése érdekében
továbbra is a módosuló területen (bejáró utak és depóniahelyek) belül és kívül szakszerű és
tervszerű növényzettelepítés javasolt.
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9-9. ábra: A tervezett kerékpárút kapcsolódó berendezései (pl. táblák, hulladékgyűjtő edények, pihenőhelyek
berendezései stb.)

A kerékpárút kialakítása kisebbmérvű tájhasználat változást okoz. A táj típusát nem változtatja
meg. Sem funkcionális sem vizuális-esztétikai tájhasználati konfliktusok nem keletkeznek. A
biológiai aktív felületek csökkenése kismértékű.
Az út vonalvezetése nagyrészt meglévő utak vonalvezetéséhez igazodik. Ennek megfelelően a
nyomvonal zömében meglévő műúton vagy közvetlen mellette realizálódik.
Az út kialakításának tájképre gyakorolt hatásai nagyban függnek az út vízszintes és magassági
vonalvezetésétől. A szomszédos műút környezetében a kerékpárút tájképet módosító hatása alig
érvényesül, mivel annak töltését nem emelik a főút szintje fölé. A további szakaszokon is
figyelembe vették a tájvédelmi szempontokat, így törekedtek a minimális töltésmagasságra. A
kerékpárút töltése így mérsékelt tájképi módosító hatással bír.
A szükséges, esetleges híd vagy egyéb műtárgy az épített tájképi elemektől mindeddig mentes
természeti környezetben határozottan befolyásolja majd a tájképet. A kedvezőtlen hatások
mértékét e műtárgy esetében javasolt csökkenteni, a műtárgyat a lehető legnagyobb mértékben
tájba illeszteni természetes építőanyagok (fa, terméskő) és tájba illeszkedő színek
alkalmazásával. Beton felületek jelentős mértékben elütnek a természetes környezettől, így
ezeket kerülni szükséges.
A tájbaillesztést elősegíteni a kerékpárút mentén a kisajátításra kerülő területek
növénytelepítésével lehet. A kisajátított területen belül amennyiben lehetőség van biológiailag
aktív felületeket kell kialakítani (pl. rézsűkön). Az út menti növénytelepítést lehetőleg honos és a
táji adottságoknak megfelelő növényfajok telepítésével kell megoldani. A bolygatott területeken
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9.9.4 Havária hatásai
A havária fázisban az alábbi hatótényezőkkel lehet esetlegesen számolni.
Hatótényezők havária esetében:
 árvíz,
 erdőtűz,
 özönvízszerű esőzés,
 vihar.
A fenti havári helyzetekben, amely már építési fázisban is jelentkezhet, a létesítmények részbeni
vagy egészbeni megrongálódásával kell számolni, amely negatív hatással bír a tájképre is. A
kijavításukig a negatív hatás végig fennáll.

9.9.5 Felhagyás hatásai
A felhagyási fázis hatótényezői és hatásai gyakorlatilag megegyeznek az építési fázis
hatótényezőivel, illetve hatásaival, csak a végeredmény, az eredeti állapotba történő visszaállítás
pozitív hatású lesz.
A
környezeti
elemekre ható Hatótevékenység/
tényezők
hatást kiváltó ok

Érintett
környezeti
elem

területfoglalás
építéskor

FÖLD,
TÁJ,
TÁJÉRTÉKEK

Környezeti
hatás

A
változás Hatás
jellemzése
minősítése

az
eredeti
tájfunkció
lokális
megváltozása,
építési
növényzet
tevékenység
eltávolítása,
időszakos,
időtartama
földművek
ideiglenes
alatt, max. 6-12 (ideiglenes
hónap
rámpa, bejáró
szervízút,
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depóniahelyek
stb.) létesítése

először
az
eredeti állapot
és
növényzet
az építési terület üzemelés alatti visszaállítása,
üzemelés
alatt,
helyreállítása,
működés,
eredeti tájkép
hosszú ideig tartó
karbantartások rekonstrukciója,
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tájbaillesztett
műtárgyak
működés
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9-1. táblázat: Összefoglaló táblázat a tájat és épített környezetet érintő hatótényezőkről és a várható hatásokról

9.9.6 A tájra vonatkozó hatásterületek
Tájvédelmi értelemben hatásterületnek azok az érintett területek számítanak, ahol a beruházás
jelentős, és állandósuló változást okoz a táj életében és látványában egyaránt.
Táji szinten az építmény hatásterülete a területhasználati, területfejlesztési és vizuális
szempontból érintett régió. Közvetlen hatásterület az új építmény konkrét területe és a
közvetlen környezet, ahol üzemelésével és megjelenésével hat a táji elemekre és a
területhasználatra. Közvetett hatásterület az a tágabb környezet, ahol a tájalkotó elemek
látszanak, valamint ahonnan az építmény látszik és azok a területek, ahol az építmény
meglétének hatásai kimutathatók.
Az építés közvetett hatásterülete a külső felvonulások és ideiglenes depóniák, ideiglenes
depóniahelyek miatt viszonylag nagy, száz méter nagyságú, főként az erdő művelési ágú
területen a Duna folyam és a települések irányába, míg háromszáz méter nagyságú nyílt,
mezőgazdasági területeken.
Az üzemelés (és a karbantartás) hatásterülete már csak a közvetlen hatásterülete a
létesítményeknek, vagyis az már csak pár 10 m-re becsülhető, jelen esetben ötven méter.

9.9.7 Tájhasználatra gyakorolt hatás
Az új létesítmények által érintett terület egy részén megszűnik a jelenlegi eredeti tájhasználat és
helyette az új műtárgyak okozta közlekedési célú használat lesz kialakítva. A tájhasználat
változás kihat az érintett védett természeti területre, NATURA 2000 területre, ökológiai
folyosóra is. Új utak, megközelítési nyomvonalak jelennek meg, meglévő utak értékelődnek fel.
Megváltozik a terület tájökológiája; kissé módosulnak a klimatikus és hidrológiai viszonyok, ahol
főleg a tervezett kerékpárút erdős környezetben fut majd.
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9.9.8 Biológiai aktivitás érték változása
Megállapítható, hogy az új, kerékpárút-közlekedési létesítmények területe és a felvonulási
helyek átmeneti biológiai aktivitás érték-csökkenéssel jár, ezért javasolt az építés után a
biológiailag aktív felületek egy részének pótlása, kompenzálása háromszintes növényzettel.
A közvetett hatásterületen élők szempontjai a meghatározóak, hiszen nekik együtt kell a jövőben
élniük a térségben teljesen új, és jelenleg abban idegennek tűnő létesítménnyel.
Szerencsére néhol az esetleges beruházási terület üres részein, de már több oldalról zárt, erdős
környezetben valósul meg.
A növényzet telepítését három szinten kell kivitelezni; egyrészt a roncsolt területeken, bejáró
úton a tereprendezéseket követően gyepesíteni szükséges a térségre jellemző fűfélékből álló
fűmagkeverékkel, másrészt az eredetihez hasonló gyorsan növő, őshonos fa-, illetve
cserjefajokkal védősávot kell létrehozni. Az őshonos fafajok fajtáit mindig a környező
társulásokhoz igazodóan és a talajtani adottságok figyelembevételével kell megválasztani.
Javasolt a jelenlegi puhafás és keményfás hullámtéri erdőre jellemző nyár (fekete nyár, fehér
nyár) és fűzfajok (fehér fűz, kosárkötő fűz) kombinációi az alacsonyabb térszíneken, míg a
keményfás magasabb térszíneken a magyar kőris, kocsányos tölgy, vénic szil fafajokkal érdemes
tervezni. A cserjeszintben a környékre jellemző mogyoró, veresgyűrűs som, vadgyümölcsök
fajokkal érdemes számolni. Az ültetett csemeték évenkénti ápolása elengedhetetlen az első 3-5
évig. A vad és a vadkár (hántás, rágás) elleni egyedi védekezést is szükséges alkalmazni a
csemetéknél.
A növényzet kialakításával a tájképvédelmi negatív hatások így lecsökkennek.

9.9.9 Tájképre gyakorolt hatás
A tervezett új létesítmények jelentősebb változásokat jelentenek az érintett tájrészlet
látványában, de a tervezési terület tájképi szempontból viszonylag zártabb erdős területen
fekszik már a Duna menti területeken. Kompenzációs és területhelyreállító intézkedésekkel
(növénytelepítés) a kedvezőtlen hatások itt valamelyest mérsékelhetők.
A nyíltabb mezőgazdasági területeken a tájképre gyakorolt hatások tompítása kevésbé
lehetséges, de ott is a növényzet telepítés javasolt elsősorban.
Ahol meglévő műút mellett fut majd a kerékpárút nyomvonala, ott érvényesül a művi elemek
folyosó elv, vagyis a tájban az új létesítmény már nem okoz számottevő változást, mivel már a
korábbi nyomvonalas létesítmény a tájat itt már átalakította megjelenésével.

9.10 A tájvédelemmel kapcsolatos szabványoknak való megfelelés vizsgálata


MSZ 20370:2003 Természetvédelem, Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások



MSZ 20 379:1999 Természetvédelem, Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba
illesztése védett természeti területeken

MSZ 20370:2003 Természetvédelem, Általános tájvédelem. Fogalommeghatározások
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MSZ 20 379:1999 Természetvédelem, Nyomvonalas létesítmények és műtárgyaik tájba illesztése
védett természeti területeken
„Tájba illesztés: a tájban elhelyezésre kerülő létesítményeknek vagy befolyásolt
létesítményegyüttesnek a természeti/művi (mesterségesen kialakított) táji adottságokhoz
funkciális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését célozza.“
Általános szempontrendszer,
vizsgálandó:

amely a

nyomvonalas

létesítményeknél

általánosságban

Nyomvonalas létesítmények kialakításakor a táj jellege, szerkezete, esztétikai és természeti
értékei nem károsodhatnak, illetve a beavatkozás nem okozhatja az adott ökológiai rendszer
elszegényedését és a biológiai sokféleség csökkenését.


A tárgyi beruházás kapcsán a védett természeti területet érintő szakasz vonatkozásában
a nyomvonal mentén a területhasználat megváltoztatására, fa- és cserjekivágásokra lesz
szükség. Ezek a változások a tervezett, kiválasztott nyomvonalú kerékpárút átmenő
területére vonatkoznak csak majd, ami az érintett élőhely egészére kihatással van, de az
élőhely azonban nem semmisül meg, funkcióját a továbbiakban is be tudja tölteni.

Ha a nyomvonal kijelölésekor jelentős természeti értéket érintő degradáció jelentkezik, amely a
megvalósítást veszélyeztetheti, akkor több lehetséges nyomvonal változatot kell készíteni.


A tárgyi beruházás kapcsán az előzetes vizsgálati eljárásban bemutatottak szerint a
védett természeti területre eső szakaszokra is több nyomvonalváltozat készült el,
amelyek közül a jelen hatásvizsgálati szakaszban a legideálisabb, a legkevésbé
természetre és tájra terhelő, negatív hatás gyakorló változat került vizsgálatra,
figyelemmel a természetvédelmi kezelő, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakmai
javaslatára.

A terület-felhasználást minél kisebb területre kell korlátozni. A meglévő, illetve új létesítmény
kedvezőtlen tájképi hatásait tájba illesztéssel kell csökkenteni. Új, tájba nem illeszthető
létesítmény nem létesíthető.


A tervezett kerékpárút nyomvonal a kritikus szakaszokon is csakis a lehető
legszükségesebb mértékű területfoglalást igényli majd. A megépülő kerékpárút
jellemzően nem domináns tájképi elemként fog jelentkezni a területen, de erdős
környezetben az építéskori fakivágások még kisebb mértékben is kedvezőtlen tájképi
állapotot jelenthetnek. A tájba illesztés a kritikus területeken növényzet telepítéssel
segíthető.

A vadon élő állatok vonulását akadályozó, mozgási irányukat keresztező nyomvonal esetén meg
kell oldani a vadak mozgásának lehetőségét.


A tervezett kerékpárút minden bizonnyal keresztezi majd a vadon élő állatok élőhelyét,
vándorlási útvonalát. A gerincesen esetében ez különösebb problémát nem vetít előre, a
kétéltűek és hüllők esetében ez kissé bonyolultabb; itt a jelentősebb és kritikus és nagy
tömegeket érintő pontoknál, ahol lehetőség van rá átereszekkel és békaátjárókkal
oldható meg, illetve az elütések elkerülésére beépített terelőket kell alkalmazni. Ezek
pontos helyével, a szükséges műtárgyak beépítésével, funkcióival a természetvédelmi
tervfejezet foglalkozik részletesebben!
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Törekedni kell az elektromos földkábel, a távközlési földkábel és más nyomvonalas
létesítmények közös közműcsatornában való elhelyezésére.


A tervezett kerékpárút szakaszokban, ahol csak műszakilag lehet, közvetlenül a meglévő
műút mellett fog elhelyezkedni.

A nyomvonalas létesítmény telepítésekor gondoskodni kell a keletkező hulladék és szennyezett
talajréteg eltávolításáról és termőfölddel való kicseréléséről.


A tervezett kerékpárút létesítése és üzemelése során keletkező építési és kommunális
hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni fognak a kivitelezők.
Elhagyott hulladék a területen nem maradhat.

A nyomvonalas létesítmény építésének befejezése után a terepet a műszaki lehetőségeknek
megfelelően helyre kell állítani, és a bolygatás után a tájrendezett felszínt tájba illő, őshonos
növényzettel kell telepíteni.


A tervezett kerékpárút megépítését követően a roncsolt területeket eredeti állapotba kell
helyreállítani, illetve a védett természeti területen és egyben NATURA 2000 területen a
jelölő élőhelynek megfelelő jellemző, őshonos fa- és cserjefajok telepítése indokolt.

A nyomvonalas létesítményt a természeti és táji környezetnek megfelelően takarni kell.


A többnyire terepszintben futó kerékpárút látvány szempontjából csak felülnézetből
domináns művi elem lesz, oldalnézetből viszont a látvány kedvezőtlen hatása a
távolsággal fokozatosan csökken. A kiszolgáló berendezések, úttartozékok, pihenőhelyek
stb. viszont még messzebbről is tájképi zavaró elem lehet. Ezek takarása oldalirányból
növényzettelepítéssel lehetséges csak. A legdominánsabb tájképi elemek az új hidak
lesznek, amelyekkel kell a legrészletesebben foglalkozni.

Nyomvonalas létesítmény létesítéskor a munkaárok 72 óránál tovább ne maradjon nyitottan.


A tervezett kerékpárúthoz kapcsolódóan megépülő gödrök vagy árkok vagy
csapadékelvezető rendszerek kapcsán a kétéltűmentési intézkedéseket be kell vezetni és
a kivitelező tudomására hozni.

Nyomvonalas létesítmény és ökológiai folyosó kereszteződése mentén az ökológiai folyosó
működőképességét és folytonosságát (pl. ökológiai híddal) biztosítani kell.


A kétéltűek és hüllők szaporodási és vermelőhely közötti útvonal keresztezésnél
figyelemmel kell lenni ezen élőlénycsoportok biztonságos vándorlására, az az
üzemeléskori elütések minimalizálására.

Meglévő nyomvonalas létesítmény felújításakor/átépítésekor meg kell vizsgálni, hogy a
létesítmény fejtett-e ki káros hatást a védett természeti területre/természeti értékre, illetve a
felújítással, az átalakítással vagy tájba illesztéssel a káros hatás megszüntethető-e. Ha ez nem
valósítható meg, akkor a létesítményt meg kell szüntetni és más műszaki megoldással kiváltani.
A megszüntetett létesítmény helyén gondoskodni kell az eredeti, természetes állapot
helyreállításáról.


A tervezett kerékpárút új létesítményként kerül a területre, ezért ez a pont jelen
tervfázisban nem releváns.
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A nemzeti parki természeti és kezelt övezetében és a fokozottan védett természeti területen –a
természetvédelmi
kezeléshez,
fenntartáshoz,
megőrzéshez
feltétlenül
szükséges
létesítményeken kívül- új nyomvonalas létesítmény nem telepíthető.


Ennek a pontnak a vizsgálatához a védett természeti terület kezelési tervéhez és a
NATURA 2000 fenntartási tervhez kell összhangba hozni a tervezett kerékpárút
fejlesztést a védett természeti területeket és NATURA 2000 területeket érintő
szakaszokon. Ez azonban már megtörtént, mivel magasabszintű stratégiai tervek és
koncepciók már tartalmazzák jelen kerékpárút-fejlesztést.

Nyomvonalas létesítmény létesítéskor, átalakításakor, felújításakor, karbantartásakor olyan
munkaeszközöket és anyagoka kell használni, amelyek a természeti értékeket és területeket a
műszakialg megoldható lehető legkisebb mértékben veszik igénybe és nem gyakorolnak rájuk
káros hatást.


A kivitelezéskori anyagok és eszközök megfelelnek a pontban leírt feltételeknek.

9.11 A tájvédelem hatósági vizsgálati szempontjainak összefoglaló értékelése
8. Közlekedési hatósági engedélyezési eljárás
Tájvédelmi gyakorlati tanácsok
a) autópálya, autóút, közút, magánút, zajárnyékoló létesítmények, valamint – a nem kizárólag
gyalogos vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgáló – híd, felüljáró, alagút, aluljáró
létesítésével, megszüntetésével, forgalomba helyezésével kapcsolatos eljárások
(1) Országos jelentőségű védett természeti területen, annak védőövezetében, védelemre
tervezett területen, valamint Natura 2000 területen autópálya, autóút, gyorsforgalmi út
építése nem javasolt.
A tervezett, új kerékpárút-szakasz részben védett természeti területen és NATURA 2000 területen
valósul meg. A területigénybevétel érinti az országos ökológiai hálózat területét is.
(2) Egyéb területeken köz- és magánutat csak a természeti értékek, természeti területek,
ökológiai folyosók, ex lege védett területek és természeti emlékek, egyedi tájértékek és
Natura 2000 területek elkerülésével, vagy megfelelő műszaki megoldással történő
védelmével javasolt vezetni (Tvt. 6.§ (2), 7.§ (2) g)
A tervezett nyomvonal egyedi tájértéket nem veszélyeztet.
(3) A tervezett utak vonalvezetése lehetőleg kövesse a használat során keletkezett utak
terepadottságokhoz igazodó vonalvezetését.
A tervezett nyomvonal követi a terepadottságok vonalvezetését, többnyire a meglévő nyomvonalas
létesítmény (műutak) mellett fog húzódni.
(4) A zöldfelület igénybevételének mértékét célszerű a lehető legkisebbre csökkenteni.
Ezen elv alkalmazása különösen fontos az ökológiai hálózat elemeit érintő területeken.
A tervezett kerékpárút csak a szükséges mértékű zöldfelületi igénybevétellel fog megépülni.
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(5) Völgyekben törekedni kell az útnak a völgy lába közelében való vezetésére, ami a
környezetbe illesztés szempontjából is a legtermészetesebb megoldás.
Nem releváns.
(6) Az újonnan létesülő utak lehetőleg ne daraboljanak fel összefüggő élőhelyeket /Tvt.
7.§ (2) g)/. A nyomvonalat célszerű a tájtípushatárokon, területfelhasználási egységek,
földhasználati módok, művelési ágak határán, terepformák metszésvonalán kijelölni.
Az újonnan létrejövő kerékpárút nyomvonala legnagyobbrészt nem darabol fel összefüggő
élőhelyet, követi a meglévő műút nyomvonalvezetését.
(7) Megfelelő terület rendelkezésre állása esetén a merev, meredek hajlásszögű
rézsűfelületek helyett (elsősorban bevágásokban) a természetes domborzati formákhoz
hasonló lejtőfelületek, felszíni formák kialakítása javasolható. Ezek oldják az útpálya
tájidegen, merev földműveinek vonalát, növénytelepítésük, fenntartásuk is könnyebben
megoldható. A nagy bevágások és töltések építését javasolt kerülni.
Nem releváns.
(8) Az útépítéssel kapcsolatos vízrendezés a vizek természetes mozgását, mennyiségét,
minőségét csak annyira változtathatja meg, ami nem okoz maradandó változást a
vegetációban /Tvt. 35.§ (1) b)/. Az engedélyezéshez szükség lehet ökológiai vízigény
számítására /43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
A tervezett kerékpárút kialakítás során figyelemmel lesznek a csapadékvíz elvezetésre.
(9) Védett természeti területen az alsóbbrendű utak, magánutak burkolata lehetőleg
igazodjon a táj jellegéhez és a feltárható helyi anyagbeszerzési lehetőségekhez /Tvt. 35.§
(1) a), MSZ 20380:1999/. Célszerű elősegíteni a természetes földutak, nemesített
földutak, makadám utak létesítését, felújítását. Természetvédelmi oltalom alatt álló
belterületen egyes esetekben (történelmi városrész esetében vagy kertépítészeti célra)
előnyös lehet a természetes burkolókövekből készült nagyidomkő, kiskockakő,
görgetegkő, közönséges terméskő vagy fakocka burkolat alkalmazása /MSZ 20380:1999/.
Nem releváns.
(10) A műtárgyak elhelyezése, formája, színe feleljen meg a tájbaillesztés
követelményeinek /Tvt. 7.§ (2) a)/.
A szükséges műtárgyak tájbaillesztése megvalósul. A többnyire terepszintben futó kerékpárút
látvány szempontjából csak felülnézetből domináns művi elem lesz, oldalnézetből viszont a látvány
kedvezőtlen hatása a távolsággal fokozatosan csökken
(11) Az épülő útpályákat és műtárgyaikat – amennyiben szükséges - a műszaki
megoldásokon kívül többszintű, a termőhelynek megfelelő, honos fajokból álló növényi
együttesekkel (fasorokkal, facsoportokkal, cserjesávval, cserjefolttal, ligetes telepítéssel,
gyepesítéssel, erdősáv telepítéssel) célszerű tájbailleszteni.
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A tervezett kerékpárút megépítését követően a tájbaillesztés növénytelepítésekkel meg fog
valósulni, azonban a kerékpárút nyomvonalának egyes részei, szakaszai eleve erdős környezetben
fog elhelyezkedni.
(12) Törekedni kell arra, hogy az utak mentén a természetesen előforduló állatfajok
vándorlását elősegítő zöld folyosók, illetve a fajok terjedése szempontjából megfelelő
távolságra lévő természetközeli élőhelyfoltokból álló „szigetek” megmaradjanak, illetve
létesüljenek. Erre a célra jól hasznosíthatók a talajvízzel megtelt anyagnyerőhelyek.
A tervezett kerékpárút nyomvonala építése során figyelemmel lesznek az elválasztott élőhelyek
összeköttetésben maradjanak, legyenek. Ezt megfelelő műtárgybeépítésekkel lehet elérni. (pl.
átereszek, békafolyosók stb.)
(13) Az út menti cserje- és erdősáv fajösszetételét az elütésveszély csökkentése
érdekében célszerű úgy megválasztani, hogy az táplálkozási célból lehetőleg ne vonzza az
állatokat, főként a nagyvadakat.
A szempontra a tervezésnél és kivitelezésnél figyelemmel lesznek.
(14) A növényanyag fajösszetételét az adott táj eredeti megjelenésére és ökológiai
tulajdonságaira alapozva javasolt megválasztani.
A szükséges növénytelepítéseket az építést követően a térségre jellemző növényfajtákkal, a
termőhelyi adottságoknak megfelelően, a Duna menti élővilág igényeit kielégítve fogják
megvalósítani.
(15) A nagyvadakkal való ütközés elkerülése érdekében védőkerítések alkalmazása
szükséges a vadveszélyes szakaszok mentén.
Nagyvadakkal történő ütközés valószínűsége nagyon kicsi, erre vonatkozóan intézkedésre,
műtárgyra nincs szükség várhatóan.
(16) Gyorsforgalmi utak és egyéb közutak élőhely-feldaraboló hatását vadátjárókkal
(felüljárók, aluljárók), békaalagutakkal javasolt mérsékelni /Tvt. 7.§ (2) g)/. Ezek
helyeinek megválasztásához a tervezett nyomvonalon botanikai, zoológiai, élőhely-,
illetve vadgazdálkodási előzetes vizsgálatokat kell végezni.
A tervezett kerékpárúthoz kapcsolódóan a kétéltűek keresztező útvonalaira figyelemmel kell lenni,
ahol szükséges a békamentő létesítményeket be kell építeni, fel kell szerelni. Ezzel a
természetvédelmi tervfejezet foglalkozik részletesebben.
(17) Az utak (főként autópályák) építéséhez felhasznált anyagnyerőhelyek talajvízzel
feltöltődött medreit, mint későbbi vizes élőhelyeket célszerű megőrizni. Javasolt
elkerülni
a
külterületi
„látványtavak”
környékének
üdülőházakkal,
horgászlétesítményekkel való beépítését.
A tervezett kerékpárút létesítése során a hullámtéri vizes élőhelyek megőrzése szükséges.
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(18) A főutak és alsóbbrendű utak esetében a kanyarok külső ívére optikai vezetést
segítő egyöntetű fasorok telepítése javasolt.
A létesítést követően a kivágott fák helyett faültetésekre van szükség.
(19) Amennyiben más megoldás nem lehetséges, új út létesítése során szükségessé válhat
a nyomvonal mentén élő védett fajok áttelepítése. Ehhez pontos állományfelmérés és
áttelepítési terv elkészítése javasolt. Ezt az eljárást azonban csak akkor javasolt
alkalmazni, ha az út létesítése nem elkerülhető, és arra alternatív nyomvonal lehetőség
sem létezik.
Védett fajok áttelepítésére várhatóan nincs szükség.
(20) Külterületi (nem beépített területek esetében) út menti fásításra a csoportos
növénytelepítés javasolható, a „hagyományos” út menti fasor telepítése - kedvezőtlen
rácshatása (az úton megjelenő fény-árnyék váltakozó, vezetést zavaró hatása) miatt kerülendő. Beépített területek kis sebességű közutjai mentén a fasorok telepítése –
megfelelő méretű hely rendelkezésre állása esetén - feltétlenül kívánatos.
A tervezett kerékpárút megépítését követően növényzettelepítés várható.
(21) Fák telepítésére a közlekedési űrszelvény és más biztonsági szempontok
figyelembevételével kerülhet sor.
A létesítést követően a kivágott fák helyett faültetésekre van szükség.
(22) A meglévő idős, dendrológiai, természeti vagy táji értéket képviselő fasorokat
javasolt megőrizni.
Fakivágás csak a legszükségesebb mértékben történhet meg.
(23) Az utak információs, közlekedésbiztonsági, megállási-parkolási és szociális
létesítményeit is célszerű tájba illeszteni.
A tervezett kerékpárút tartozékai is tájba illesztésre kerülnek.
(24) Nagy méretű kereskedelmi információs táblák, óriásplakátok elhelyezése az út
mentén – amennyiben az tájképvédelmi szempontból értékes területet érint –
kerülendők.
A tervezett kerékpárúthoz csak a kötelező tartozékként előírt információs táblák kihelyezése
várható a meghatározott formában, fajtában és az előírt darabszámban.
(25) A zajvédő falakat, töltéseket tájba illő módon javasolt kialakítani (az
anyaghasználatra megkötések írhatók elő).
Zajvédő fal a tervezett kerékpárúthoz nem tervezett.
(26) Az építési és helyreállítási munkákat olyankor és úgy javasolt végezni, hogy az ott élő
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állatfajok utódnevelését ne akadályozza, ne veszélyeztesse. A munkálatok elvégzésére a
természetvédelmi hatóság szükség esetén időbeli korlátozást szabhat meg.
A NATURA 2000 érintettség és az erdei környezetben történő építés miatt a munkálatokat csak
vegetációs időn kívül javasolt végezni. (javasolt építési idő: október 1. és március 1. között)
(27) A nyomvonal-korrekciókat, vagy racionalizálás miatt felhagyott régi nyomvonalakat
az eredeti, vagy a közvetlen környezetében azóta kialakult művelési ágba célszerű
visszahelyezni, műszaki és biológiai rekultivációval /Tvt. 7.§ (2) b)/.
Egyelőre a terület rekultivációjáról nincs szó.
(28) A rekultivációs (mechanikai, kémiai, biológiai rekultiváció) módszereket minden
esetben a helyi adottságok figyelembe vételével javasolt megválasztani.
Egyelőre a terület rekultivációjáról nincs szó.
(29) A felhagyott külterületi közúti épületeket, őrházakat, raktárakat, hidakat és
környéküket javasolt rendezni, funkciójuk végleges megszűnése esetén – ha műemléki,
történeti vagy egyéb közcélú érdekből sem javasolt a megőrzésük – célszerű lebontani és
területüket rendezni /Tvt. 7.§ (2) b)/.
Nem releváns.
(30) Az útépítés, karbantartás során keletkező hulladékok ideiglenes depóniái
felszámolásra, helyük rendezésre szorul.
A keletkező építési hulladékok az építést követően elszállításra kerülnek, az ideiglenes
depóniahelyek felszámolásra kerülnek.
(31) Építés, létesítés, korszerűsítés során a munkaterületet a legrövidebb ésszerű
határidőn belül célszerű rendezni, a természeti környezet vizuális és biológiai
állapotminőségének helyreállításával együtt.
Az építést követően a munkaterület azonnal rendezésre, helyreállításra kerül.
(32) Az utak megfelelő szélességének, lejtésviszonyának, csapadék-elvezetésének
biztosítása mellett a közművezetékek talajszint alatti elhelyezését is célszerű biztosítani.
Közművezeték nem tervezett a tervezett kerékpárúthoz.
(33) A csomópontok, hidak, és egyéb, mesterséges megvilágítást igénylő útszakaszok
esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a világítás kialakítását a védett és a
közösségi jelentőségű állatfajok zavarása, veszélyeztetése, károsítása nélkül kell
megvalósítani (Tvt. 35.§ (1) d)). A fenti előírást már a tervezési szakaszban, az érintett
útszakaszok, útelemek helyének kijelölése során célszerű figyelembe venni. Ezen szabály
elsősorban a védett természeti területekre vonatkozik, de tekintettel a védett és
közösségi jelentőségű fajok védettségének területtől független érvényességére, a
tervezési adottságok adta lehetőségeken belül javasolt azt az egyéb területeken is
alkalmazni.
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Megvilágítás nem tervezett a tervezett kerékpárúthoz, esetleg a belterületi szakaszokon.
(34) Zajvédelmi létesítmények kialakítása esetén külterületen, valamint beépítésre nem
szánt belterületen – a környezeti, különösen a domborzati adottságok figyelembe vétele
mellett – a zajvédő falakkal szemben javasolt előnyben részesíteni a tájba illeszthető
zajvédő gátak, zajvédő erdősávok kialakítását.
Zajvédő fal nem létesül a tervezett kerékpárúthoz.

9.12 A tájképi negatív hatásokat kompenzáló, javasolt intézkedések, védelmi
intézkedések
A tervezett közlekedési célú létesítmények várhatóan először markáns elemként jelennek meg a
tájban, amelyek jól láthatóak lesznek a természetközeli állapotú alapállapothoz képest, ezért a
következő hatásmérséklő intézkedéseket javasoljuk továbbra is:



Az építéshez szükséges ideiglenes depóniaihelyek, bejáró utak, gépi mozgások csak a
lehető legkisebb területre korlátozódjanak, a bejáró utak nyomvonalába csakis a lehető
legkevesebb kivágandó fa és cserje kerüljön, a bejáró utak nyomvonala lehetőleg egy
nyomtávú szélességű legyen, a feltöltéshez csak természetes anyagokat, követ földet
lehet használni.



Először is az ideiglenes töltések, ideiglenes rámpák kialakítása a helyben lévő anyaggal
történjen, ha szükséges még, akkor kell távolabbról földet, anyagot szállítani. Gondos
földtömegszámításokat kell végezni a szükségtelen és fölösleges szállítások, taposások
elkerülése érdekében.



Építési törmelékkel vagy más inert hulladékkal megközelítési utat stabilizálni vagy
feltölteni sem ideiglenesen sem véglegesen nem lehetséges, nem ajánlott.



A káros talajtömörödés elkerülése érdekében az ideiglenesen igénybeveendő
erdőterületen és az ártéri területeken csak széles nyomtávú, széles gumikerekű
munkagépeket és szállítójárműveket ajánlott alkalmazni, hogy a súlyúk (önsúly+raksúly)
minél nagyobb felületen találkozzon a talajjal. Lánctalpas munkagépek alkalmazása
lehetőleg kerülendő. A földmunkák és kiviteli munkák lehetőleg kevésbé vizes, vízzel
nem telített és esetleg fagyott talajviszonyok mellett a legideálisabb.



A tervezett építmények anyag- és színhasználatával könnyen elő lehet segíteni a tájba
illesztést. Törekedni kell a minél nagyobb arányú természetes anyagok, építőanyagok
felhasználására és kevesebb legyen a művi, mesterséges anyagok, formák alkalmazása.
Előnyben kell részesíteni a természetes és tájbaillő fa, kő, gabion, talaj, föld
építőanyagokat.



A beruházási terület biológiai aktivitásértéke ne csökkenjen. A kiesett biológiai aktív
felületek egy részét, az építés általi tájsebeket telken belül pótolni javasolt
növénytelepítéssel. A megvalósításokat arra végzettséggel és jogosultsággal bíró
erdészeti vagy természetvédelmi szakember által elkészített növényzettelepítési terv
alapján célszerű elvégezni. A növényzettelepítési terv vegye figyelembe a térségi
adottságokat.
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Az új létesítmény tájba illesztése gondos növénytelepítéssel is segíthető.
Gyorsnövekedésű, magasra növő, őshonos, a térségre jellemző növényfajok javasoltak.
Előnybe kell részesíteni a térségre és a termőhelyi adottságokat bíró, őshonos
növényfajokat. Örökzöld növények ültetése lehetőleg kerülendő, de a takarás
tenyészidőszakon kívül is biztosított legyen megfelelő arányban, ezért a vegetációs idő
végével is sokáig lombban lévő fásszárú fajok ültetése javasolt.



A valamikori tevékenység felhagyása esetén a terület rendezéséhez célszerű majd
tájrehabilitációs tervet készíteni és a tájrendezést az engedélyezett tájrehabilitációs terv
szerint javasolt elvégezni.



Az építési kiviteli tervek tájvédelemre vonatkozó fejezeteit előzetesen célszerű
egyeztetni a működés szerint illetékes nemzeti park igazgatósággal és esetleg a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósággal.



Törekedni kell arra, hogy a fejlesztéshez, az esetlegesen új építmény építéséhez csak az
elengedhetetlenül szükséges földterületet, lehetőleg a már művelés alól kivett vagy
ideiglenesen kivett területeket vegyék igénybe, a lehető legkevesebb terület növényzete
sérüljön, minél kisebb területen történjen meg a más célú ideiglenes vagy végleges
hasznosítás vagy az erdő igénybevétele.



A megközelítési út menti növénytelepítések hangsúlyos eszközei a tájvédelemnek,
tájrendezésnek, az épület tájba illesztésének. A növénytelepítés eszköze a
környezetvédelemnek is, valamint az arra közlekedők számára is változatos és esztétikus
környezetet biztosít. A továbbtervezések során (engedélyezési-, tender-, kiviteli tervek)
növénytelepítési tervek készítése lehet szükséges a zöldfelületek fejlesztéséhez az alábbi
szempontok alkalmazásával:



A tájvédelmet és a környezetvédelmet szolgáló növénytelepítés esetében fontos
szempont a megzavart ökológiai viszonyok javítása, az eredeti természetes vagy
természetközeli ökoszisztéma védelme, a helyi klímaviszonyok kedvezőbbé tétele, az
rombolt felületek rekultivációja, valamint a közlekedésből eredő környezeti ártalmak
csökkentése.



Emellett a megközelítési út menti növénytelepítések hozzájárulnak a közlekedésbiztonság fokozásához. Növénytelepítéssel biztosíthatjuk az optikai vezetést, a
növényzet megnyugtató térérzetet kelt, csökkenti a balesetek gyakoriságát, mivel
változatos pszichikai ingereket kelt. A növényzet csökkenti az időjárási viszonyok
veszélyes hatásait, növeli a rézsűk állékonyságát, csökkentheti a balesetek súlyosságát
(cserjesáv!).



Az élő növényanyag kapcsolatot teremt a megközelítési út és a táj más elemei között. A
helyesen megválasztott telepítési formákkal, a honos fa- és cserjefajokkal utalni lehet a
táj karakterére, földrajzi helyzetére és az adott tájegység sajátos ökológiai viszonyaira.



Zavaró látványok (pl. rombolt felületek, nem esztétikus építmények), eltakarásának is
legfontosabb eszköze a növénytelepítés.



A közlekedési létesítményhez kapcsolódó berendezések (pl.: pihenőhelyek) tájba illő
módon való megvalósulása természetes építőanyagokkal a kívánatos és elvárt.
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A szükséges növénytelepítésekkor a térségre jellemző őshonos növényfajok alkalmazása
javasolt. A rézsűállékonyság biztosítása talajvédelmi és tájvédelmi szempontból is fontos,
ezért a rézsűkre talajfogó növények telepítése javasolt. A növénytelepítések rendszeres
fenntartási munkálatait, valamint a szükséges pótlásokat időben, szakszerűen el kell
végezni. Az őshonos fafajok fajtáit mindig a környező társulásokhoz igazodóan és a
talajtani adottságok figyelembevételével kell megválasztani.

9.13 A várható környezeti hatások becslése és értékelése
A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása,
kedvező vagy kedvezőtlen mivolta,
A jelen ponthoz a 9.9. fejezetben leírtak az irányadóak.
A hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,
A tájvédelemre és tájképvédelemre gyakorolt hatások a legtöbb esetben szorosan összeadódnak
az épített környezetre gyakorolt hatásokkal és az élővilágra gyakorolt hatásokkal.
Az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy
tájvédelmi funkcióinak megváltozása,
A tájvédelmi funkciók megváltozása a tervezett nyomvonal nem jellemző.
A településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,
A tervezett nyomvonal mentén a településkép és településszerkezet kevésbé változik meg.
Tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása,
A tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg a tervezett nyomvonal mentén mindenképpen
megváltozik.
A veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített
környezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tájjelleget meghatározó tájelemek
ritkasága, pótolhatósága,
A jelen beruházás kapcsán az épített környezet értékeinek, rendszereinek veszélyeztetéséről
vagy károsításáról nem besélhetünk. A tájjelleget meghatározó tájelemek ritkasága,
pótolhatósága tekintetében elmondható, hogy az ország egyik tájvédelmi értelemben
legérzékenyebb térségben épül az új kerékpárút, a tájvédelmi funkciói pótolhatatlanok.

10 Természet- és élővilágvédelem
10.1 Az alkalmazott
ismertetése

módszerek,

jogszabályok,

érintett

védett

területek

10.1.1 A hatásterület lehatárolása
Az építés közvetlen hatásterülete a tervezett kerékpárút fejlesztés (útpálya, csatlakozó
létesítmények) és annak közvetlen környéke (a kisajátításra kerülő sávnál általában nagyobb
terület), ahol a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok (útépítés és az ahhoz kapcsolódó járulékos
kivitelezési tevékenységek) közvetlenül is érintenek (építési munkaterület). Ebben a sávban
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érvényesülnek a tervezett kerékpárút közvetlen hatásai, úgymint az élőhelyek pusztulása, egyes
növénytársulások eltűnésének, növény- és állatfajok egyedeinek elpusztulásának veszélye,
valamint a zavarás és a szennyeződések. A tervezett kerékpárút fejlesztés – Eurovelo 6
kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakasz – közvetlen hatásterülete a tervezett
nyomvonal és annak közvetlen környéke, az útpálya koronaszélességét és a kiegészítő
létesítmények helyét figyelembe véve 5-8-12 m-esnek, átlagosan 8 m-esnek tekinthető.
A közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövetkező környezeti állapotváltozások
miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe. Itt a mechanikai károsodások,
szennyeződések és zavarás kismértékű hatásával kell számolni, közvetlen területi
igénybevételre nem. A kivitelezési munkák hatásai (pl. építési munkálatok zaj- és
rezgésterhelései stb.) ebben a sávban más környezeti elemeken keresztül jelentkeznek és ez
különbözőképpen befolyásolják az élővilág képviselőit. A várható közvetett hatások megítélése
az élővilág képviselői tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel
rendelkezünk, ráadásul az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak. A gyakorlati tapasztalatok
azt mutatják, hogy egyes állatcsoportok (főként ragadozó madarak, vadállomány) esetében a
tengelytől nagyobb távolságra, pl. a számított 150-150 m szélességű sávokon túl is jelentkezhet
zavaró hatás (azaz itt a közvetett hatásterület szélesebb). Összegezve: közvetlen hatásterületnek
a tengely menti 5-8-12 m-es, átlagosan 8 m széles, közvetett hatásterületnek a pálya szélétől
számított 150-150 m széles sávot tekintettük (részletes élőhelytérkép a középvonaltól számított
50+50 m széles sávra készült).
Az üzemelés közvetlen hatásterületének a tervezett kerékpárút fejlesztés eredményeként
kialakított úttest és a csatlakozó létesítmények tekinthetők. A közlekedésből adódó zajhatással,
levegőkörnyezeti hatásokkal, ill. vizuális zavaró hatásokkal jellemezhető közvetett hatásterület
határa a tervezett út tengelyétől mindkét irányba mért mintegy 50 méteres távolságban
jelölhető ki

10.1.2 Vizsgálati módszerek
A terepi vizsgálatokra 2018. május és október hónapok közötti időszakban került sor.
Botanikai módszerek
A vizsgálati dokumentáció részben a területbejárások során végzett felmérések, részben a
területre vonatkozó szakanyagok (lásd felhasznált irodalom) alapján került összeállításra. A
felmérések révén szabatos információkkal rendelkezünk, amely megfelelő alapot jelent a
véleményalkotásra és a természetvédelmi következtetések levonására. A felmérések során
digitális fényképfelvételeket készítettünk a jellemző szituációkról, azok pontos helyét is
rögzítettük.
A különböző élőlénycsoportok, ill. élőhelyek felmérése alapvetően az NBMR módszertan
szerint történt, élőhelycsoportonként specifikusan. A védett növény- és állatfajok előfordulásait
indokolt esetben 2 m-es pontossággal GPS-szel rögzítettük.
Élőhely térkép és részletes terepi felmérésre a védett területek érintő, vagy azokkal határos
szakaszokon került sor.
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A felmérés kitért az egyes élőhelyfoltok természetességének vizsgálatára. A jellemzésnél
általánosan elfogadott és alkalmazott Seregélyes és S. Csomós (1995) féle természetességi
kategóriák azonban tovább vannak tagolva (módosított Seregélyes és S. Csomós skála= mT_S),
finomítva a köztes kategóriák (pl. 2-3) alkalmazásával, úgy, hogy a főkategóriák továbbra is
megvannak. A további tagolás az élőhelyfoltok természetességének további, az alapskálánál
finomabb, pontosabb megadására, jellemzésére ad lehetőséget. Seregélyes és S. Csomós (1995)
szerint a természetességi kategóriák a következőképpen alakulnak:
1: A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel, gyakorlatilag
csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő (szántók, intenzív erdészeti és gyümölcskultúrák,
bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal, stb.).
2: A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van meg,
domináns elemei szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, tömegesek a gyomjellegű
növények (intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, csillagpázsitos leromlott legelők, szántó vagy
gyep helyére telepített erdők, vizek mesterséges, szabályozott mederrel, stb.).
3: A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti vegetáció elemei megfelelő arányban
vannak jelen, de színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a jellegtelen fajok
aránya (túlhasznált legelők, intenzív turizmus által érintett területek, stb.).
4: Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a társulásra
jellemző maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a gyomok és a jellegtelen
fajok aránya nem jelentős (erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők, természetes parti övezettel
rendelkező vizek, régebben felhagyott hegylábi gyümölcsösök, stb.).
5: Az állapot természetes, illetve annak tekinthető, a színező elemek (zömük védett faj) aránya
kiemelkedő, köztük reliktum jellegű ritkaságok is fellelhetők. A gyomnak minősülő fajok közül
kevés jellemző. (őserdők, őslápok, hasznosítatlan szikla-gyepek, tőzegmohalápok gazdag lápi
flórával, fajgazdag hegyi kaszálórétek, stb.)
Ebben a rendszerben az 1. kategória a nem-természetes; a 2. és 3. az alacsony természetességű
(2. leromlott, 3. közepesen leromlott), a 4. és 5. kategória pedig a természetes élőhelyeket jelzi.
A tervezett beruházás Natura 2000 jelölő élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatásának
megállapítása a biotikai adatok ismerete, értékelése mellett az érintett Natura 2000 jelölő
élőhely(ek) összterületének és a tervezett beruházással elfoglalt területnek az összevetésével
történt. A felmérés során a tervezett nyomvonal mentén egy meghatározott szélességű sáv
(folyosót) került vizsgálatra. Az élőhely térkép és az élőhelyek általános jellemzése ennek a
sávnak az élőhelyi viszonyairól ad információt. A Natura 2000 területek esetében csak a jelölő
élőhelyek területnagysága áll rendelkezésre, következésképpen csak ehhez lehet hasonlítani a
területfoglalás mértékét, és ennek százalékos értéke alapján történik a hatások mértékének
becslése. Az értékes, természetes élőhelyeket néhány kivétellel a jelölő élőhelyek magukban
foglalják.

10.1.3 Zoológiai módszerek
A tervezett beruházással kapcsolatos célzott zoológiai kutatás a rovarok egyes csoportjai, a
madarak, valamint a denevérek esetében történt. Továbbá a terepbejárások, térképezések,
állapotfelvételezések során minden szakember figyelemmel volt a puhatestűek (Mollusca),
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kétéltűek (Amphibia), hüllők (Reptilia), valamint az emlősök (Mammalia) előfordulására
alkalmas élőhelyekre, előfordulásainak, jelenlétükre utaló nyomok, adatok rögzítésére. A
terepbejárások során szerzett tapasztalatok, felmérési eredmények alapján nagy biztonsággal
valószínűsíthetők a tervezett beruházásnak az élővilágra gyakorolt hatásai.

10.1.4 Ízeltlábúak (Arthropoda)
A rovarfajok specialistái 2018. május-szeptember hónapok közötti időszakban végeztek a
tervezési szakasz visegrádi és kisoroszi és tahitótfalui rész-szakaszai mentén 17 mintavételi
hellyel adatgyűjtést. A kutatás a rendelkezésre álló időszakban három rovarcsoport jelenléthiány kimutatására irányult, nevezetesen nappali és éjszakai lepkék, xilofág és szaproxilofág,
valamint a talajlakó rovarok.
A mintavételi helyek úgy kerültek kijelölésre, hogy az a tervezett kerékpárút nyomvonala által
érintett legértékesebb élőhelyre, pl. a Duna menti puhafás fűz-nyár ártéri erdő foltok területére
essen. Az alábbiakban ismertetésre kerülő alkalmazott kvalitatív vizsgálati módszerek a
faunakutatásban,
természetvédelmi
alapállapot-felmérésekben
a
jelenlét–hiány
megállapításának a legfontosabb, széles körben alkalmazott módszer csoportja, mivel nagyon
változatos összetételű rovaranyagot eredményez. A vizsgálatok elsődleges eredménye egy olyan
lista, amely tartalmazz a mintavételek során előkerült valamennyi faj nevét, valamint a gyűjtés,
megfigyelés pontos geográfiai helyét, élőhelytípusát, idejét. Ehhez a listához hozzá lehet rendelni
a felmérés során előkerült fajok hazai természetvédelmi jelentőségét, hazai elterjedését, élőhelyi
igényét. Ezeknek az információknak a kiértékelésével többé-kevésbé pontos képet lehet kapni a
vizsgált terület, élőhely jelentőségéről. Továbbá a listát igény szerint lehet összevetni más
területek, illetve az egyes élőhelyek listáival.

10.1.5 Jelenlét-hiány kimutatására szolgáló módszerek
Egyelő mintavételezés. Az egyelés szinte minden állatcsoportra alkalmazható módszer
összefoglaló megnevezése. Ez lényegében a repülő és táplálkozó egyedek vizuális megfigyelése
(vizuális detektálás), amely szabad szemmel, távcsővel, vagy hálózással történt. Valamennyi
rovarcsoport esetében alkalmazott módszer. Az egyelő mintavételezés a teljes vizsgált szakaszon
történt.
Hordozható fénycsapda. A csapda fogószerkezete 3 műanyag terelőlemezből és 30 cm átmérőjű
tölcsérből áll. A terelőlemezek közé van helyezve függőlegesen 2 db hordozható akkumulátorról
működtetett 10 W-os UV fénycső, amelynek a vége a tölcsér nyílása felé irányul. Az akkumulátor
miatt csak egy-egy éjszakán alkalmazott módszer. A terelőlemez és a fénycső szolgál a
csalogatásra, tölcsér pedig a fényre repülő és onnan lecsapódó rovarok összegyűjtésére. A
csapda a földön és fára függesztve is alkalmazásra került nagyjából ugyanazon a helyen. A
csapda üzembe helyezése szürkületkor történt, míg a begyűjtésére másnap 6-7 óra
magasságában került sor. Az éjszakai lepkék esetében alkalmazott módszer.
Talajcsapda. A talajfauna felméréséhez Barber-féle talajcsapda (esetünkben 3 dl űrtartalmú
műanyag pohár) került alkalmazásra. A kijelölt mintavételi területeken transzekt mentén,
egymástól átlagosan 3-4-5 méter távolságra 10-10 csapda került elhelyezésre. A talajcsapdák
ürítésére naponta került sor. A poharak alja ki volt lyukasztva, hogy az esetlegesen felgyülemlő
esővíz elvezetése biztosított legyen. A csapdasor 7 napig működött. A talajcsapdák ellenőrzése
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során a begyűjtött egyedek az azonosítást követően szabadon lettek a gyűjtés helyszínén
engedve. A röpképtelen talajlakó rovarok esetében alkalmazott módszer.
Abban az esetben, ha az egyes egyedek fajszintű azonosítása nem volt lehetséges megfigyelés
útján, az egyedekről digitális fénykép dokumentáció készült, melyek specialisták által kerültek
azonosításra. A kérdéses esetekben az állatok begyűjtésre kerültek és határozásukat mikroszkóp
alatt történt.

10.1.6 Rovarfaunisztikai vizsgálat helyszíneinek adatai
Település

EOV_X

EOV_Y

Tahitótfalu

652352 272029

Tahitótfalu

653321 270427

Visegrád

645757 273448

Visegrád

646056 273478

Visegrád

641907 268689

Visegrád

641307 268612

Mintavételi
hely Mintavételi
(kód)
időpontja
EUV-T1
2018. 08.02.
(T-11 rész-szakasz)
EUV-T2
2018. 08.02.
(T-1 rész-szakasz)
EUV-V1
2018. 08.03.
(V-13 rész-szakasz)
EUV-V2
2018. 08.03.
(V-13 rész-szakasz)
EUV-V3
2018. 08.05.
(V-4 rész-szakasz)
EUV-V4
2018. 08.05.
(V-21 rész-szakasz)

Élőhely
homoki sztyeprét
homoki fás-cserjés és
gyep mozaik
fűz-nyár ártéri erdő
fűz-nyár ártéri erdő
fűz-nyár ártéri erdő
fűz-nyár ártéri erdő

10-1. táblázat: Éjszakai lepke felmérés esetében alkalmazott hordozható fénycsapda vizsgálat helyszíneinek
adatai
Település

EOV_X

EOV_Y

Tahitótfalu

652381 272010

Tahitótfalu

652793 271767

Tahitótfalu

653325 270407

Visegrád

646036 273487

Visegrád

646573 273448

Mintavételi
(kód)

hely Mintavételi
időpontja

EUV-T1
(T-11 rész-szakasz)
EUV-T2
(T-1 rész-szakasz)
EUV-T3
(T-11 rész-szakasz)
EUV-V1
(T-13 rész-szakasz
EUV-V2
(T-13 rész-szakasz

Élőhely

2018. 08.03 – 08.15. homoki sztyeprét
2018. 08.03 – 08.15. homoki sztyeprét
2018. 08.03 – 08.15. homoki sztyeprét
2018. 08.04 – 08.15. fűz-nyár ártéri erdő
2018. 08.04 – 08.15. fűz-nyár ártéri erdő

10-2. táblázat: Talajfauna felmérés esetében alkalmazott talajcsapda vizsgálat helyszíneinek adatai (transzekt
kezdő és végponti koordináta adataival)

10.1.7 Halak (Pisces)
A halfajok esetében a jelen beruházás kapcsán célzott halfaunisztikai kutatás nem történt. A
tervezési szakaszon a Duna mellett alig akadt olyan stabil és kellő vízhozamú vízfolyás, vagy
vízállás, amely a halfajok számára alkalmas élőhelynek bizonyult. A felmérés mellett
tanulmányoztuk a térségből rendelkezésre álló halfaunisztikai adatokat. Továbbá feljegyeztük a
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látott halfajokat. Ezek közül legérdekesebb a botos kölönte (Cottus gobio) előkerülése, amit egy
uszály által keltett erős hullámzás vetett a partra. A Dunából ismert az előfordulása, de csak a
Duna szigetközi szakaszáról. A faj ezért nem is szerepel a Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő fajai között.

10.1.8 Kétéltűek (Amphibia) és hüllők (Reptilia)
A nyomvonal melletti különböző vizes élőhelyeket májustól szeptemberig alkalomszerűen több
alkalommal mértük fel. A felmérések egyaránt történtek a tervezett fejlesztés mentén és melletti,
korábban is meglévő víztesteken, valamint a nyomvonal mellett meglévő vízelvezető árkokban,
csatornákban, vízállásokban. A terepbejárásokat a vizsgált taxonok – mind éves, mind napszakos
– aktivitási időszakának figyelembe vételével végeztük. A vizuális és hang alapján történő
megkeresés és megfigyelés mellett a víztestekben 25 cm × 25 cm keretszélességű, 500μm-es
lyukbőségű nyeles hálóval végeztünk mintavételezést.

10.1.9 Madarak (Aves)
A madártani megfigyelések során a terepi munkát Minox 10×42-es kézitávcső segítette. A
vizuális megfigyeléseken túl számos madárfajt hang alapján azonosítottunk. A vizsgálatokat a
hajnali/reggeli órákban végeztük el hat és 10 óra között, amikor a madarak a legaktívabbak. Az
ornitológiai bejárások útvonalát úgy választottuk meg, hogy az minden releváns élőhelyet
érintsen. A megfigyeléseket elsősorban a nyomvonalak körzetében 2×300 m széles sávban
végeztük, egyes nagy testű, vagy kiemelten fontos madárfajokról azon kívül is gyűjtöttünk
adatokat. A fészkelő fajok egy részének állománynagysága az élőhely természetessége alapján
becsléssel került meghatározásra.

10.1.10

Emlősök (Mammalia)

Az emlősök esetében a beruházással kapcsolatos célzott faunisztikai kutatás a denevérek
kapcsán történt.
A tervezési szakaszon denevérközösségének vizsgálata céljából 2018. augusztus 2-4 között
napnyugta és hajnali 1 óra között a tájékozódási hangjának (ultrahangjának) észlelésén alapuló
akusztikai (detektoros) mintavételezés történt. Ez az időszak optimális a területen szaporodási
időszakban előforduló fajok tekintetében, mivel ebben az időszakban még nem kezdődött el a
denevérek vonulása. Az akusztikai mintavételezés azért volt szükség, mivel a vizsgálandó
területen barlangok és más földalatti szálláshelyek nem találhatóak, a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszer négy alprogramjából három (barlangi nászhálózás, hosszúszárnyú
denevér felmérés és föld alatt telelő állomány felmérése) elvégzése nem lehetséges. Továbbá az
épületlakó denevérek felmérése sem volt megvalósítható.
Az akusztikai (detektoros) mintavételezés előnye, hogy viszonylag nagy területen nagy
mennyiségű előfordulási adat gyűjthető, hátránya viszont, hogy nem minden felvett hang
határozható meg faji szinten.
A felmérés során a tervezési szakaszon, a Duna mentén található puhafás fűz-nyár ártéri erdő,
illetve homoki élőhelyekre összpontosítottuk. Az előbbiek kiemelkedő fontosságúak a
denevérfajok számára. A Duna menti mintavételi helyek túlnyomórészt közvetlenül a part és a
kitüntetett puhafás ligeterdő közötti sávba estek. Az idei évi alacsony vízállás miatt
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kilométereken át gyalogolni lehetett ebben a sávban. A ligeterdőben végzett detektorozás itt és
más helyszínen is eredménytelennek bizonyult, ezért nem alkalmaztuk. A felmérés eredményét a
közvilágítás nem befolyásolta, teljes sötétségben zajlott az adatgyűjtés. A tervezési szakaszon 12
mintavételi helyen történt pontfelmérés. A line-transect útvonal bejárás a partmenti zónában,
egyenetlen terepen az elesés és az érzékeny detektor károsodása miatt túl kockázatos lett volna,
nem került alkalmazásra.
A denevérfajok előfordulásának rögzítése akusztikai mintavételezéssel Pettersson D500X teljes
spektrumú, valós idejű rögzítésre alkalmas detektorral történt. A készülékek a beállított
hangerősség feletti impulzus jelenléte esetén 5 másodperces hangfelvételeket rögzítettek.
Összesen 3 detektoréjszakai adatfelvételezés történt az alábbi táblázat szerinti pontokon. A
felvételek manuálisan leválogatva Raven 1.0, illetve Adobe. Audition programmal lettek
elemezve, határozva.
Település

EOV_X

EOV_Y

Tahitótfalu

653317 270483

Tahitótfalu

653337 270588

Tahitótfalu

653337 270647

Tahitótfalu

653272 270776

Visegrád

645752 273457

Kisoroszi

645562 273403

Visegrád

645352 273281

Visegrád

645142 273133

Visegrád

641057 268652

Visegrád

640888 268744

Dömös

640541 268941

Visegrád

641252 268622

Mintavételi
hely Mintavételi
(kód)
időpontja
EUV-T1
2018. 08.02.
(T-1 rész-szakasz)
EUV-T2
2018. 08.02.
(T-1 rész-szakasz)
EUV-T3
2018. 08.02.
(T-1 rész-szakasz)
EUV-T4
2018. 08.02.
(T-1 rész-szakasz)
EUV-V1
2018. 08.03.
(V-13 rész-szakasz)
EUV-K1
2018. 08.03.
(V-13 rész-szakasz)
EUV-V2
2018. 08.03.
(V-13 rész-szakasz)
EUV-V3
2018. 08.03.
(V-13 rész-szakasz)
EUV-V5
2018. 08.04.
(V-1 rész-szakasz)
EUV-V6
2018. 08.04.
(V-1 rész-szakasz)
EUV-D1
(DO-2
tervezési 2018. 08.04.
szakasz)
EUV-V4
2018. 08.04.
(V-21 rész-szakasz)

Élőhely
homoki fás-cserjés és
gyep mozaik
homoki fás-cserjés és
gyep mozaik
homoki fás-cserjés és
gyep mozaik
homoki fás-cserjés és
gyep mozaik
Duna-part,
nyílt,
partmenti sáv
Duna-part,
nyílt,
partmenti sáv
Duna-part,
nyílt,
partmenti sáv
Duna-part,
nyílt,
partmenti sáv
Duna-part,
nyílt,
partmenti sáv
Duna-part,
nyílt,
partmenti sáv
Nemes nyár (Populus
×euramericana) fasor
Fűz-nyár ártéri erdő,
erdőbelső

10-3. táblázat Denevérfaunisztikai vizsgálat helyszíneinek adatai

10.1.11

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek



1996. évi LIII. törvény a természet védelméről



1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról



67/1998. (IV. 3.) korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre
vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
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13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről [kibővítve,
illetve módosítva a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.)
KvVM rendelettel]



2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, valamint 2008. évi L.
törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
módosításáról



275/2004. (X. 8.) korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről



314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról



2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról



153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról



297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről



14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

Irodalom


Bihari Z. – Csorba G. – Heltai M. (eds.): Magyarország emlőseinek atlasza. – Kossuth
Könyvkiadó, Budapest, 360 pp.



Borhidi A. – Sánta A. (eds.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól I-II. –
A KöM Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 6., 362 + 404 pp.



Borhidi A. (1996): An annotated checklist of the Hungariain plant communities I. The
non-forest vegetation. In: Borhidi A. (ed.): Critical revision of the Hungarian plant
communities. – Janus Pannonius University, Pécs, pp.: 43–94.



Bölöni J. et al. (szerk.): Magyarország Élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója,
ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót.



Dövényi Z. (szerk.). (2010): Magyarország kistájainak katasztere - második, átdolgozott
és bővített kiadás. – Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 876 pp.



Farkas S. (ed.) (1999): Magyarország védett növényei. – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416
pp.



Fekete G. – Molnár Zs. – Horváth F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási rendszer. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 374 pp.



Haraszthy L. (1998): Magyarország madarai. – Mezőgazda Kiadó, Budapest.
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Király G. – Molnár Zs. – Bölöni J. – Csiky J. – Vojtkó A. (eds) (2008): Magyarország
földrajzi kistájainak növényzete. – MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 pp.



Kun A. – Molnár Zs. (1999): A Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer XI. –
Élőhelytérképezés, Scientia Kiadó, Budapest.



Király G. – Molnár Zs. – Bölöni J. – Csiky J. – Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország
földrajzi kistájainak növényzete. – MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 pp.



Király G. (szerk.) 2009. Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei:
Határozókulcsok, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.



Király G., Virók V., Molnár V. A. (szerk.) 2011. Új magyar füvészkönyv. Magyarország
hajtásos növényei: Ábrák, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő.



Mihály B. – Botta-Dukát Z. (2004): Özönnövények. – TermészetBúvár Alapítvány Kiadó,
Budapest.



Puky M. – Schád P. – Szövényi G. (2005): Magyarország herpetológiai atlasza. – Varangy
Akciócsoport Egyesület, Budapest.



Seregélyes T. – S. Csomós Á. (1995): Hogyan készítsünk vegetációtérképeket? (How to
prepare vegetation maps?) – Tilia 1: 158–169.



Standovár, T. & Primack, R. (2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest.



Takács G. – Molnár Zs. – Biró M. – Bölöni J. – Horváth F. – Kun A. (2009): Élőhelytérképezés. Második átdolgozott kiadás. Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
Kézikönyvei IX. MTA ÖBKI - KvVM, Vácrátót – Budapest, 77 pp.

Világháló oldalak


http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ SDF.aspx?site= HUDI20034



http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ SDF.aspx?site= HUDI20039



http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ SDF.aspx?site= HUDI20047



http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ SDF.aspx?site= HUDI10002



http://www.termeszetvedelem.hu/-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek



http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/
helyi-vedettteruletek-magyarorszagon/komarom-esztergom-megye-helyi-jelentosegutermeszetvedel-mi-teruletei



http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/
helyi-vedettteruletek-magyarorszagon/pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedel-mi-teruletei



http://webgis.okir.hu/tir

10.2 A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei
Az alábbi fejezet a különböző természetvédelmi kategóriájú védett területeken az egyes
nyomvonal változatok esetén kisajátítással tervezett terület nagyságát tartalmazza. Az
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érintettségi adatok Visegrádtól Szentendre irányába tervezési rész-szakaszonként kerültek
felsorolásra. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tervezett kisajátítási terület nagysága nem azonos,
az ideiglenes építési munkaterülettel (ez utóbbi annál valamivel nagyobb). A tényleges
kisajátítási terület és egyben az építési munkaterület a részletes tervezés során kerül pontos
meghatározásra és várhatóan a jelen állapothoz képest jelentősen változni fog. Ilyen hosszú
szakaszok esetében a kisajátítási terület határának 1 km-es szakaszon az 50 cm-e eltolódása is
500 m2 különbséget is eredményez, ezért a természetvédelmi hatások (területfoglalás mértéke,
védett fajok érintettsége) a részletes tervek ismeretében felülvizsgálandók!

10.2.1 Országos jelentőségű védett természeti területek
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre közötti szakaszok –
több ponton is közvetlenül érintenek országos jelentőségű védett természeti területet,
nevezetesen a Duna-Ipoly Nemzeti Park területét. Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
biotikai adatbázisa. (lásd 2.1. – 2.3. sz. térkép, 18 melléklet).
T.szak
(min.)
V-1 (T1)
V-2 (T1)
V-3 (T2)
V-4 (T2)
V-5 (T2)
V-6 (T1)
V-7 (T1)
V-8 (T1)
V-9 (T1)
V-10 (T1)
V-11 (T1)
V-12 (T1)
V-13 (T1)
V-14 (T2)
V-15 (T1)
V-16 (T2)
V-17 (T1)
V-18 (T2)
V-19 (T2)
V-20 (T2)
V-21 (T2)
V-22 (hk)
V-23 (T2)
D-1 (T1)
HÍD-1 (T2)

km sz.
0+000 – 0+394
0+394 – 0+572
0+000 – 0+176
0+000 – 0+810
0+000 – 0+152
1+752 – 2+194
2+194 – 2+521
2+521 – 3+670
3+670 – 4+810
4+810 – 6+257
6+257 – 6+563
6+563 – 6+633
6+633 – 9+175
0+000 – 0+244
9+175 – 9+406
0+000 – 0+524
0+572 – 1+752
0+000 – 0+536
0+000 – 0+740
0+000 – 1+487
0+000 – 0+143
0+000 – 0+153
0+000 – 0+364
9+406 – 9+453
0+000 – 0+208

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

394
178
176
810
152
442
327
1149
1140
1447
306
70
2542
244
231
524
1180
536
740
1487
143
153
364
47
208

2729
1637
616
2835
532
3504
2615
8359
9241
24997
2637
860
39909
854
3232
1834
9425
1876
2590
5204,5
505,5
535,5
1274
691
728

Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM: Szigetmonostor;
SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1 nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal;
(m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
10-4. táblázat: Természeti terület érintettsége
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T.szak

km sz.

V-1 (T1)
V-2 (T1)
V-6 (T1)
V-7 (T1)
V-8 (T1)
V-9 (T1)
V-10 (T1)
V-11 (T1)
V-12 (T1)
V-13 (T1)
V-15 (T1)
V-17 (T1)
D-1 (T1)
Σ

0+000 – 0+394
0+394 – 0+572
1+752 – 2+194
2+194 – 2+521
2+521 – 3+670
3+670 – 4+810
4+810 – 6+257
6+257 – 6+563
6+563 – 6+633
6+633 – 9+175
9+175 – 9+406
0+572 – 1+752
9+406 – 9+453

érintettség
formája
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

394
178
442
327
1149
1140
1447
306
70
2542
231
1180
47
9453

2729
1637
3504
2615
8359
9241
24997
2637
860
39909
3232
9425
691
109836

10-5 táblázat: A Duna-Ipoly Nemzeti Park területi érintettségének összesítése a Tervezett 1 tervezési részszakaszok kapcsán
érintettség
formája

T.szak

km sz.

V-3 (T2)
V-4 (T2)
V-5 (T2)
V-14 (T2)
V-15 (T1)
V-16 (T2)
V-17 (T1)
V-18 (T2)
V-19 (T2)
V-20 (T2)
V-21 (T2)
V-22 (hk)
V-23 (T2)
D-1 (T1)
HÍD-1 (T2)

0+000 – 0+176
0+000 – 0+810
0+000 – 0+152
0+000 – 0+244
9+175 – 9+406
0+000 – 0+524
0+572 – 1+752
0+000 – 0+536
0+000 – 0+740
0+000 – 1+487
0+000 – 0+143
0+000 – 0+153
0+000 – 0+364
9+406 – 9+453
0+000 – 0+208

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

azonos nyomon
V-7 (T1)
2+194 – 2+521
V-8 (T1)
2+521 – 3+670
V-13 (T1)
6+633 – 9+175
Σ

érinti
érinti
érinti

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

176
810
152
244
231
524
1180
536
740
1487
143
153
364
47
208

616
2835
532
854
3232
1834
9425
1876
2590
5204,5
505,5
535,5
1274
691
728

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

327
1149
2542
11013

2615
8359
39909
83615,5

10-6 táblázat: A Duna-Ipoly Nemzeti Park területi érintettségének összesítése a Tervezett 2 tervezési részszakaszok kapcsán

T.szak
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érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)
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Tervezett 1 nyomvonal (T1)
Tervezett 2 nyomvonal (T2)

érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal

9847
11013

112565
83615,5

10-7 táblázat: Összegzés

A Visegrád Lepence-völgy vonalában a V-7 és V-8 jelű tervezési rész-szakasz, valamint VisegrádDunabogdány között, a 11. sz. főút vonalában, a V-13 jelű tervezési rész-szakasz esetében nem
volt lehetőség alternatív nyomvonal kijelölésére, ezért a Tervezett 1 mind a Tervezett 2
nyomvonal azonos nyomon halad (de ezek a szakaszok T1 minősítéssel szerepelnek a
térképeken és a dokumentációban).
Az adatok összesítése alapján látható, hogy a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok együttesen
9453 m hosszan érintik a Duna-Ipoly Nemzeti Park területét. Ezzel a rész-szakasz összeállítással
109836 m2 (10,9 ha) területfoglalás várható. A Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok
területfoglalása lényegesen kisebb értéket mutat. Hozzáadva a Tervezett 2 tervezési részszakaszokhoz a V-7, V-8, valamint a V-13 jelű rész-szakasz hosszát és területfoglalási adatait,
akkor a Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok együttesen 11013 m hosszan érintik a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területét és 83615,5 m2 (8,36 ha) területfoglalás várható. A hosszúsági
érintettség nagyjából azonos (T1 rövidebb, kedvezőbb), azonban a területfoglalási érték meg a
T2 esetében kedvezőbb. Ennek a magyarázata az, hogy Visegrád belterületén – antropogén
környezetben – a V-10 rész-szakasz tervezett kisajátítási területe a meglévő birtokviszonyokhoz
igazítva jelentős területi érintettséget adott, amelynek az építési során ténylegesen csak a
töredéke lesz használva. Ez a széles sáv azonban a természetes, vagy természetközeli
élőhelyeket nem érinti, ezért a nemzeti park területi érintettség tekintetében a két tervezett
nyomvonal változat között nincs jelentős különbség.

10.2.2 A törvény erejénél fogva („ex lege”) – védett természeti területek,
természeti emlékek, természeti értékek
„Ex lege” láp és szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, barlang
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok – nem
érintenek „ex lege” lápot, szikes tavat, földvárat, forrást, víznyelőt és barlangot.

10.2.3 Helyi jelentőségű védett természeti területek
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok – által
érintett Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor és
Szentendre települések közigazgatási határán belül több helyi jelentőségű védelem alatt álló
természeti terület, vagy természeti emlék található. Az elsődleges forrásként használt
Természetvédelmi Hivatal Védett Természeti Területek Törzskönyvi nyilvántartása
(http://www.termeszetvedelem.hu/-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek), valamint és
a Pro Vértes Alapítvány által a közelmúltban végzett országos felmérés
(http://www.provertes.hu/index.php/termeszeti-ertekek-es-vedelmuk/ helyi-vedett-teruletekmagyarorszagon/284-pest-megye-helyi-jelentosegu-termeszetvedel-mi-teruletei) azonban csak
Dunabogdány és Szentendre vonatkozásában tartalmaz helyi védett értéket.
Visegrádi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatról alkotott rendelete (5/2004. (VII. 1.) ör.
rendelet) tartalmazza a megőrzendő belterületi természeti értékek, területek felsorolását:
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A közpark területén található idős platánfasor
A régi temető fás növényállománya
1. A közpark területén található idős platánfasor
2. A régi temető fás növényállománya
3. A Duna partot kísérő fák
4. Az Apátkúti patak vízfolyása és vízfolyást kísérő zöldterület, a patakot kísérő égerfák.
5. A patakok és árkok vízfolyása és vízfolyást kísérő zöldterület.
6. A kálvária területe.
7. A Zách Klára utca kőkerítésének növényzete.
A történelmi városmag területén található 20 évnél idősebb gyümölcsfák
Tahitótfalu Község Képviselő-testülete a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja
(16/2008. (VI. 20.) rendelet) az alább felsorolt területeket:
a./ Kőnig kert ( 936 hrsz-ú)
b./ Torda sziget (0129 hrsz-ú)
c./ Martuska sziget (0123/1 hrsz-ú)
Kisoroszi, Pócsmegyer és Szigetmonostor kapcsán az önkormányzati rendeletek sem
tartalmaznak a települések közigazgatási határán belül természeti környezet kategóriába
sorolható területet, vagy természeti emléket.

Település

Védelmi kategória

Védett természeti terület,
érték megnevezése

Törzskönyvi
szám

Dunabogdány

természetvédelmi terület

Dunabogdányi-föveny

12/250/TT/06

Dunabogdány

természeti emlék

Dunabogdányi-gesztenyés

12/245/TE/06

Dunabogdány

természeti emlék

12/248/TE/06

Dunabogdány

természeti emlék

Dunabogdányi-hárs
Dunabogdányi-hársfasor
db faegyed)

Dunabogdány

természetvédelmi
terület
természeti emlék

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természeti emlék

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi

Dunabogdány
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12/246/TE/06

Dunabogdányi-hullámtér

12/249/TT/06

Dunabogdányi-platán
Szentendre, Belvárosi temető
kertek
Szentendre, Horhosok és
maradvány területek
Szentendre, Kőhegy oldala,
zárt kertek, Szarvashegy
Szentendrei belváros fái
Szentendrei
Bükkös-patak
völgye
Szentendrei
Dera-patak
völgye
Szentendrei
Duna-parti-

12/247/TE/06
12/392/TT/11
12/390/TT/11
12/391/TT/11
12/157/TE/00
12/158/TT/00
12/160/TT/00
12/161/TT/00
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Település

Védelmi kategória
terület

Védett természeti terület,
érték megnevezése
erdők

Törzskönyvi
szám

Szentendre

természeti emlék

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendrei
egybibés
galagonya (Csányi u. 11.)
Szentendrei Kada-csúcs-erdő

Szentendre

természeti emlék

Szentendrei Kálvária tér fái

12/163/TE/00

Szentendre

természetvédelmi terület

12/164/TT/00

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendre

természetvédelmi terület

Szentendrei Pannónia-tó
Szentendrei Pap-sziget és
Duna-ág
Szentendrei Postás-strand
Szentendrei Pozsarevacskatemplom kertje
Szentendrei
Püspökmajorivízmosás
Szentendrei római Castrum és
környezete
Szentendrei
Sziklás-patak,
Boldogtanya
Szentendrei Sztaravoda-patak
völgye és medre
Szentendrei
Sztelin-patak
völgye és medre
Szentendrei Tó környéki dűlő
vízállásos területe

12/159/TE/00
12/162/TT/00

12/165/TT/00
12/166/TT/00
12/167/TT/00
12/168/TT/00
12/169/TT/00
12/389/TT/11
12/170/TT/00
12/171/TT/00
12/172/TT/00

A tervezett kerékpáros útvonal fejlesztés a fenti információk összegzése alapján Dunabogdány
Dunabogdányi-hullámtér és a Szentendrei Duna-parti-erdők kivételével helyi jelentőségű
védett természeti területeket közvetlenül nem érinti. Az érintettség mindkét esetben a
hídváltozatoknál (Dunabogdány – Kisoroszi, Szentendre – Szigetmonostor között) következik be.

10.2.4 Európai közösségi irányelvek alapján védett területek
Közösségi jelentőségű területek (SCI, SAC)
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakasz – több részszakaszon érinti vagy határos kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekkel az alábbiak
szerint (lásd 2.4. – 2.5. sz. térkép, 18. melléklet):
érintett v. határos természetmegőrzési terület

Duna és ártere (HUDI20034)

Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039)
Szigeti homokok (HUDI20047)
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tervezési szakasz
V-9 (j), V-10 (j), V-11 (j), V-12 (j), V-14 (a), V-15
(j), V-16 (a), V-17 (j), V-18 (a), V-21 (a), D-4 (a), D5 (j), D-6 (a), D-7 (a), D-8 (a), HÍD-1 (a), HÍD-2 (j),
HÍD-3 (a), K-5 (a), K-7 (a), K-9 (a), K-10 (hk), T-2
(j), T-14 (a), P-7 (a), P-8 (a), P-9 (a), SZM-6 (j),
SZM-7 (a), SZM-8 (a), SZM-9 (a), SZM-13 (a), SZM16 (a), HÍD-1 (a), HÍD-2 (a), HÍD-3a (a), HÍD-3b (j),
HÍD-3c (a)
V-1 (j), V-2 (j), V-3 (a), V-4 (a), V-5 (a), V-6 (j), V-7
(j), V-8 (j), V-13 (j) (közvetlenül határos)
T-1 (j), T-11 (a), SZM-7 (a) (20 m2)
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Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM:
Szigetmonostor; SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1
nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
Duna és ártere (HUDI20034)
Jelölő élőhelytípusok (Natura 2000 kóddal) és fajok
Duna és ártere (HUDI20034) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000
adatlapján (SDF) szereplő élőhelyek
Magyar név

Kód

COVER

REPRESENT

* Pannon szikesek

1530

0.18

D

10.47

Oligo-mezotróf
állóvizek
Littorelletea uniflorae és/vagy
3130
Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval
Természetes eutróf tavak
Magnopotamion
vagy 3150
Hydrocharition növényzettel
Láptavak

3160

Iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben 3270
Bidention növényzettel
*
Meszes
alapkőzetű
féltermészetes száraz gyepek
6210
és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia)

REL_SURF

CONSERVE

C

B

C

3.32

C

C

C

0.87

D

259.43

C

C

C

0.02

D

* Szubpannon sztyeppék

6240

1.89

C

C

C

* Síksági pannon löszgyepek

6250

70.6

C

C

C

* Pannon homoki gyepek

6260

52.61

C

C

C

6410

11.25

B

C

C

6430

32.24

B

C

C

6440

343.86

B

C

C

6510

48.6

C

C

C

7140

0.04

D

Kékperjés láprétek meszes,
tőzeges
vagy
agyagbemosódásos talajokon
(Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a
magashegységig tartó szintek
hidrofil
magaskórós
szegélytársulásai
Cnidion dubii folyóvölgyeinek
mocsárrétjei
Síkés
dombvidéki
kaszálórétek
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)
Tőzegmohás
lápok
és
ingólápok
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Magyar név
* Meszes lápok télisással
(Cladium mariscus) és a
Caricion davallianae fajaival
Mészkedvel_ üde láp- és
sásrétek
Törmeléklejtőés
szurdokerdők
*
Enyves
éger
(Alnus
glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdők
(Alno-Padion,
Alnion
incanae,
Salicion
albae)
Keményfás ligeterdők nagy
folyók mentén Quercus robur,
Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus
excelsior
vagy
Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)
*
Euro-szibériai
erdőssztyepptölgyesek
tölgyfajokkal (Quercus spp.)

Kód

COVER

REPRESENT

REL_SURF

CONSERVE

7210

62.74

B

C

C

7230

33.3

B

C

C

9180

0.45

D

91E0

2081.79

B

C

C

91F0

339.28

B

C

C

91I0

0.01

D

10-8. táblázat: Duna és ártere (HUDI20034) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000
adatlapján (SDF) szereplő élőhelyek.
(forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura 2000/SDF.aspx?site=HUDI20034)
Jelmagyarázat:
Cover
A teljes területhez képest az élőhely kiterjedése %ban
Represent:
A:
kiváló
B:
jó
C:
szignifikáns reprezentativitás
D:
nem-szignifikáns reprezentativitás

Rel_Surf:
A:
100% >= p > 15%
B:
15%
>= p > 2%
C:
2%
>= p > 0%
Conserve:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem

*: kiemelt közösségi jelentőségű élőhely

Duna és ártere (HUDI20034) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000
adatlapján (SDF) szereplő jelölő növény- és állatfajok
SPECNAME

Magyar név

RESIDENT

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

Aspius aspius

balin

p

B

C

C

Bolbelasmus
unicornis

szarvas
álganéjtúró

p

D

Bombina

vöröshasú unka p

C

C

C
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SPECNAME
bombina

Magyar név

RESIDENT

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

Callimorpha
quadripunctaria

csíkos
medvelepke

p

C

B

C

Castor fiber

hód

p

C

B

C

Cobitis taenia

vágó csík

p

C

C

C

Coenagrion
ornatum

díszes
légivadász

p

C

C

C

Colchicum
arenarium

homoki
kikerics

p

C

B

B

Cucujus
cinnaberinus

skarlátbogár

p

C

B

C

Emys orbicularis

mocsári teknős

p

C

C

A

Eudontomyzon
spp.

ingola fajok

p

B

C

C

Gobio
albipinnatus

halványfoltú
küllő

p

C

C

C

Gymnocephalus
baloni

széles durbincs p

C

C

C

Gymnocephalus
schraetzer

selymes
durbincs

p

B

C

C

Iris humilis ssp. homoki
arenaria
nőszirom

p

C

B

C

Leucorrhinia
pectoralis

lápi szitakötő

p

C

B

C

Lucanus cervus

szarvasbogár

p

C

B

C

Lutra lutra

vidra

p

C

B

C

Lycaena dispar

nagy tűzlepke

p

C

B

C

vérfűMaculinea teleius hangyaboglárk
a

p

C

B

C

Misgurnus
fossilis

réti csík

p

C

C

C

Myotis
dasycneme

tavi denevér

p

D

Myotis myotis

közönséges
denevér

p

D

Ophiogomphus
cecilia

erdei szitakötő

p

D
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SPECNAME

Magyar név

RESIDENT

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

Pelecus cultratus

garda

p

C

C

C

Rhodeus sericeus szivárványos
amarus
ökle

p

C

C

C

Rutilus pigus

leánykoncér

p

B

C

C

Sabanejewia
aurata

kőfúró csík

p

D

Spermophilus
citellus

ürge

p

C

B

C

Triturus
dobrogicus

dunai gőte

p

C

B

C

Unio crassus

tompa
folyamkagyló

p

C

B

C

Zingel streber

német bucó

p

C

C

C

Zingel zingel

magyar bucó

p

B

C

C

10-9. táblázatDuna és ártere (HUDI20034) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000
adatlapján (SDF) szereplő növény- és állatfajok.
(forrás: http://natura2000.eea. europa.eu/ Natura2000/SDF.aspx?site=HUDI20034)
Jelmagyarázat:
Resident: állandó populáció (pár, egyedszám)
Breed.: költőpopuláció (pár)
Population
A:
100% >=
p
>
B:
15%
>=
p
>
C:
2%
>=
p
>
D:
nem-szignifikáns populáció

15%
2%
0%

Conservation:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem
Isolation:
A: a populáció (szinte) izolált
B: a populáció nem izolált, de az elterjedési terület peremén
van
C: a populáció nem izolált, és az elterjedési területen belül
van

Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039)
Jelölő élőhelytípusok (Natura 2000 kóddal) és fajok
Pilis és Visegrádi hegység (HUDI20039) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Natura 2000 adatlapján (SDF) szereplő élőhelyek
Magyar név
OLDAL 247

Kód

COVER

REPRESENT

REL_SURF
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CONSERVE

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Magyar név

COVER

REPRESENT

REL_SURF

CONSERVE

*
Szubkontinentális
40A0
peripannon cserjések

904.37

C

C

C

Pannon sziklagyepek (Stipo6190
Festucetalia pallentis)

301.46

B

C

C

*
Meszes
alapkőzetű
féltermészetes száraz gyepek
és cserjésedett változataik 6210
(Festuco-Brometalia) fontos
orchidea-lelőhelyei

602.91

C

C

C

* Szubpannon sztyeppék

301.46

C

C

C

482.33

C

C

C

300

A

C

B

Közép-európai
hegyvidéki
szilikátos
sziklatörmelék- 8150
lejtők

301.46

C

C

C

Mészkősziklás
sziklanövenyzettel

lejtők

8210

301.46

C

C

C

Szilikátsziklás
sziklanövényzettel

lejtők

8220

15.07

C

B

C

Nagyközönség számára meg
8310
nem nyitott barlangok

0

B

C

B

Szubmontán
és
montán
9130
bükkösök (Asperulo-Fagetum)

5426.23

A

B

B

A
Cephalanthero-Fagion
közép-európai
sziklai 9150
bükkösei mészkövön

602.91

C

C

C

* Lejtők es sziklatörmelékek
9180
Tilio-Acerion-erdői

602.91

C

C

B

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

301.46

C

C

C

*
Pannon
gyertyánostölgyesek Quercus petraeá-val 91G0
és Carpinus betulus-szal

10551

A

B

B

Síkés
kaszálórétek
pratensis,
officinalis)

Kód

dombvidéki
(Alopecurus
6510
Sanguisorba

Hegyi kaszálórétek
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6240

6520
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KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Magyar név

Kód

COVER

REPRESENT

REL_SURF

CONSERVE

* Pannon molyhos tölgyesek
91H0
Quercus pubescens-szel

1507.29

C

C

C

Pannon cseres-tölgyesek

7536.44

A

B

C

91M0

10-10. táblázat Pilis és Visegrádi hegység (HUDI20039) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Natura 2000 adatlapján (SDF) szereplő élőhelyek.
(forrás: http://natura2000.eea.europa.eu /Natura 2000/SDF.aspx?site=HUDI20039)
Jelmagyarázat:
Cover
A teljes területhez képest az élőhely kiterjedése %ban
Represent:
A:
kiváló
B:
jó
C:
szignifikáns reprezentativitás
D:
nem-szignifikáns reprezentativitás

Rel_Surf:
A:
100% >= p > 15%
B:
15%
>= p > 2%
C:
2%
>= p > 0%
Conserve:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem

*: kiemelt közösségi jelentőségű élőhely

Pilis és Visegrádi hegység (HUDI20039) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Natura 2000 adatlapján (SDF) szereplő jelölő növény- és állatfajok
SPECNAME
Austropotamobiu
s torrentium
Barbastella
barbastellus
Barbus
meridionalis
Bombina
bombina
Bombina
variegata
Callimorpha
quadripunctaria
Castor fiber
Cerambyx cerdo
Cucujus
cinnaberinus
Dianthus
plumarius regisstephani
Dioszeghyana
schmidtii
Echium russicum
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Magyar név

TYPE

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

kövi rák

p

A

B

C

nyugati
piszedenevér

p

C

B

C

Petényi-márna

p

C

B

A

vöröshasú unka p

C

B

C

sárgahasú unka p

C

B

C

p

C

B

C

p
p

D
B

B

C

skarlátbogár

p

C

B

C

Szent
szegfű

p

B

C

A

C

B

C

C

C

C

csíkos
medvelepke
hód
nagy hőscincér

István-

magyar tavaszi
p
fésűsbagoly
piros
p
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Magyar név
kígyószisz
Emys orbicularis mocsári teknős
sárga
Eriogaster catax
gyapjaszövő
magyarföldi
Ferula sadleriana
husáng
Glyphipterix
budai
loricatella
szakállasmoly
Himantoglossum bíboros
caprinum
sallangvirág
Iris humilis ssp. homoki
arenaria
nőszirom
Isophya costata
magyar tarsza
Limoniscus
kék
violaceus
pattanóbogár
Lucanus cervus
szarvasbogár
Lutra lutra
vidra
Lycaena dispar
nagy tűzlepke
Miniopterus
hosszúszárnyú
schreibersi
denevér
Morimus
gyászcincér
funereus
Myotis
nagyfülű
bechsteinii
denevér
hegyesorrú
Myotis blythii
denevér
Myotis
tavi denevér
dasycneme
Myotis
csonkafülű
emarginatus
denevér
közönséges
Myotis myotis
denevér
Paracaloptenus
álolaszsáska
caloptenoides
Phyllometra
csüngőaraszoló
culminaria
Pulsatilla grandis leánykökörcsin
Pyrus magyarica magyar körte
Rhinolophus
kereknyergű
euryale
patkósdenevér
Rhinolophus
nagy
ferrumequinum patkósdenevér
Rhinolophus
kis
hipposideros
patkósdenevér
Rhodeus sericeus szivárványos
amarus
ökle
Rosalia alpina
havasi cincér
Seseli
magyar
leucospermum
gurgolya
Stenobothrus
eurázsiai
eurasius
rétisáska
Vertigo angustior hosszúfogú
SPECNAME
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TYPE

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

p

C

B

C

p

C

B

C

p

A

C

A

p

C

B

C

p

C

B

B

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

C

C

p
p
p

B
C
C

B
B
B

C
C
C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

B

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p
p

B
A

C
C

C
A

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

D

p

B

C

C

p

C

B

C

p

C

B

C

p

C

B

C
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SPECNAME
Vertigo
moulinsiana

Magyar név
törpecsiga
hasas
törpecsiga

TYPE

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

p

C

B

C

10-11. táblázat: Pilis és Visegrádi hegység (HUDI20039) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Natura 2000 adatlapján (SDF) szereplő növény- és állatfajok.
(forrás: http://natura2000.eea. europa.eu/ Natura2000/SDF.aspx?site=HUDI20039)
Jelmagyarázat:
Type:
p: permanent (állandóan jelen van)
Population
A:
100% >=
p
>
B:
15%
>=
p
>
C:
2%
>=
p
>
D:
nem-szignifikáns populáció

15%
2%
0%

Conservation:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem
Isolation:
A: a populáció (szinte) izolált
B: a populáció nem izolált, de az elterjedési terület peremén
van
C: a populáció nem izolált, és az elterjedési területen belül
van

Szigeti homokok (HUDI20047)
Jelölő élőhelytípusok (Natura 2000 kóddal) és fajok
Szigeti homokok (HUDI20047) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura
2000 adatlapján (SDF) szereplő élőhelyek
Magyar név

COVER

REPRESENT

Iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben 3270
Bidention növényzettel

0.45

D

* Szubpannon sztyeppék

6240

0.29

D

* Pannon homoki gyepek

6260

212.46

A

Cnidion dubii folyóvölgyeinek
6440
mocsárrétjei

0.85

D

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

10.54

Keményfás ligeterdők nagy
folyók mentén Quercus robur,
Ulmus laevis és Ulmus minor,
91F0
Fraxinus
excelsior
vagy
Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)

14.94

OLDAL 251

Kód

REL_SURF

CONSERVE

C

C

C

C

C

C

C

C
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DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Magyar név

Kód

*
Euro-szibériai
erdıssztyepptölgyesek
91I0
tölgyfajokkal (Quercus spp.)

COVER

REPRESENT

REL_SURF

CONSERVE

54.22

C

C

C

10-12. táblázat: Szigeti homokok (HUDI20047) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura
2000 adatlapján (SDF) szereplő élőhelyek.
(forrás: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura 2000/SDF.aspx?site=HUDI20047)
Jelmagyarázat:
Cover
A teljes területhez képest az élőhely kiterjedése %ban
Represent:
A:
kiváló
B:
jó
C:
szignifikáns reprezentativitás
D:
nem-szignifikáns reprezentativitás

Rel_Surf:
A:
100% >= p > 15%
B:
15%
>= p > 2%
C:
2%
>= p > 0%
Conserve:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem

*: kiemelt közösségi jelentőségű élőhely

Szigeti homokok (HUDI20047) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura
2000 adatlapján (SDF) szereplő jelölő állatfajok
SPECNAME

Magyar név

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

Bolbelasmus unicornis

szarvas ganéjtúró

C

B

C

Bombina bombina

vöröshasú unka

C

B

C

Carabus hungaricus

magyar futrinka

B

B

A

Colchicum arenarium

homoki kikerics

C

C

A

Iris
humilis
arenaria

homoki nőszirom

C

C

A

B

C

ssp.

Lucanus cervus

nagy szarvasbogár

C

Myotis myotis

közönséges denevér

D

Spermophilus citellus

ürge

D

10-13. táblázat: Szigeti homokok (HUDI20047) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura
2000 adatlapján (SDF) szereplő állatfajok.
(forrás: http://natura2000.eea. europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUDI20047)
Jelmagyarázat:
Conservation:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem
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Population
A:
100% >=
p
>
B:
15%
>=
p
>
C:
2%
>=
p
>
D:
nem-szignifikáns populáció
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15%
2%
0%

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
Isolation:
A: a populáció (szinte) izolált
B: a populáció nem izolált, de az elterjedési terület
peremén van
C: a populáció nem izolált, és az elterjedési területen
belül van

T.szak

km sz.

érintettség
formája

V-1 (T1)
V-2 (T1)
V-3 (T2)
V-4 (T2)
V-5 (T2)
V-6 (T1)

0+000 – 0+394
0+394 – 0+572
0+000 – 0+176
0+000 – 0+810
0+000 – 0+152
1+752 – 2+194

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

V-7 (T1)

2+194 – 2+521

érinti

V-8 (T1)
V-9 (T1)
V-10 (T1)
V-11 (T1)
V-12 (T1)

érinti
érinti
határos
határos
határos

V-18 (T2)
V-21 (T2)
D-4 (T2)
D-5 (T1)

2+521 – 3+517
3+878 – 4+733
4+810 – 6+257
6+257 – 6+563
6+563 – 6+633
6+633 – 9+175
(de jobb oldal
csak 6+633 –
8+658 között)
0+000 – 0+244
9+175 – 9+300
0+000 – 0+524
0+572 – 1+255
1+277 – 1+752
0+000 – 0+536
0+000 – 0+143
0+000 – 0+090
9+568 – 9+583

D-6 (T2)

0+000 – 0+464

D-7 (T2)

0+000 – 0+598

D-8 (T2)

0+000 – 0+906

HÍD-1 (T2)
HÍD-2 (T1)
HÍD-3 (T2)

0+000 – 0+208
0+000 – 0+221
0+000 – 0+240

K-5 (T2)

0+000 – 0+009

K-7 (T2)

0+000 – 0+021

K-9 (T2)

0+000 – 0+077

K-10 (hk)

0+000 – 0+945

V-13 (T1)
V-14 (T2)
V-15 (T1)
V-16 (T2)
V-17 (T1)
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oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét
oldal,
részben határos,
bal oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
bal
bal
bal

394
178
176
810
152
442

2729
1637
616
2835
532
3504

327

1611

996
855
1447
306
70

7139
6812
-

határos és
közvetlenül
határos

mindkét
oldal,
részben bal

2542

-

érinti
határos
érinti

mindkét oldal
bal
mindkét oldal

244
125
524

854
1834

érinti

mindkét oldal

1158

5404 + 3830

érinti
érinti
érinti
érinti
részben
érinti
érinti
részben
érinti
érinti
érinti
érinti
részben
érinti
részben
érinti
részben
érinti
részben
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

536
143
90
15

1876
505,5
315
122

mindkét oldal

464

1624

mindkét oldal

598

2093

mindkét oldal

906

3171

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

208
221
240

728
773,5
840

mindkét oldal

9

31,5

mindkét oldal

21

73,5

mindkét oldal

77

269,5

mindkét oldal

945

3307,5
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T.szak

km sz.

érintettség
formája

T-1 (T1)

4+038 – 6+678

érinti

T-2 (T1)

0+000 – 0+852

érinti

T-11 (T2)
T-14 (T2)
P-7 (T2)
P-8 (T2)
P-9 (T2)
SZM-6 (T1)
SZM-7 (T2)
SZM-8 (T2)
SZM-9 (T2)
SZM-13 (T2)
SZM-16 (T2)
HÍD-1 (T2)
HÍD-2 (T2)
HÍD-3a (T2)
HÍD-3b (T1)
HÍD-3c (T2)

4+088 – 4+481
5+218 – 5+770
0+173 – 0+399
0+650 – 1+761
1+897 – 2+008
2+008 – 2+282
2+783 – 2+883
2+883 – 4+615
3+292 – 3+383
0+195 – 0+210
0+250 – 0+505
0+000 – 0+528
0+000 – 0+119
1+474 – 1+651
0+075 – 0+406
0+000 – 0+327
0+000 – 0+446
0+000 – 0+266
0+000 – 0+310
0+000 – 0+259

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal
mindkét
oldal,
részben jobb

2640

22495

852

3760

érinti

mindkét oldal

393 + 552

1662 + 4416

érinti

mindkét oldal

226 + 1111

1809 + 8885

érinti

jobb

111

143

érinti

jobb

274 + 100

314 + 145

érinti
érinti

2332
91

13552
723

15 + 255

20 + 2042

érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
kis részben bal,
mindkét oldal
mindkét oldal

528

4216

érinti

mindkét oldal

119 + 177

943 + 1268

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

331
327
446
266
310
259

2651
1144,5
1561
931
1085
906,5

érinti

10-14. táblázat: Természetmegőrzési területek érintettsége
Jelmagyarázat: *: T. szak: tervezési szakasz; (min.): minősítés; 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; j: javasolt; a:
alternatív; m: meglévő; hk: hálózati kapcsolat; na: nem áll rendelkezésre adat. Településnév rövidítés: V: Visegrád; D:
Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM: Szigetmonostor; SZT: Szentendre

Természetmegőrzési területek érintettsége az egyes Natura 2000 területek esetében
Duna és ártere (HUDI20034)
Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi
érintettségének összesítése a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok kapcsán:

T.szak

km sz.

V-9 (T1)
V-10 (T1)
V-11 (T1)
V-12 (T1)
V-13 (T1)
V-15 (T1)

3+878 – 4+733
4+810 – 6+257
6+257 – 6+563
6+563 – 6+633
6+633 – 9+175
9+175 – 9+300
0+572 – 1+255
és
1+277
–
1+752
9+568 – 9+583

V-17 (T1)
D-5 (T1)
OLDAL 254

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti
határos
határos
határos
határos
határos

mindkét oldal
bal
bal
bal
bal
bal

855
1447
306
70
2542
125

6812
-

érinti

mindkét oldal

1158

9234

érinti

mindkét oldal

15
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T.szak

km sz.

érintettség
formája

HÍD-2 (T1)

0+000 – 0+221

érinti

T-2 (T1)

0+000 – 0+852

érinti

SZM-6 (T1)
HÍD-3b (T1)

3+292 – 3+383
0+000 – 0+310

érinti
érinti

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal
mindkét
oldal,
részben jobb
mindkét oldal
mindkét oldal

221

773,5

852

3760

91
310
7992

723
1085
22509,5

Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi
érintettségének összesítése az Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok kapcsán:

T.szak

km sz.

V-14 (T2)
V-16 (T2)
V-18 (T2)
V-21 (T2)
HÍD-1 (T2)
D-4 (T2)

0+000 – 0+244
0+000 – 0+524
0+000 – 0+536
0+000 – 0+143
0+000 – 0+208
0+000 – 0+090

D-6 (T2)

0+000 – 0+464

D-7 (T2)

0+000 – 0+598

D-8 (T2)

0+000 – 0+906

HÍD-3 (T2)

0+000 – 0+240

K-5 (T2)

0+000 – 0+009

K-7 (T2)

0+000 – 0+021

K-9 (T2)

0+000 – 0+077

T-14 (T2)
P-7 (T2)
P-8 (T2)
P-9 (T2)
SZM-7 (T2)
SZM-9 (T2)
SZM-13 (T2)
SZM-16 (T2)
HÍD-1 (T2)
HÍD-2 (T2)
HÍD-3a (T2)
HÍD-3c (T2)
Σ
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0+173 – 0+399
és a 0+650 –
1+761
1+897 – 2+008
2+008 – 2+282
és
2+783
–
2+883
2+883 – 4+615
0+250 – 0+505
0+000 – 0+528
0+000 – 0+119
és
1+474
–
1+651
0+075 – 0+406
0+000 – 0+327
0+000 – 0+446
0+000 – 0+266
0+000 – 0+259

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
részben
érinti
érinti
részben
érinti
érinti
részben
érinti
részben
érinti
részben
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

244
524
536
143
208
90

854
1834
1876
505,5
728
315

mindkét oldal

464

1624

mindkét oldal

598

2093

mindkét oldal

906

3171

mindkét oldal

240

840

mindkét oldal

9

31,5

mindkét oldal

21

73,5

mindkét oldal

77

269,5

érinti

mindkét oldal

1337

10694

érinti

jobb

111

143

érinti

jobb

347

459

érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

2332
255
528

13552
2042
4216

érinti

mindkét oldal

296

2211

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

331
327
446
266
259
10895

2651
1144,5
1561
931
906,5
54726
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Összegzés
érintettség
formája

T.szak
Tervezett 1 nyomvonal (T1)
Tervezett 2 nyomvonal (T2)

érinti, vagy
határos
érinti

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal

7992

22509,5

mindkét oldal

10895

54726

A Duna és ártere (HUDI20034) Natura 2000 területi érintettségi adatai mind a hosszúság- és
terület méret alapján értékelve, a Tervezett 1 változat a kedvezőbb. A Tervezett 1 változat többékevésbé a meglévő és leginkább használt utak (műút, földút) nyomvonalát követi, míg a
Tervezett 2 változatok különösen Tahitótfalu és Szigetmonostor közötti részen az árvízvédelmi
töltés mentett oldalán, vagy töltés és a meglévő műút közötti mezőgazdasági területek
földútjaira vannak tervezve. Természetvédelmi szempontból összehasonlítva a Tervezett 1 és a
Tervezett 2 nyomvonal szakaszokat ebben a sávban, a forgalmas műút mellett vezetett
nyomvonal szakaszok megvalósulása járna kisebb károkozással a műúttól távol eső, csekély
forgalmú földutakhoz képest. A visegrádi rész-szakaszok esetében a jelenlegi helyzet
(természetföldrajzi, műszaki, jogi stb.) miatt elkerülhetetlen a Natura 2000 terület érintettség,
mind a Tervezett 1, mind a Tervezett 2 nyomvonal esetében. Pozitív úttervezői eredményként
említhető, hogy egyes, új kiépítésű szakaszon a műút melletti jellegtelen üde vagy félszáraz
gyepet érintik (elkerülve a jelölő élőhelyként nyilvántartott keskeny fűz-nyár ártéri erdősávot).
Dunabogdány és Kisoroszi, valamint Szigetmonostor és Szentendre között a híd kialakítás
kapcsán azonban elkerülhetetlen a Natura 2000 jelölő élőhely, a 91E0 kódjelű fűz-nyár ártéri
erdő hídváltozatonként eltérő mértékű érintése.
Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039)
Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi
érintettségének összesítése a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak

km sz.

érintettség
formája

V-1 (T1)
V-2 (T1)
V-6 (T1)

0+000 – 0+394
0+394 – 0+572
1+752 – 2+194

érinti
érinti
érinti

V-7 (T1)

2+194 – 2+521

érinti

V-8 (T1)

2+521 – 3+517

V-13 (T1)

6+633 – 8+658

érinti
közvetlenül
határos

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét
oldal,
részben határos,
bal oldal
mindkét oldal

394
178
442

2729
1637
3504

327

1611

996

7139

jobb

2025

-

4632

16620

Σ

Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi
érintettségének összesítése az Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

V-3 (T2)
V-4 (T2)
V-5 (T2)

0+000 – 0+176
0+000 – 0+810
0+000 – 0+152

érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

176
810
152

616
2835
532
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T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

V-16 (T2)
V-18 (T2)
V-21 (T2)

0+000 – 0+524
0+000 – 0+536
0+000 – 0+143

érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

524
536
143

1834
1876
505,5

327

1611

996

7139

2025

-

5689

16948,5

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal

4632

16620

mindkét oldal

5689

16948,5

azonos nyomon
V-7 (T1)

2+194 – 2+521

érinti

V-8 (T1)

2+521 – 3+517

V-13 (T1)

6+633 – 8+658

érinti
közvetlenül
határos

mindkét oldal,
részben határos,
bal oldal
mindkét oldal
jobb

Σ

Összegzés
érintettség
formája

T.szak
Tervezett 1 nyomvonal (T1)
Tervezett 2 nyomvonal (T2)

érinti, vagy
határos
érinti

A Visegrád Lepence-völgy vonalában a V-7 és V-8 jelű tervezési rész-szakasz, valamint VisegrádDunabogdány között, a 11. sz. főút vonalában, a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) Natura
2000 terület mellett vezetett V-13 jelű tervezési rész-szakasz esetében nem volt lehetőség
alternatív nyomvonal kijelölésére. A tárgyi rész-szakaszok a Lepence-völgy vonalában érintik,
míg Visegrád-Dunabogdány között csak közvetlenül határos a Natura 2000 területtel.
Területfoglalás ezen az utóbbi szakaszon a tervezés jelenlegi fázisában nem várható.
Az adatok összesítése alapján látható, hogy a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok együttesen
4632 m hosszan érintik a Natura 2000 területet. Ezzel a rész-szakasz összeállítással 16620 m2
(1,66 ha) területfoglalás várható. A Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok területfoglalása
lényegesen kisebb értéket mutat, amelynek az egyik oka, hogy több ponton is mindkét változat
egy nyomon halad. Hozzáadva a Tervezett 2 tervezési rész-szakaszokhoz a V-7 és V-8 jelű,
valamint a V-13 rész-szakasz hosszát és területfoglalási adatait, akkor a Tervezett 2 tervezési
rész-szakaszok együttesen 5689 m hosszan érintik a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039)
Natura 2000 területet és 16948,5 m2 (1,69 ha) területfoglalás várható. A két tervezett
nyomvonal változat között a közös szakaszokat is figyelembe véve nincs jelentős különbség,
valamivel kedvezőbb értéket mutat Tervezett 1 tervezési szakasz.
Szigeti homokok (HUDI20047)
Szigeti homokok (HUDI20047) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi
érintettségének összesítése a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

T-1 (T1)

4+038 - 6+678

érinti

mindkét oldal

2640

22495
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Szigeti homokok (HUDI20047) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi
érintettségének összesítése az Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak
(min.)
T-11 (T2)
SZM-7 (T2)
Σ

km sz.
4+088 - 4+481
5+218 - 5+770
0+195 - 0+210

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti

mindkét oldal

945

6078

érinti

kis részben bal

15
960

20
6098

Kisoroszi és Tahitótfalu közötti szakaszon a tervezett változatok (T-1 (T1); T-11 (T2)) a 1113.
jelű úttal párhuzamosan, közvetlenül az út mellett haladnak. Ez esetben a leggondosabb tervezés
mellett is elkerülhetetlen egyes rövidebb szakaszokon a Szigeti homokok (HUDI20047) Natura
2000 terület és egyben kiemelt jelentőségű jelölő élőhely, a 6260 kódjelű homoki gyepek
érintése. A terv szerinti két változat hosszúsági- és területi érintettségi adatai között azonban
jelentős különbség van (lásd táblázat), a tervben Tervezett 1 minősítésű rész-szakasz mind
hosszúságban (2640 m), mind területben többszöröse (22495 m2) a Tervezett 2 részszakasznak (948 m és 6078 m2). A tervben „Tervezett 1” minősítésű T-1 jelű rész-szakasz
jelentős természetvédelmi kockázattal jár. Tovább tervezésre az „Tervezett 2” minősítésű T-11
jelű rész-szakasz javasolt. (lásd 2.5. sz. térkép, 18. melléklet)
A közösségi jelentőségű területek érintettsége miatt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült, amelyet az 14-16 sz. melléklet tartalmazza.
Különleges madárvédelmi területek (SPA)
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok – Visegrád
kül- és belterületére eső több rész-szakasza is közvetlenül érinti a Börzsöny és Visegrádihegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi területet (lásd 2.6. – 2.7. sz. térkép, 18.
melléklet) .
érintett v. határos természetmegőrzési terület

tervezési szakasz

Visegrádi-hegység (HUDI10002)

V-1 (j), V-2 (j), V-3 (a), V-4 (a), V-5 (a), V-6 (j), V-7
(j), V-8 (j), V-9 (j), V-10 (j), V-11 (j), V-12 (j), V-13
(j), V-14 (a), V-15 (j), V-16 (a), V-17 (j), V-18 (a),
V-19 (a), V-21 (a), D-4 (a), HÍD-1 (a)

Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM: Szigetmonostor; SZT:
Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1 nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m):
meglévő; (hk): hálózati kapcsolat

Natura 2000 jelölő madárfajok
Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület Natura 2000
adatlapján (SDF) szereplő madárfajok
SPECNAME

Magyar név

POPULATION

Alcedo atthis

jégmadár

D

Aquila chrysaetos

szirti sas

D
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SPECNAME

Magyar név

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

Aquila heliaca

parlagi sas

D

Aquila pomarina

békászó sas

D

Bubo bubo

uhu

C

B

C

Bucephala clangula

kerceréce

C

A

A

Caprimulgus europaeus

lappantyú

D

Chlidonias niger

kormos szerkő

C

C

C

Ciconia ciconia

fehér gólya

C

B

C

Ciconia ciconia

fehér gólya

C

B

C

Ciconia nigra

fekete gólya

B

A

C

Circaetus gallicus

kígyászölyv

C

B

C

Circus aeruginosus

barna rétihéja

D

Circus cyaneus

kékes rétihéja

D

Circus cyaneus

kékes rétihéja

D

Circus pygargus

hamvas rétihéja

D

Columba oenas

kék galamb

B

A

A

Dendrocopos leucotos

fehérhátú fakopáncs

A

B

B

Dendrocopos medius

közép fakopáncs

B

B

C

Dendrocopos syriacus

balkáni fakopáncs

D

Dryocopus martius

fekete harkály

B

B

C

Egretta alba

nagy kócsag

D

Egretta garzetta

kis kócsag

D

Emberiza cia

bajszos sármány

C

A

A

Falco peregrinus

vándorsólyom

A

B

C

Ficedula albicollis

örvös légykapó

B

B

C

Ficedula parva

kis légykapó

B

B

C

Grus grus

daru

D

Haliaeetus albicilla

rétisas

C

B

C

Haliaeetus albicilla

rétisas

C

B

C

Lanius collurio

tövisszúró gébics

D

Lullula arborea

erdei pacsirta

C

C

C

Mergus albellus

kis bukó

C

A

A

Mergus albellus

kis bukó

C

A

A

Milvus migrans

barna kánya

D

Motacilla cinerea

hegyi billegető

B

A

A

Nycticorax nycticorax

bakcsó

D
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SPECNAME

Magyar név

POPULATION

CONSERVE

ISOLATION

Pandion haliaetus

halászsas

C

A

A

Pernis apivorus

darázsölyv

B

B

C

Picus canus

hamvas küllő

C

B

C

Riparia riparia

partifecske

D

Sterna hirundo

küszvágó csér

C

B

C

Strix uralensis

uráli bagoly

C

A

A

Sylvia nisoria

karvalyposzáta

C

A

A

10-15. táblázat: Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) nevű különleges madárvédelmi terület Natura
2000 adatlapján (SDF) szereplő madárfajok.
(forrás: http://natura2000.eea. europa.eu/Natura2000 /SDF.aspx?site = HUDI10002)
Jelmagyarázat:
Population
A:
100% >=
p
>
15%
B:
15%
>=
p
>
2%
C:
2%
>=
p
>
0%
D:
nem-szignifikáns populáció
Isolation:
A: a populáció (szinte) izolált
B: a populáció nem izolált, de az elterjedési terület peremén van
C: a populáció nem izolált, és az elterjedési területen belül van

Conservation:
A: kiváló védelem
B: jó védelem
C: átlagos vagy gyenge védelem

Különleges madárvédelmi terület érintettsége
T.szak
(min.)*

km sz.

érintettség
formája

V-1 (T1)
V-2 (T1)
V-3 (T2)
V-4 (T2)
V-5 (T2)
V-6 (T1)

0+000 – 0+394
0+394 – 0+572
0+000 – 0+176
0+000 – 0+810
0+000 – 0+152
1+752 – 2+194

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

V-7 (T1)

2+194 – 2+521

érinti

V-8 (T1)
V-9 (T1)
V-10 (T1)
V-11 (T1)
V-12 (T1)
V-13 (T1)
V-14 (T2)
V-15 (T1)
V-16 (T2)

2+521 – 3+517
3+878 – 4+733
4+810 – 6+257
6+257 – 6+563
6+563 – 6+633
6+633 – 9+175
0+000 – 0+244
9+175 – 9+294
0+000 – 0+524
0+572 – 1+255
1+277 – 1+752
0+000 – 0+536

V-17 (T1)
V-18 (T2)
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oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

394
178
176
810
152
442

2729
1637
616
2835
532
3504

327

1611

érinti
érinti
határos
határos
határos
érinti
érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét
oldal,
részben határos,
bal oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
bal
bal
bal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

996
855
1447
306
70
2542
244
119
524

7139
6812
39958
854
1574
1834

érinti

mindkét oldal

1158

5404 + 3830

érinti

mindkét oldal

536

1876
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T.szak
(min.)*

km sz.

érintettség
formája

V-19 (T2)

0+000 – 0+474

érinti

V-21 (T2)

0+000 – 0+143

érinti

D-4 (T2)

0+000 – 0+005

érinti

HÍD-1 (T2)

0+000 – 0+102

érinti

oldal
rövidebb
szakaszon
mindkét oldal
mindkét oldal
rövid szakaszon
mindkét oldal
mindkét oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

474

1659

143

505,5

5

17,5

102

357

Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM: Szigetmonostor; SZT:
Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1 nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m):
meglévő; (hk): hálózati kapcsolat

Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület területi
érintettségének összesítése a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

V-1 (T1)
V-2 (T1)
V-6 (T1)

0+000 – 0+394
0+394 – 0+572
1+752 – 2+194

érinti
érinti
érinti

V-7 (T1)

2+194 – 2+521

érinti

V-8 (T1)
V-9 (T1)
V-10 (T1)
V-11 (T1)
V-12 (T1)
V-13 (T1)
V-15 (T1)

2+521 – 3+517
3+878 – 4+733
4+810 – 6+257
6+257 – 6+563
6+563 – 6+633
6+633 – 9+175
9+175 – 9+294
0+572 – 1+255
1+277 – 1+752

V-17 (T1)

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

394
178
442

2729
1637
3504

327

1611

érinti
érinti
határos
határos
határos
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét
oldal,
részben határos,
bal oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
bal
bal
bal
mindkét oldal
mindkét oldal

996
855
1447
306
70
2542
119

7139
6812
39958
1574

érinti

mindkét oldal

1158

5404 + 3830

8834

74198

Σ

Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület területi
érintettségének összesítése az Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

V-3 (T2)
V-4 (T2)
V-5 (T2)
V-14 (T2)
V-16 (T2)
V-18 (T2)

0+000 – 0+176
0+000 – 0+810
0+000 – 0+152
0+000 – 0+244
0+000 – 0+524
0+000 – 0+536

érinti
érinti
érinti
érinti
érinti
érinti

mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

176
810
152
244
524
536

616
2835
532
854
1834
1876
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T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

V-19 (T2)

0+000 – 0+474

érinti

V-21 (T2)

0+000 – 0+143

érinti

D-4 (T2)

0+000 – 0+005

érinti

HÍD-1 (T2)

0+000 – 0+102

érinti

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

474

1659

143

505,5

5

17,5

102

357

327

1611

996
2542
7031

7139
39958
59794

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

mindkét oldal

8834

74198

mindkét oldal

7031

59794

rövidebb
szakaszon
mindkét oldal
mindkét oldal
rövid szakaszon
mindkét oldal
mindkét oldal

azonos nyomon
V-7 (T1)

2+194 – 2+521

érinti

V-8 (T1)
V-13 (T1)
Σ

2+521 – 3+517
6+633 – 9+175

érinti
érinti

mindkét
oldal,
részben határos,
bal oldal
mindkét oldal
mindkét oldal

Összegzés
érintettség
formája

T.szak
Tervezett 1 nyomvonal (T1)
Tervezett 2 nyomvonal (T2)

érinti, vagy
határos
érinti

A Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) Natura 2000 terület esetében a jelenlegi helyzet
(természetföldrajzi, műszaki, jogi stb.) miatt elkerülhetetlen a Natura 2000 terület érintettség,
mind a Tervezett 1 mind a Tervezett 2 nyomvonal tekintetében.
A Visegrád Lepence-völgy vonalában a V-7 és V-8 jelű tervezési rész-szakasz, valamint VisegrádDunabogdány között, a 11. sz. főút vonalában, a V-13 jelű tervezési rész-szakasz esetében nem
volt lehetőség alternatív nyomvonal kijelölésére, ezért a Tervezett 1 mind a Tervezett 2
nyomvonal azonos nyomon halad (de ezek a szakaszok T1 minősítéssel szerepelnek a
térképeken és a dokumentációban). A tárgyi rész-szakaszok a Lepence-völgy vonalában és
Visegrád-Dunabogdány között is érintik a Natura 2000 területet.
Az adatok összesítése alapján látható, hogy a Tervezett 1 tervezési rész-szakaszok együttesen
8834 m hosszan érintik a Natura 2000 területet. Ezzel a rész-szakasz összeállítással 74198 m2
(7,41 ha) területfoglalás várható.
A Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok területfoglalása lényegesen kisebb értéket mutat,
amelynek az egyik oka, hogy több ponton is mindkét változat egy nyomon halad. Hozzáadva a
Tervezett 2 tervezési rész-szakaszokhoz a V-7 és V-8 jelű, valamint a V-13 rész-szakasz hosszát
és területfoglalási adatait, akkor a Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok együttesen 7031 m
hosszan érintik a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) Natura 2000 területet és 59794
m2 (5,97 ha) területfoglalás várható. A különbség a két változat között így is számottevő a
Tervezett 2 javára. A Tervezett 2 változat rész-szakaszai elsősorban a település belterületi
részén haladnak, ami nem esik bele a madárvédelmi területbe. A Tervezett 1 változat bár
hosszabban és nagyobb területen érinti a madárvédelmi területet, a tárgyi tervezési szakaszon a
nyomvonal nem érint fontos madárélőhelyet.
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A különleges madárvédelmi terület érintettsége miatt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készült, amelyet az 17 sz. melléklet tartalmazza.

10.2.5 Egyéb természetvédelmi rendeltetésű területek
Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat)
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok – számos
rész-szakasza közvetlenül is érintik, vagy határosak az Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti
Ökológiai Hálózat) különböző övezeti besorolásba tartozó területeivel (lásd 2.8. sz. térkép, 18
melléklet).

10.3 A vizsgált terület élővilága
10.3.1 A vizsgált terület táji környezete
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakasz – Pest
megyében, közigazgatásilag Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer,
Szigetmonostor és Szentendre település kül- és belterületi részére esik.
A Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás – Magyarország kistájainak katasztere
(Dövényi 2010.) – szerint a Visegrádi-hegység középtájon belül a Visegrádi-Dunakanyar kistáj
területére esik.
A tervezési terület növényföldrajzi értelemben a pannóniai flóratartomány (Pannonicum)
Kisalföld flórajárás (Arrabonicum), valamint a Naszály és a Dunazug flórajárás határán található
(Molnár in Farkas 1999).
Megközelítése több irányból burkolt úton lehetséges. A vizsgált területet részben gépkocsival,
részben csak gyalogosan lehet bejárni.

10.3.2 A tervezési terület és környezetének élőhelyei
Az alábbiakban bemutatásra kerülnek tervezési terület és környezetében található fontosabb
élőhelytípusok. Az élőhelyek azonosítása az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer
(ÁNÉR 2011) élőhelylistája alapján történt. (3.1. – 3.30. sz. térkép 19. melléklet).
A tervezési terület és közvetlen környezetének általános botanikai jellemzése
B5 – Nem zsombékoló magassásrétek
A többnyire tarackoló sásfajok alkotta egyenletes, szőnyegszerű állományok. A tervezési terület
környezetében egy helyen jelenik meg a T1 rész-szakasztól nyugatra, az úttól távolabb egy
puhafás folt környezetében lévő mélyedésben. A tervezési szakasz az említett helyszínt
közvetlenül nem érinti és nem befolyással a fennmaradására.
H5b – Homoki sztyeprétek (alkalmazott hibrid kategóriák: H5bx(G1), H5bxOC)
A tervezési szakasz mellett többnyire változó mértékben bolygatott állapotban kerültek elő,
ennek ellenére helyenként kiemelkedő a fajgazdagságuk és egyben természetvédelmi értékük.
Több tucat védett növény- és állatfajjal a Szentendrei-sziget legértékesebb, de egyben leginkább
sebezhető élőhelyei közé tartoznak. Fásítás, túllegeltetés, engedély nélküli anyagnyerés,
terepmotorozás, inváziós fajok terjedése stb. azoknak a tényezőknek a korántsem teljes sora,
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ami a tervezési szakasz mellett lévő foltjainak fennmaradását veszélyezteti. Az élőhely a
tervezési szakaszon, vagy közvetlenül mellette döntően a Kisoroszi és Tahitótfalui szakaszon (T1, T11) található, de a nyomvonaltól távolabb a sziget teljes hosszában megtalálhatók
fragmentumai. A legmagasabb, legszárazabb pontjain a típusos nyílt homokpusztagyep is
megfigyelhető. Az élőhely 6260 kódjelű „Pannon homoki gyepek” elnevezésű kiemelt jelentőségű
Natura 2000 jelölő élőhellyel azonosítható. A vizsgált a Meghatározó fűfajok: sudár rozsnok
(Bromus erectus), karcsú perje (Poa angustifolia), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), gyomos
állományokban a fenyérfű (Bothriochloa ischaemum), csomós ebír (Dactylis glomerata). További
megfigyelt lágyszárú növényfajok: buglyos törpezanót (Chamaecytisus austriacus), tejoltó galaj
(Galium verum), lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum), macskafarkú veronika
(Pseudolysimachion spicatum), mezei varfű (Knautia arvensis), ligeti zsálya (Salvia nemorosa),
fehér mécsvirág (Silene alba), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), nyúlparéj (Chondrilla
juncea), fehér szamárkenyér (Echinops sphaerocephalus), magyar szegfű (Dianthus
pontederae), sárkereplucerna (Medicago falcata), apró lucerna (Medicago minima), tarka
koronafürt (Securigera varia), füles sóska (Rumex thyrsiflorus), homoki cickafark (Achillea
ochroleuca), közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis). Spontán cserjésedik zöld juharral
(Acer negundo) és gyomosodik selyemkóróval (Asclepias syriaca). Legeltetéstől erősen
degradált változatain a pl. fenyérfüves (Bothriochloa ischaemum) fajszegény, zárt, jellegtelen
száraz-félszáraz gyep található (a jelzett szakaszon a korábbi homok sztyeprét helyét ez az
élőhely uralja). Ahol nem záródott teljesen a fenyérfüves, ott található meg a korábbi homok
sztyeprét jellemző fajai. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: ezüst pimpó (Potentilla
argentea), sokvirágú boglárka (Ranunculus polyanthemos), zászlós csüdfű (Astragalus
onobrychis), korai sás (Carex praecox), tejoltó galaj (Galium verum), orvosi atracél (Anchusa
officinalis), vörös fogfű (Odontites rubra), közönséges aszat (Cirsium vulgare), karcsú perje (Poa
angustifolia), mezei iringó (Eryngium campestre). A zárt fenyérfüves foltok között megmaradt
gyeprészleteket a korai sás (Carex praecox) szintén fajszegény zárt gyepe fedi. További
megfigyelt lágyszárú növényfajok: farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), fehér here (Trifolium
repens), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum), tövises iglice (Ononis spinosa), apró
lucerna (Medicago minima), ezüst pimpó (Potentilla argentea). A művelés felhagyása esetén
spontán elcserjésedik egybibés galagonyával (Crataegus monogyna), kökénnyel (Prunus
spinosa) és kisebb mértékben a gyepűrózsával (Rosa canina), ami szintén az élőhely
átalakuláshoz vezet.
I1 – Nedves felszínek természetes pionír növényzete
A Duna alacsony vízállása miatt a partmenti sávban gyakorlatilag végig kialakulhat. Ennek
ellenére igazán fajgazdag, ritka fajokat is tartalmazó és ebbe a típusba sorolható élőhely kevés
helyen került elő. Ezek közé tartozik a Szigetmonostor – Szentendre között tervezett hídátkelési
helyek. Mivel a neve is utal a pionír jellegre, az idei évhez hasonló időjárási helyzetben a vízpart
mentén bárhol kialakulhat a későbbiekben is. Az élőhely 3270 kódjelű „Iszapos partú folyók
részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel” elnevezésű kiemelt jelentőségű
Natura 2000 jelölő élőhellyel azonosítható. A kavicsos partot növényzetmentes partot elsőként
ez a vegyes fajkészletű növényzet követi. A sáv határozottan elválik az azt követő puhafás
cserjés-fás sávtól. Borítása nagyon változó, amelyet erősen befolyásol a partizóna agyagtartalma.
Az agyagtartalom növekedésével nő a növényzeti borítás, míg a hamar kiszáradó,
tápanyagtartalom nélküli kavicsos-homokos parton ez lecsökken, vagy teljesen hiányzik. A
sávban megfigyelt növényfajok: vízi kányafű (Rorippa amphibia), nagy útifű (Plantago major),
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erdei kányafű (Rorippa sylvestris), lapulevelű keserűfű (Persicaria lapathifolia), csigolyafűz
(Salix purpurea), vörös libatop (Chenopodium rubrum), baracklevelű keserűfű (Persicaria
maculosa), barna palka (Cyperus fuscus), csomós palka (Cyperus glomeratus), kövér porcsin
(Portulaca oleracea), parti iszappalka (Dichostylis micheliana), iszapgyopár (Gnaphalium
uliginosum), pántlikafű (Phalaris arundinacea), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli),
szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus), subás farkasfog (Bidens tripartitus), terebélyes laboda
(Atriplex patula), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), zöld disznóparéj (Amaranthus blitum),
vándor veronika (Veronica peregrina), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), betyárkóró (Conyza
canadensis).
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fenti élőhelykódot csak a fajgazdag, ritka fajokat is tartalmazó
foltok esetében alkalmaztuk. A Duna mentén, közvetlenül a parti zónában a vízállástól függően
változó kiterjedésben mindenhol megfigyelhető a homokos-kavicsos parton egy természetes
pionír növényzet. Az elöntés és az élőhely szélsőségessége miatt meglehetősen fajszegény. A
fajok kisebb foltokban, vagy egyedeikben képviseltetve szétszórtan fordulnak elő. Megfigyelt
fajok: pántlikafű (Phalaris arundinacea), mocsári sás (Carex acutiformis), fehér tippan (Agrostis
stolonifera), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), fekete nadálytő (Symphytum officinale),
réti szittyó (Juncus compressus), fehér here (Trifolium repens), fekete üröm (Artemisia
vulgaris), magas útifű (Plantago altissima), indás pimpó (Potentilla reptans), kúszó boglárka
(Ranunculus repens), libapimpó (Potentilla anserina), erdei kányafű (Rorippa sylvestris), réti
szittyó (Juncus compressus), sárga nőszirom (Iris pseudacorus).
J4 – Fűz-nyár ártéri erdők (alkalmazott hibrid kategóriák: J4xS6, J4x(S6)
Fűz-nyár ártéri erdősáv a Duna ártéri területén. Az élőhely 91E0 kódjelű „Enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)” elnevezésű kiemelt jelentőségű Natura 2000 jelölő élőhellyel azonosítható. Fűznyár ártéri erdősáv szélessége változó. A szélesebb és természetes parti domborzati
viszonyokkal rendelkező szakaszokon két egymástól a domináns fafaj készletében többékevésbé elváló fás zóna figyelhető meg. A parton és a parthoz közeli felső lombkoronaszintet az
őshonos fűzfajok (Salix spp.), a fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis) alkotja. Az alsó
lombkoronaszint meghatározó faja a zöld juhar (Acer negundo), de hosszú szakaszokon
hiányzik, vagy csak nagyon kis százalékban van jelen. A magasabb térszínen, csak rövidebb
időszakokban, alkalmanként elöntött részeken a hazai nyár fajok (Populus spp.), a fekete nyár
(Populus nigra), fehér nyár (Populus alba) a meghatározó, amelynek az alsó
lombkoronaszintjében szintén helyenként tömeges a zöld juhar (Acer negundo), amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvanica). További fatermetű fajok: vénic-szil (Ulmus laevis), mezei juhar (Acer
campestre), vadkörte (Pyrus pyraster), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera). Egyes szakaszokon
meg valamennyi faj keveredve együttesen képezi a fűz-nyár ártéri erdősávot és és vannak
szakaszok, ahol a parton a füzek alkotják az idős fákat, a cserjeszint hiányzik. A csigolyafűz (Salix
purpurea) is eltűnik, vagy nagy közökkel jelenik meg egy-egy példány, és csak az 5-10 m széles
sávot képező füzes van meg.
A magasabb térszínű, csak alkalmanként, rövid időre elöntött területeken előforduló cserjék:
közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), gyepűrózsa (Rosa canina), veresgyűrű som (Cornus
sanguinea), közönséges borostyán (Hedera helix) (helyenként zárt szőnyeget képezve),
közönséges mogyoró (Corylus avellana). A parttól kissé távolabb szintén csak szórványosan, de
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jelen van végig az inváziós gyalogakác (Amorpha fruticosa). A fákra számos ponton az erdei
iszalag (Clematis vitalba) és a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel.
A gyepszint az élőhelyre, termőhelyi adottságokra jellemző, fajszegény. Áradásokat, hosszabbrövidebb vízborítást elviselő fajokból áll. Jellemző fajok közé tartozik a hamvas szeder (Rubus
caesius), nagy csalán (Urtica dioica), nád (Phragmites australis) (szálanként), pántlikafű
(Phalaris arundinacea) (kisebb-nagyobb foltokban). További megfigyelt lágyszárú növényfajok:
nagy útifű (Plantago major), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), pántlikafű (Phalaris
arundinacea), mocsári sás (Carex acutiformis). A parthoz közeli területeken a lazább fás foltok
alatt, valamint a nyílt részeken helyenként összefüggő foltokat képeznek az inváziós amerikai
őszirózsafajok (Aster sp.). A magas aranyvessző (Solidago gigantea) viszont ezen a térszínen
kevésbé jellemző, csak szálanként fordul elő.
K2 – Gyertyános-kocsánytalan tölgyes. (alkalmazott hibrid kategóriák: K2xS6)
Az élőhely a visegrádi szakaszon, a 11. sz. főút a Dunával ellentétes oldalon közvetlenül a műút
szélétől, a meredek hegyoldalon található. Az élőhely akáccal nem fertőzött részei az 91M0
kódjelű „Pannon gyertyános-tölgyesek” elnevezésű Natura 2000 jelölő élőhellyel azonosítható. A
tervezett kerékpárút alig érinti és nincs hatással az élőhelyre, de az élőhely beleesett a vizsgált
és élőhely térképezett 100 m széles sávba. Természetes körülmények között a gyertyános
kocsánytalan tölgyes található ebben a sávban. Ez azonban az erdészeti és egyéb munkák,
valamint a spontán betelepülések nyomán átalakult, fajkészlete kiegészült. A természetes
erdőtársulás elemei közé tartozik a felső lombkoronaszintben a kocsánytalan tölgy (Quercus
petraea), cser (Quercus cerris), közönséges bükk (Fagus sylvatica) (néhány ponton), a második
szintben a közönséges gyertyán (Carpinus betulus), mezei juhar (Acer campestre), virágos kőris
(Fraxinus ornus) (magasabb térszínről betelepülve), kislevelű hárs (Tilia cordata),
vadcseresznye (Prunus avium). A nem őshonos fajok közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia),
közönséges dió (Juglans regia) említhető, amelyek főként azokon a helyeken jelennek meg, ahol
a csökken hegyoldal lejtőszöge. A cserjeszintet alkotó fajok: közönséges mogyoró (Corylus
avellana), gyepűrózsa (Rosa canina), földi szeder (Rubus fruticosus agg.), csíkos kecskerágó
(Euonymus europaeus), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), húsos som (Cornus mas),
közönséges borostyán (Hedera helix), egybibés galagonya (Crataegus monogyna). A fákra,
cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) és az erdei iszalag (Clematis vitalba) fut fel. A gyepszint
borítási értéke, fajösszetétele az árnyalástól, a termőréteg vastagságától, lejtőszögtől függően
erősen változik. A fajok egy része nem a gyertyános tölgyes jellemző fajai közé tartozik, hanem a
magasabb térszínről települt be. Szálankénti előfordulása a termőhelyi optimumtól való
távolsággal is magyarázható. A borítási érték a teljes szakaszon alacsony. A humusz
felhalmozódásos pontokon a tápanyagkedvelő fajok túlsúlya tapasztalható. Megfigyelt erdei
fajok: erdei galaj (Galium sylvaticum), bablevelű varjúháj (Hylotelephium telephium subsp.
maximum), baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia), orvosi tüdőfű (Pulmonaria
officinalis), ligeti perje (Poa nemoralis), kapotnyak (Asarum europaeum). Gyomfajok: vetési
tüskemag (Torilis arvensis), nagy csalán (Urtica dioica), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus),
nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), egynyári szélfű (Mercurialis annua), erdei
turbolya (Anthriscus sylvestris), sövénykeserűfű (Fallopia dumetorum), falgyom (Parietaria
officinalis).
OB – Jellegtelen üde gyepek
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Ide soroltuk a tervezett nyomvonal változatok által érintett, vagy a környezetébe eső mélyebb
fekvésű gyepeket, valamint az utak menti keskeny gyepsávokat többféle hibridkategória
alkalmazásával (OBx(OC), OBx(OD), OBx(S7), OBx(S7xP2b), OBx(U4), OBxOC, OBxOD, OBxOG,
OBxP2b, OBxRA, OBxS6, OBxS7, OBxS7xS6, OBxU11). A legtöbb helyen a megkülönböztettet
jellegtelen üde gyepek korábban mocsárrétek lehettek, de a korábbi, vagy a jelenlegi
területhasználat (kezelés hiánya, talajvízszint csökkenés) miatt leromlottak. A rendszeresen
kaszált részeken is mindenhol jelen van több-kevesebb mennyiségben valamelyik inváziós
lágyszárú faj. A gyep fajkészlete vegyes összetételű, amely nedvességkedvelő generalista fajok
mellett gyakran tartalmaz szántóföldi és ruderális gyomokat is. Meghatározó fűfaj a franciaperje
(Arrhenatherum elatius), réti csenkesz (Festuca pratensis), csomós ebír (Dactylis glomerata).
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: angolperje (Lolium perenne), pongyola pitypang
(Taraxacum officinale), csomós ebír (Dactylis glomerata), fekete nadálytő (Symphytum
officinale) (szálanként, nem érzi igazán jól magát), fekete üröm (Artemisia vulgaris), vadmurok
(Daucus carota), erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris), kerek repkény (Glechoma hederacea),
kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), mocsári sás (Carex acutiformis) (kis foltokban felszakadozva),
földi bodza (Sambucus ebulus), mezei aszat (Cirsium arvense), réti here (Trifolium pratense),
lándzsás útifű (Plantago lanceolata), nagy útifű (Plantago major), vetési tüskemag (Torilis
arvensis), réti boglárka (Ranunculus acris), közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), indás
pimpó (Potentilla reptans), közönséges aszat (Cirsium vulgare), fehér here (Trifolium repens),
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), mezei katáng (Cichorium intybus), fodros lórom
(Rumex crispus), ragadós galaj (Galium aparine), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), gilisztaűző
varádics (Tanacetum vulgare), fekete üröm (Artemisia vulgaris), közönséges gyújtoványfű
(Linaria vulgaris), fehér mécsvirág (Silene alba), orvosi atracél (Anchusa officinalis), peszterce
(Ballota nigra), egynyári seprence (Erigeron annuus), közönséges galaj (Galium mollugo),
közönséges torma (Armoracia rusticana). Helyenként tömeges, összefüggő zárt állományt képez
az inváziós lándzsáslevelű őszirózsa (Aster lanceolatus) és/vagy az inváziós magas aranyvessző
(Solidago gigantea). Azokon a foltokon, ahol az inváziós lágyszárúak dominanciája figyelhető
meg, ott a jellegtelen üde gyepekre jellemző fajok csak szálanként, szétszórva fordulnak elő.
Útmenti (padka, rézsű, vízelvezető árok) rendszeresen kaszált gyep jellegtelen üde gyeppel
azonosítható. Nagyon változó a fajkészlete, amely a helyzettől, karbantartási munkák
intenzitásától stb. függ. Meghatározó fűfaj a közönséges tarackbúza (Elymus repens),
franciaperje (Arrhenatherum elatius), angolperje (Lolium perenne).
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: fehér here (Trifolium repens), pongyola pitypang
(Taraxacum officinale), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), csomós ebír (Dactylis
glomerata), fekete üröm (Artemisia vulgaris), tyúkhúr (Stellaria media), réti here (Trifolium
pratense), apró gólyaorr (Geranium pusillum), fekete csucsor (Solanum nigrum), peszterce
(Ballota nigra), borzas sás (Carex hirta), egynyári seprence (Erigeron annuus), fakó muhar
(Setaria pumila), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), nagy csalán (Urtica dioica),
közönséges medvetalp (Heracleum sphondylium), fehér mécsvirág (Silene alba), szelíd csorbóka
(Sonchus oleraceus), magas aranyvessző (Solidago gigantea), közönséges galaj (Galium
mollugo), mezei cickafark (Achillea collina), falgyom (Parietaria officinalis), mezei katáng
(Cichorium intybus), fehér here (Trifolium repens).
OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyep (alkalmazott hibrid kategóriák: OCx(H5b), OCx(OD),
OCx(S6), OCx(U2), OCxOD, OCxODxS7, OCxP2b, OCxS6, OCxS6xS7, OCxS7). A bolygatott területek
jellegtelen taposott, gyomos száraz gyepfoltjai kerültek jelölésre, többek között az utak menti,
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vagy visszagyepesített szántó, felhagyott gyümölcsös-szőlő helyén keletkezett jellegtelen
magasabb fekvésű degradált térszínek növényzete. Meghatározó fűfaj csillagpázsit (Cynodon
dactylon), karcsú perje (Poa angustifolia), közönséges tarackbúza (Elymus repens), angolperje
(Lolium perenne), siskanád (Calamagrostis epigeios). További megfigyelt lágyszárú növényfajok:
magyar imola (Centaurea jacea subsp. angustifolia), fekete üröm (Artemisia vulgaris),
keserűgyökér (Picris hieracioides), parlagi ligetszépe (Oenothera biennis), szöszös ökörfarkkóró
(Verbascum phlomoides), betyárkóró (Conyza canadensis), egynyári seprence (Erigeron
annuus), közönséges spárga (Asparagus officinalis), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris),
farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), fakó muhar (Setaria pumila), lándzsás útifű (Plantago
lanceolata), fehér here (Trifolium repens), nagy útifű (Plantago major), bürökgémorr (Erodium
cicutarium), mezei cickafark (Achillea collina), aszúszegfű (Petrorhagia prolifera), vadmurok
(Daucus carota), fehér mécsvirág (Silene alba), kis tőtippan (Eragrostis minor), karcsú perje
(Poa angustifolia), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), ezüst pimpó (Potentilla argentea),
madárkeserűfű (Polygonum aviculare. Az élőhelyen változó kiterjedésű foltokban kolonizált az
inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea).
OD – Lágyszárú özönfajok állományai (alkalmazott hibrid kategóriák: ODx(P2b), ODx(S7), ODxOB,
ODxOCx(S7), ODxP2c)
A vizsgált területen sokszor csak amerikai őszirózsaként jelölt és a magas aranyvessző (Solidago
gigantea) által uralt területeket jelöltük ezzel a kóddal. Az amerikai őszirózsa legnagyobb
tömegben a Duna partmenti zónájában, a fásszárú növényzettel fedett részeken, míg az
aranyvessző a parttól távolabb eső gyepeken a meghatározó. A fás-gyepes terület határán
gyakran a két faj keveredik. Mindkét faj esetében elmondható, hogy a spontán megtelepülés után
fokozatosan kiszorította a korábbi növényzet elemeit. Művelésből kimaradt területek, telepített
erdőállományok, felhagyott szántók és bolygatott területek, pl. a csatornák töltése könnyű
megtelepülést biztosítottak számára. Ezek a gócok utat nyitottak a természetes növényzetre való
rátelepülésnek is. Azokon a foltokon, ahol az inváziós lágyszárúak dominanciája figyelhető meg,
ott a jellegtelen üde gyepekre jellemző fajok csak szálanként, szétszórva fordulnak elő. A
domináns fajok tömegessége miatt a kétszikűek csak szálanként fordulnak elő. További
megfigyelt lágyszárú növényfajok: ragadós galaj (Galium aparine), közönséges bojtorján
(Arctium lappa), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), gilisztaűző varádics (Tanacetum
vulgare), kerek repkény (Glechoma hederacea), keszeg saláta (Lactuca serriola). Egyes helyeken
megjelenik a selyemkóró (Asclepias syriaca) (szálanként) a magas aranyvessző (Solidago
gigantea) foltjaiban, de jelentősebb állományt nem képez. Helyenként a szintén inváziós
gyalogakáccal (Amorpha fruticosa) (P2c) keveredve figyelhető meg.
OG – Taposott gyomnövényzet
P2a – Üde és nedves cserjés (alkalmazott hibrid kategóriák: P2axRA)
A tervezési szakasz esetében kevésbé jelentős élőhely, bár a Duna menti vízhatásnak kitett
sávban végig jelen lehet. Fűzfajoknak a parti zónában magról kelt állományai lettek ezzel a
élőhely kóddal jelölve.
P2b – Galagonyás-kökényes félszáraz cserjés (alkalmazott hibrid kategória: P2bx(OD), P2bx(RA),
P2bx(S7), P2bxH5b, P2bxOD, P2bxP2c)
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A töviskes fajok alkotják, amelynek régióban jellemző faja a kökény (Prunus spinosa), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus
nigra), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), a parlagi rózsa (Rosa canina) és a földi szeder
(Rubus fruticosus agg.). Helyenként sűrű, áthatolhatatlan sávot képeznek a földút, műút mellett,
vagy az erdősávok szegélyében, vagy nagyobb, összefüggő foltokat a művelésből felhagyott
területeken. Gyakran a cserjésből nőnek ki az őshonos és nem őshonos fafajok.
P2c – Idegenhonos cserje vagy japánkeserűfű-fajok uralta állományok (alkalmazott hibrid
kategóriák: P2cxOF)
Az inváziós gyalogakác (Amorpha fruticosa) dominálta foltok kerültek ezzel a kategóriával
jelölésre. A gyepszint gyomos, jellegtelen, akácosra jellemző nitrofil gyomfajokkal terhelt, mint a
ragadós galaj (Galium aparine). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: földi szeder (Rubus
fruticosus agg.), siskanád (Calamagrostis epigeios). A kissé felszakadozott cserjés foltok alatt,
között az inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a amerikai őszirózsa (Aster sp.)
zárt gyepe található. A foltból gyakran állnak ki a zöld juhar (Acer negundo) egyedei, kisebb
csoportjai.
RA – Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja, vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott
fasorok (Alkalmazott hibrid kategóriák: RAx(S6), RAxOD, RAxP2b, RAxP2c, RAxS6)
Ez a kategória lett alkalmazva főként közvetlenül az utak, vízfolyások mellett lévő, egy-két
fasornyi sávban lévő, nem telepített, hanem spontán eredetű őshonos fajú faegyedekre,
fasorokra. A facsoportot, fasort őshonos fásszárú fajok, mint fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz
(Salix fragilis), fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra), hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus).
RB – Őshonos fafajú puhafás jellegtelen erdők (Alkalmazott hibrid kategóriák: RBxOC; RBxP2c)
Puhafás őshonos fajok uralta, erdei lágyszárúakban többnyire szegényes erdők gyűjtőcsoportja,
amelyek általában spontán jellegűek (de lehetnek telepítettek), fajszegénységük miatt pedig még
nem sorolhatók be természetszerű erdőtársulásba. Termőhelyileg nagyon heterogén csoport, a
száraztól a nedves termőhelyekig bárhol létrejöhet. A tervezési területen ezzel a kategóriával
jelöltük részben a pionír, spontán eredetű és a telepített, vagy erőteljesen elgyomosodott vegyes
összetételű puhafás foltokat. A felső szintet az őshonos fafajok képezik, míg a második szintben
találhatók a nem őshonos fafajok. A puhafás foltot alkotó őshonos fafajok között megtalálható a
fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra), fehér fűz (Salix alba). A nem őshonos
fafajok közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia), nemes nyár (Populus ×euramericana)
(telepítésből visszamaradt), zöld juhar (Acer negundo) és a közönséges dió (Juglans regia)
említhető. A parthoz közeli részeken szórványosan előfordul a vénic-szil (Ulmus laevis). A fák
alatt gazdag cserjeszint található. A cserjeszintet alkotó fajok közül meghatározó az egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus
nigra). Szórványosan előfordul még a közönséges mogyoró (Corylus avellana) és kivadulva a
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera). Helyenként a földi szeder (Rubus fruticosus agg.) képez
teljesen járhatatlan, zárt szövedéket. A gyepszint jellegtelen, gyomos. Megfigyelt fajok: nagy
csalán (Urtica dioica), ragadós galaj (Galium aparine), borzas ibolya (Viola hirta). A
gyepszintjükben tömeges lehet az inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea). Gyakran
közvetlenül határosak a jelölő élőhelyként ismert fűz-nyár ártéri erdőfoltokkal, sávokkal.
RC – Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdő.
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Egy ponton előforduló élőhely, amelyet a tervezett kerékpárút nem érint.
RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdők (Alkalmazott hibrid
kategóriák: RDbxP2b)
Vegyes fajösszetételű, fajszegény jellegtelen részben mesterséges, részben spontán állományok,
amelyekben az őshonos fajok keverednek a nem őshonos fajokkal. Meghatározóan fehér akác
(Robinia pseudoacacia), zöld juhar (Acer negundo), közönséges dió (Juglans regia), bálványfa
(Ailanthus altissima) és a mezei juhar (Acer campestre) alkotja a lombkorona szintet. Az
őshonos fafajok előfordul még a vadkörte (Pyrus pyraster). A széli részen telepítve gyakran
nemes nyár (Populus ×euramericana) egyedek találhatók. A cserjeszintben az egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), varjútövis benge (Rhamnus catharticus), veresgyűrű som
(Cornus sanguinea) vagy az inváziós gyalogakác (Amorpha fruticosa) található. A gyepszintje a
kevert fajösszetételnek megfelelően jellegtelen, fajszegény.
S1 – Akácos (Alkalmazott hibrid kategóriák: S1x(U2), S1xOC, S1xS6)
Főként a Szentendrei-szigeten, az utak menti fás-cserjés sáv meghatározó faja. Az élőhely
meghatározó fafaja a névadó akác (Robinia pseudoacacia). Cserjeszintjét a fekete bodza
(Sambucus nigra) – változó mértékben zárt cserjése határozza meg. A gyepszintjében nitofil
fajok jellemzőek, mint a meddő rozsnok (Bromus sterilis), zamatos turbolya (Anthriscus
cerefolium), tyúkhúr (Stellaria media), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), nagy csalán
(Urtica dioica), ragadós galaj (Galium aparine), peszterce (Ballota nigra). Az akácosok alatt, vagy
szélében legtöbbször, az akácos korától függetlenül változó szélességben megfigyelhető az
inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea).
S2 – Nemesnyáras (Alkalmazott hibrid kategóriák: S2xOB)
A nemesnyáras kategóriával a nemes nyár (Populus ×euramericana) állományok lettek jelölve. A
mélyebb fekvésű felszakadozott állományok alatt ellegtelen üde gyep található. Az 1-2 fasornyi
telepített nemes nyár (Populus ×euramericana) egyedeket S7 élőhely kóddal jelöltük.
S4 – Ültetett erdei- és feketefenyves
S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai (alkalmazott hibrid kategóriák: S6x(RA), S6xOC,
S6xOD, S6xP2b, S6xS7, S6xS7xP2b)
A csatornákat, műutakat, földutakat kisebb facsoportok, fasorok kísérik, amelyet nem őshonos
fafajok spontán megtelepült egyedei képeznek. Jellemző fajok közé tartozik akác (Robinia
pseudoacacia), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvanica). Az akác dominálta, de szélesebb fasorokat gyakran S1-el is jelöltük, de
lényegében ua., mint a tárgyi élőhely. A gyepszint fajszegény, jellegtelen, az akácosokra jellemző
fajkészlettel: nagy csalán (Urtica dioica), tyúkhúr (Stellaria media), meddő rozsnok (Bromus
sterilis), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium),
tyúkhúr (Stellaria media), hamvas szeder (Rubus caesius). A fákra, cserjékre helyenként a
vadkomló (Humulus lupulus) fut fel.
S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok (alkalmazott hibrid kategóriák: S7xP2b,
S7xS6)
Utakat, csatornákat szegélyező, nagyobbrészt telepített eredetű idegenhonos és részben őshonos
fafajok alkotta élőhelytípus. Ide soroltuk pl. a felmért utak melletti fa- és cserjetelepítéseket.
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Jellemző fajok közé tartozik fehér akác (Robinia pseudoacacia), nemes nyár (Populus
×euramericana), ezüst juhar (Acer saccharinum), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica),
keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), gyümölcsfák, mint pl. közönséges dió (Juglans
regia).

T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák
A nagytáblás mozaikok kevésbé jellemzőek ezen a tájon. A fajkészletük hasonló az extenzív
szántó gyomfajkészletével.
T2 – Évelő, intenzív szántóföldi kultúra, lucerna tábla.
T5 – Vetett gyep.
T6 – Extenzív szántók (alkalmazott hibrid kategóriák: T6x(T9), T6xT2)
A régió legnagyobb területet borító, a térség képét alapvetően meghatározó élőhelytípusa. Az
extenzív szántó fajkészlete: fehér libatop (Chenopodium album), pokolvarlibatop (Chenopodium
hybridum), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), kövér porcsin (Portulaca oleracea), közönséges
pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), fakó muhar (Setaria pumila), szőrös disznóparéj
(Amaranthus retroflexus), apró szulák (Convolvulus arvensis), karcsú disznóparéj (Amaranthus
powellii), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli),
T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvény
T8 – Extenzív szőlők és gyümölcsösök.
T9 – Kiskertek (alkalmazott hibrid kategóriák:T9xT6)
T10 – Parlag.
U2 – Kertvárosok
A tervezéssel érintett szakaszon a kertvárosias településrészek kerültek ezzel a kategóriával
jelölve.
U3 – Falvak, falu jellegű külvárosok
A tervezéssel érintett falvak településrészei került ezzel a kategóriával jelölve.
U8 – Folyóvizek
A vizsgált területen található vízfolyásokra (Duna) alkalmazott kategória.
U10 – Tanyák, családi gazdaságok
A tervezési szakasz környezetében, a településektől távolabb eső magányos épületek lettek ezzel
a kategóriával jelölve.
U11 – Út- és vasúthálózat
Az úthálózatot jelölő kategória.
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10.3.3 A tervezett kerékpárút rész-szakaszainak és közvetlen környezetének
részletes botanikai jellemzése és a hatásainak természetvédelmi
szempontú értékelése
Az egyes tervezési rész-szakaszok természetvédelmi szempontú értékelése a természetvédelmi
területfoglalás mellett a saját terepi felmérési eredmények, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park
által rendelkezésre bocsájtott Biotikai Adatbázis adatai alapján történt.
Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM:
Szigetmonostor; SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1
nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
V-1 (T1): A 11. sz. főút mellett a bal oldalon. Keskeny fás-cserjés sáv húzódik, ami után
villanypásztorral körbevett lólegelő található. A sávot a magasfeszültségű vezeték vonalában
néhány évente visszavágják. Emiatt idősebb fák csak a műúttól és a vezeték vonalától bentebb, a
gyepen találhatók. Ott, ahol a vezeték távolabb esik az úttól, ott az út mellett vannak szép idős
fehér fűz (Salix alba) egyedek. A fák közötti-alatti cserjést a veresgyűrű som (Cornus sanguinea),
zöld juhar (Acer negundo), földi szeder (Rubus fruticosus agg.) képezi. A fátlan és nem kaszált
részen a magas aranyvessző (Solidago gigantea), amerikai őszirózsa (Aster sp.), földi bodza
(Sambucus ebulus), közönséges tarackbúza (Elymus repens), siskanád (Calamagrostis epigeios)
alkotta jellegtelen fajszegény gyep jellemzi. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: mezei
aszat (Cirsium arvense), kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), sövényszulák (Calystegia sepium),
nagy csalán (Urtica dioica), hamvas szeder (Rubus caesius). A fákra, cserjékre a vadkomló
(Humulus lupulus) fut fel. A sávban a korábban megfigyelt fafajok mellett a bálványfa (Ailanthus
altissima) is jelentős mennyiségben jelen van. A 11. sz. főút és bekötőút sarkánál vadkörte
(Pyrus pyraster), idős példány, aminek a koronája a rendszeres visszavágás miatt sérült (idős
védelmet érdemlő példány!). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz. A
töltés oldalában helyenként előfordul a farkasalma (Aristolochia clematitis), ami a védett
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) tápnövénye. A műút jobb oldalán ismert korábbról
farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) előfordulás. (lásd 4.1. sz. térkép, 20 melléklet).
V-2 (T1): A meglévő bekötőút mellett – a tervezett kerékpárút nyomvonalához közel –
időszakos vízfolyás, ami a Dunában vezeti vizét. A vízfolyás medrének oldalán jellegtelen üde
gyep van. A mederben megfigyelt fajok: fekete csucsor (Solanum nigrum), falgyom (Parietaria
officinalis), egynyári seprence (Erigeron annuus), vízicsillaghúr (Myosoton aquaticum), pipacs
(Papaver rhoeas), magas aranyvessző (Solidago gigantea), nagy csalán (Urtica dioica), fakó
muhar (Setaria pumila), közönséges bojtorján (Arctium lappa), fekete nadálytő (Symphytum
officinale), szappanfű (Saponaria officinalis), betyárkóró (Conyza canadensis), mezei cickafark
(Achillea collina), kerek repkény (Glechoma hederacea), mezei katáng (Cichorium intybus),
parlagfű (Ambrosia artemisifolia), földi bodza (Sambucus ebulus), mezei aszat (Cirsium
arvense). A meder szélén megtelepedett a fehér akác (Robinia pseudoacacia), bálványfa
(Ailanthus altissima). A lovarda bejáratát elhagyva a műút mellett közvetlenül zárt kökény
(Prunus spinosa) és földi szeder (Rubus fruticosus agg.) cserjés található. A cserjés után fehér
akác (Robinia pseudoacacia), mezei juhar (Acer campestre), bálványfa (Ailanthus altissima)
vegyes állománya található. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-3 (T2): A tervezett rész-szakasz a római kori erődöt kikerüli. Az erőd régészeti kiállítóhely,
ennek ellenére nem látogatható. Körbe van kerítve és az időszakos vízfolyásra épített fahíd a
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kerítésen belülre van behúzva. A palatetővel fedett falmaradványok – régészeti lelőhelyen –
között a felette lévő lovarda lovai éjszakáznak és ürítenek! Az erőd környezetében, a főút felőli
oldalon fekete nyár (Populus nigra) és zöld juhar (Acer negundo). Az áteresz a 11. sz. fűútnál
gabionfallal van erősítve. Az erőd és a lovarda épületei között van földút. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-4 (T2): A tervezett kerékpárút a 11. sz. főút déli oldalán, a lólegelő, majd egy zárt fás folton
vezet a végpontig. Az útmenti idős fákat elsősorban zöld juhar (Acer negundo) képezi. Telepített
eredetre utal az útmenti fasorban a fehér vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) jelenléte is. A
fák alatt zárt cserjést képez a földi szeder (Rubus fruticosus agg.), gyalogakác (Amorpha
fruticosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fekete bodza (Sambucus nigra). A fákra,
cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus), közönséges vadszőlő (Parthenocissus inserta) és az
erdei iszalag (Clematis vitalba) fut fel. A fátlan részeken vagy az említett cserjefajok zárt
szövedéke, vagy gyomos magaskórós növényzet található nagy csalánnal (Urtica dioica),
inváziós lágyszárúakkal, mint a magas aranyvessző (Solidago gigantea), amerikai őszirózsa
(Aster sp.). Idős, védelemre érdemes fekete nyár (Populus nigra) egyed a kerékpárút tervezett
nyomvonalán nem található. Őshonos fafajok előfordulnak az útmenti fasorban, mint mezei
juhar (Acer campestre), fekete nyár (Populus nigra), de ezek mind fiatal egyedek.
Az úttól távolabb lólegelő. Jellegtelen üde gyep található a korábbi mocsárrét-kaszálórét helyén.
Bekötőút, ami a főútról ágazik le. Jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica) fasor kíséri a bekötőt. A
második szintben megfigyelhető még a fehér eperfa (Morus alba), tövises lepényfa (Gleditsia
triacanthos).
Juharlevelű platán (Platanus × hybrida) alkotta fasor, amely merőlegesen vezet a főúttal.
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: nagy csalán (Urtica dioica), falgyom (Parietaria
officinalis),
A magasfeszültségű-, valamint gázvezeték nyomvonalán levágásra került a nyomvonal mentén a
fás növényzet. A földi szeder (Rubus fruticosus agg.) zárt szövedéke miatt nem lehet benne
menni.
A szakasz végén fehér fűz (Salix alba), zöld juhar (Acer negundo) és nemes nyár (Populus
×euramericana) ültetvény vegyes állománya. A gyepszintben összefüggő állományt képez a
hamvas szeder (Rubus caesius). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: pénzlevelű lizinka
(Lysimachia nummularia), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), erdei gyömbérgyökér
(Geum urbanum), bükk sás (Carex pilosa). Az erdőfolt alatt időszakos vízfolyás medre vezet a
főút keresztezésével a Duna irányába.
A tervezett kerékpárút nyomvonala nem érinti a Duna menti fűz-nyár ártéri erdőt és az idős
fekete nyár (Populus nigra) egyedeket. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes részszakasz. A szakasz mellett, az ártéren jelentős számú védelemre érdemes genetikailag tiszta
fekete nyár (Populus nigra) egyed található. A tervezett beruházás nem érinti (lásd 4.1. sz.
térkép, 20 melléklet).
V-5 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonalán a gyalogakác (Amorpha fruticosa) cserjés
teljesen összezár. Gyalogakác (Amorpha fruticosa) dominálta, továbbá veresgyűrű som (Cornus
sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus monogyna) alkotja az alig járható cserjést. Lakossági

OLDAL 273

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
hulladékkal erőteljesen szennyezett terület. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes
rész-szakasz.
V-6 (T1) és V-7 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala mellett (V-6), a főút és a mellékút
közötti területen hatalmas kőzúzalékkal vegyes földdepó húzódik. Erre spontán települt be egy
fás-cserjés növényzet. A felső lombkoronaszintet meghatározóan a fehér akác (Robinia
pseudoacacia) alkotja. Szórványosan ebből fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus
nigra) egyedek emelkednek ki. Az alsó szintben még zöld juhar (Acer negundo), bálványfa
(Ailanthus altissima), mezei juhar (Acer campestre) és szórványosan virágos kőris (Fraxinus
ornus) található. A cserjeszintben, a fás foltok előterében helyenként nagy foltokat képez a földi
szeder (Rubus fruticosus agg.). További cserjefajok: egybibés galagonya (Crataegus monogyna).
A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) és az erdei iszalag (Clematis vitalba) fut fel.
Több ponton is megfigyelhető a cseh óriáskeserűfű (Fallopia ×bohemica), és az amerikai
őszirózsa (Aster sp.) nagyobb foltjai.
A tervezett kerékpárút a zárt kertek és a lepencei wellness száló előtt haladva nem érint értékes
élőhelyet. A fás sáv a műút bal oldalán kiszélesedik és a fehér akác (Robinia pseudoacacia) lesz a
meghatározó fafaj, amely spontán telepedett meg és folyamatosan terjed. Többféle korosztály is
megfigyelhető belőle. Helyenként telepítés nyomai felismerhetők, pl. a nemes nyár (Populus
×euramericana), egyedek esetében. Szórványosan őshonos fafajok is megfigyelhetők, mint a
fehér fűz (Salix alba), virágos kőris (Fraxinus ornus), mezei juhar (Acer campestre), korai juhar
(Acer platanoides), vadkörte (Pyrus pyraster). A cserjeszintet alkotó fajok: fekete bodza
(Sambucus nigra), gyalogakác (Amorpha fruticosa), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), földi
szeder (Rubus fruticosus agg.), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa (Rosa
canina). A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus), közönséges vadszőlő (Parthenocissus
inserta) és az erdei iszalag (Clematis vitalba) fut fel. A fák és cserjék alatt jellegtelen, fajszegény
gyepszint található. Megfigyelt fajok: hamvas szeder (Rubus caesius), tyúkhúr (Stellaria media),
meddő rozsnok (Bromus sterilis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), peszterce (Ballota
nigra), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), kövér porcsin (Portulaca oleracea), parlagfű
(Ambrosia artemisifolia). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-8 (T1): A tervezett kerékpárút műút és a műút mellé telepített fasor között halad. A fasort
alkotó fajok: virágos kőris (Fraxinus ornus), mezei juhar (Acer campestre), közönséges mogyoró
(Corylus avellana). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: bálványfa (Ailanthus altissima),
erdei iszalag (Clematis vitalba), kökény (Prunus spinosa), közönséges galaj (Galium mollugo),
franciaperje (Arrhenatherum elatius), kis tőtippan (Eragrostis minor), fakó muhar (Setaria
pumila), szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus). A keskeny fasor után gyalogakác
(Amorpha fruticosa) alkotta cserjés, majd a korábban jellemzett jellegtelen üde gyep következik.
2+590 km sz: Lepence-patak. A tervezett kerékpárút keresztezi a patakot. Széles medrében a víz
alá csak időszakosan kerülő része gyomos. Megfigyelt fajok: nagy csalán (Urtica dioica), piros
árvacsalán (Lamium purpureum), sövényszulák (Calystegia sepium), keserű csucsor (Solanum
dulcamara), vízicsillaghúr (Myosoton aquaticum). A meder cserjésedik gyalogakáccal (Amorpha
fruticosa). Két oldalt a medret akácos sáv kíséri. Szórványosan előfordul a hídnál a virágos kőris
(Fraxinus ornus) (telepítve). A hídtól távolabb idős fehér fűz (Salix alba) egyedek kísérik a
medret. A fákra, cserjékre a közönséges vadszőlő (Parthenocissus inserta) fut fel. A műút másik
oldalán a patak mederben csigolyafűz (Salix purpurea) van települve. További fajok: széleslevelű
gyékény (Typha latifolia), subás farkasfog (Bidens tripartitus), vadkomló (Humulus lupulus),
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erdei iszalag (Clematis vitalba), vízi peszérce (Lycopus europaeus), sédkender (Eupatorium
cannabinum). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-9 (T1): A tervezett kerékpárút telepített fákkal, cserjékkel szórványosan borított jellegtelen
üde gyepen, majd az árvédelmi töltésen halad. Nagy kiterjedésű jellegtelen üde gyep
szórványosan álló fákkal, facsoportokkal. Meghatározó fűfaj a réti csenkesz (Festuca pratensis),
franciaperje (Arrhenatherum elatius), közönséges tarackbúza (Elymus repens), siskanád
(Calamagrostis epigeios). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: parlagfű (Ambrosia
artemisifolia), magyar imola (Centaurea jacea subsp. angustifolia), egynyári seprence (Erigeron
annuus), mezei cickafark (Achillea collina), keserűgyökér (Picris hieracioides), közönséges aszat
(Cirsium vulgare), vadmurok (Daucus carota), réti peremizs (Inula britannica),
kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), őszi vérfű
(Sanguisorba officinalis), szürke aszat (Cirsium canum), mezei varfű (Knautia arvensis),
közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris), szappanfű (Saponaria officinalis), gilisztaűző varádics
(Tanacetum vulgare), mezei katáng (Cichorium intybus), réti aggófű (Senecio erraticus). A gyep
korábban kaszáló volt, a jelenleginél lényegesen üdébb. Néhány faj elszórtan álló egyedei még
utalnak erre a mocsárrét jelegű időszakra, mint a őszi vérfű (Sanguisorba officinalis). Évekkel
ezelőtt (2013) a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) védett és jelölő faj egy példánya is
megfigyelésre került. Nem kizárt, hogy most is előfordul, de csak kis egyedszámban.
A fák részben telepítettek, részben spontán eredetűek. Megfigyelt fafajok közé tartozik a fehér
nyár (Populus alba), közönséges nyír (Betula pendula), juharlevelű platán (Platanus × hybrida),
magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica), fehér fűz (Salix alba), kocsányos tölgy
(Quercus robur). A fák, facsoportok körül a gondozástól függően települt meg a cserjés. A
cserjefajok között a leggyakoribb a gyalogakác (Amorpha fruticosa), amely a kaszálás
kimaradása után képezett nagy foltokat, ezt később már csak körbekaszálták. További fajok:
gyepűrózsa (Rosa canina), veresgyűrű som (Cornus sanguinea). Nagy foltok bolygatást
mutatnak, ami a leginkább a vaddisznó túrásból ered. Jelentős foltokat borít továbbá az inváziós
magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a selyemkóró (Asclepias syriaca).
A töltésen a jelenlegi állapotban csak a rendszeresen járt max. 2 m széles útvonal alkalmas
közlekedésre. A gyalogakác cserjés végig kíséri a töltés Duna felőli oldalát. Ezen a ponton még
vannak idős füzek, de utána már csak fiatal fűz egyedek kísérik töltést. A töltés mindkét oldalán
meghatározóan a zöld juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
rendszeresen visszavágott egyedei, valamint a már említett gyalogakác (Amorpha fruticosa)
cserjés található. Őshonos fafajok is megfigyelhetők, mint fehér nyár (Populus alba), fehér fűz
(Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis), csigolyafűz (Salix purpurea). A cserjés kiegészül a földi
szeder (Rubus fruticosus agg.) és hamvas szeder (Rubus caesius) helyenként járhatatlan
szövedékével, valamint egy magaskórós gyomnövényzettel. Szórványosan előforduló cserjefajok
között megtalálható a gyepűrózsa (Rosa canina), kökény (Prunus spinosa). A magaskóróst alkotó
fajok között megtalálható a földi bodza (Sambucus ebulus), továbbá a az inváziós magas
aranyvessző (Solidago gigantea), amerikai őszirózsa (Aster sp.). További megfigyelt lágyszárú
növényfajok: réti here (Trifolium pratense), indás pimpó (Potentilla reptans), parlagfű
(Ambrosia artemisifolia), betyárkóró (Conyza canadensis), mezei katáng (Cichorium intybus),
osztrák kányafű (Rorippa austriaca), közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), gilisztaűző
varádics (Tanacetum vulgare), vadmurok (Daucus carota), közönséges bojtorján (Arctium
lappa), siskanád (Calamagrostis epigeios), héjakútmácsonya (Dipsacus laciniatus), fodros lórom
(Rumex crispus), nád (Phragmites australis), magyar imola (Centaurea jacea subsp.
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angustifolia), foltos bürök (Conium maculatum), paréjlórom (Rumex patientia), terjőke
kígyószisz (Echium vulgare), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), madárkeserűfű (Polygonum
aviculare), angolperje (Lolium perenne).
A töltés végén, balra még van kis kiterjedésben fűz-nyár ártéri erdő maradvány. Ez a kis folt a
városhoz közel eső résszel ellentétben már nincs feltöltve, rendszeresen kaszálva. Ebben az
említett övárok akadályozza meg. A fehér fűz (Salix alba) idős egyedei alatt összefüggő cserjést
képez a gyalogakác (Amorpha fruticosa). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes
rész-szakasz.
V-10 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Visegrád belterületén halad.
4+970 km sz: Apátkúti-patak. Állandó vízfolyás. A mederben nagy foltokat képez a vízi menta
(Mentha aquatica), deréceveronika (Veronica beccabunga). További megfigyelt lágyszárú
növényfajok: vízi peszérce (Lycopus europaeus), borzas füzike (Epilobium hirsutum), lapulevelű
keserűfű (Persicaria lapathifolia), nagy csalán (Urtica dioica), szórványosan jelen az amerikai
őszirózsa (Aster sp.). A mederoldalon földi szeder (Rubus fruticosus agg.), hamvas szeder
(Rubus caesius), erdei iszalag (Clematis vitalba) és a közönséges vadszőlő (Parthenocissus
inserta) képez zárt állományt. A patakon tervezett metszéspontban, a patakon kisebb foltban
nád (Phragmites australis), valamint egy törékeny fűz (Salix fragilis) cserjetermetű példánya és
fiatal enyves éger (Alnus glutinosa) található. A patak medréből több hazai védett és fokozottan
védett halfaj állománya is előkerült, mint a Petényi-márna (Barbus meridionalis), tarka géb
(Proterorhinus marmoratus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus). A patak áthidalása
fokozott figyelmet igényel.
4+800 – 4+970 km sz között (bal oldal): Jellegtelen üde gyep van a fehér fűz (Salix alba), fehér
nyár (Populus alba) lazán álló egyedei alatt. Övárok mellett rögzített lista. Meghatározó fűfaja a
réti csenkesz (Festuca pratensis), franciaperje (Arrhenatherum elatius). További megfigyelt
lágyszárú növényfajok: fekete nadálytő (Symphytum officinale), apró szulák (Convolvulus
arvensis), közönséges galaj (Galium mollugo), nagy csalán (Urtica dioica), magas útifű (Plantago
altissima), kerek repkény (Glechoma hederacea), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crusgalli), indás pimpó (Potentilla reptans), libapimpó (Potentilla anserina), pongyola pitypang
(Taraxacum officinale), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), fehér libatop (Chenopodium
album), közönséges vasfű (Verbena officinalis), mezei cickafark (Achillea collina), gilisztaűző
varádics (Tanacetum vulgare), peszterce (Ballota nigra). A tervezett kerékpárút nem érinti.
Természetvédelmi szempontból a vízfolyás áthidalásánál előírt élővilágvédelmi előírások
betartása mellett konfliktusmentes rész-szakasz.
V-11 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Visegrád belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-12 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Visegrád belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-13 (T1): A tervezett kerékpárút rész-szakasz a visegrádi Vízibástya kaputól indul. A Duna
felőli oldalon (bal) kőből épült partfal kíséri hosszú szakaszon a Duna partot. A partfal előtt van
egy keskeny fás sáv, amelyet a Duna felőli oldalon részben a fehér fűz (Salix alba), csigolyafűz
(Salix purpurea), részben a zöld juhar (Acer negundo) és az amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) egyedei alkotnak. A fehér fűz (Salix alba) egyedei változó korúak, az időstől a
fiatal egyedig minden korosztály látható.
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A Dunától távolabb, közvetlenül a partfal előtt, kissé magasabb térszínen fekete nyár (Populus
nigra) alkotta változó szélességű sáv található. Ritkább színezőelemként jelen van még a vénicszil (Ulmus laevis). A cserjeszintet a gyalogakác (Amorpha fruticosa), veresgyűrű som (Cornus
sanguinea) alkotja.
A partfal feletti rézsűn, a műútig egy vegyes összetételű fás-cserjés sáv található. Fehér nyár
(Populus alba), fekete nyár (Populus nigra) mellett a fehér akác (Robinia pseudoacacia), az
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo). Ritkább színezőelemként
jelen van még a fehér eperfa (Morus alba), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), mezei juhar (Acer
campestre), fehér vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), közönséges dió (Juglans regia),
kislevelű hárs (Tilia cordata), mezei szil (Ulmus minor), virágos kőris (Fraxinus ornus). A
cserjést alkotó fajok között gyakori a gyalogakác (Amorpha fruticosa), cseresznyeszilva (Prunus
cerasifera), gyepűrózsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra), erdei iszalag (Clematis
vitalba), valamint a fásszárú fajok fiatal, cserjetermetű példányai. A fákra, cserjékre a vadkomló
(Humulus lupulus), erdei iszalag (Clematis vitalba), valamint helyenként a közönséges vadszőlő
(Parthenocissus inserta) fut fel. A kiépített támfal előtti keskeny sávban a gyepszint az árnyalás
és a kiszáradás miatt változó borítási értékű, de sehol sem zárt. A gyepszint meghatározó,
nagyobb borítási értékkel bíró elemei közé tartozik a magas aranyvessző (Solidago gigantea) és
kisvirágú őszirózsa (Aster tradescantii). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: hamvas
szeder (Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica), falgyom (Parietaria officinalis), közönséges
borostyán (Hedera helix), franciaperje (Arrhenatherum elatius), fekete üröm (Artemisia
vulgaris), vetési tüskemag (Torilis arvensis), mocsári sás (Carex acutiformis), ragadós galaj
(Galium aparine), farkasalma (Aristolochia clematitis), közönséges medvetalp (Heracleum
sphondylium), réti here (Trifolium pratense), mezei katáng (Cichorium intybus), mezei cickafark
(Achillea collina), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), bojtorjánsaláta (Lapsana communis),
nagy útifű (Plantago major), kányazsombor (Alliaria petiolata), réti ecsetpázsit (Alopecurus
pratensis), kakicsvirág (Mycelis muralis), nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum).
A támfal és a puhafás sáv közötti keskeny fátlan rész. Átmeneti élőhely, amely magasabb
vízállásnál vízborítás alá kerül. Jelentéktelen mértékben záródott a növényzet. Főként inváziós
fajok képezik a borítási érték meghatározó részét, mint a a magas aranyvessző (Solidago
gigantea) és kisvirágú őszirózsa (Aster tradescantii). További szálanként előfduló lágyszárú
növényfajok: pongyola pitypang (Taraxacum officinale), réti here (Trifolium pratense), kúszó
boglárka (Ranunculus repens), hamvas szeder (Rubus caesius), közönséges bojtorján (Arctium
lappa), réti perje (Poa pratensis), orvosi somkóró (Melilotus officinalis), fekete üröm (Artemisia
vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense).
A magasabb térszínről a Dunába vezetett csapadék eredetű vízfolyások, vízszivárgások helyén
kis területen jelennek meg fajgazdagabb élőhelyfoltok. Kis kiterjedésük miatt legtöbbször nem
kiábrázolhatók. A 8+900 km sz-nél fajkészlete pl. az egyiknek: erdei kányafű (Rorippa
sylvestris), vízi kányafű (Rorippa amphibia), torzsika boglárka (Ranunculus sceleratus), rizsfű
(Leersia oryzoides), iszaprojt (Limosella aquatica), vörös libatop (Chenopodium rubrum),
madárkeserűfű (Polygonum aviculare), kisvirágú őszirózsa (Aster tradescantii), subás farkasfog
(Bidens tripartitus), fehér tippan (Agrostis stolonifera).
A tervezett kerékpárút nyomvonala (jobb oldal) a 11. sz. főút mentén közvetlenül a műút
szélétől meredek hegyoldallal határos. Vegyes fajösszetételű erdő található a vizsgált területen.
Természetes körülmények között a gyertyános kocsánytalan tölgyes található ebben a sávban.
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Ez azonban az erdészeti és egyéb munkák, valamint a spontán betelepülések nyomán átalakult,
fajkészlete kiegészült. A természetes erdőtársulás elemei közé tartozik a felső
lombkoronaszintben a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), cser (Quercus cerris), közönséges
bükk (Fagus sylvatica) (néhány ponton), a második szintben a közönséges gyertyán (Carpinus
betulus), mezei juhar (Acer campestre), virágos kőris (Fraxinus ornus) (magasabb térszínről
betelepülve), kislevelű hárs (Tilia cordata), vadcseresznye (Prunus avium). A nem őshonos fajok
közül a fehér akác (Robinia pseudoacacia), közönséges dió (Juglans regia) említhető, amelyek
főként azokon a helyeken jelennek meg, ahol a csökken hegyoldal lejtőszöge. A cserjeszintet
alkotó fajok: közönséges mogyoró (Corylus avellana), gyepűrózsa (Rosa canina), földi szeder
(Rubus fruticosus agg.), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), veresgyűrű som (Cornus
sanguinea), húsos som (Cornus mas), közönséges borostyán (Hedera helix), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna). A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) és az erdei iszalag
(Clematis vitalba) fut fel. A gyepszint borítási értéke, fajösszetétele az árnyalástól, a termőréteg
vastagságától, lejtőszögtől függően erősen változik. A fajok egy része nem a gyertyános tölgyes
jellemző fajai közé tartozik, hanem a magasabb térszínről települt be. Szálankénti előfordulása a
termőhelyi optimumtól való távolsággal is magyarázható. A borítási érték a teljes szakaszon
alacsony. A humusz felhalmozódásos pontokon a tápanyagkedvelő fajok túlsúlya tapasztalható.
Megfigyelt erdei fajok: erdei galaj (Galium sylvaticum), bablevelű varjúháj (Hylotelephium
telephium subsp. maximum), baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia), orvosi tüdőfű
(Pulmonaria officinalis), ligeti perje (Poa nemoralis), kapotnyak (Asarum europaeum).
Gyomfajok: vetési tüskemag (Torilis arvensis), nagy csalán (Urtica dioica), vérehulló fecskefű
(Chelidonium majus), nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum), egynyári szélfű
(Mercurialis annua), erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), sövénykeserűfű (Fallopia
dumetorum), falgyom (Parietaria officinalis).
A fákra, cserjékre az útszéli részen a vadkomló (Humulus lupulus) és az erdei iszalag (Clematis
vitalba) fut fel. Komolyabb gyepszint csak a kevésbé árnyalt útmenti foltokon figyelhető meg. Itt
azonban a tápanyagkedvelő fajok túlsúlya tapasztalható, mint a nagy csalán (Urtica dioica),
tyúkhúr (Stellaria media), falgyom (Parietaria officinalis), egyes pontokon az inváziós cseh
óriáskeserűfű (Fallopia ×bohemica).
A szakasz mellett, az ártéren jelentős számú védelemre érdemes genetikailag tiszta fekete nyár
(Populus nigra) egyed található. 8+700 km sz. vonalában, az ártéren, a fűz-nyár ártéri
erdősávban előkerült a széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), míg a 8+900 km sz-nél a
Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii) 2-2 töve. A tervezett beruházás sem a fekete nyarakat, sem a
nőszőfüvek egyedeit nem érinti (lásd 4.2. és 4.3. sz. térkép, 20. melléklet).
Több féle megoldás született a tervezett kerékpárút nyomvonal vezetésére. A V-13/F változat
tűnik a mind a bal, mind a jobb oldalon húzódó Natura 2000 terület legkisebb érintésével járó
megoldásnak. Természetvédelmi szempontból kevésbé konfliktusos rész-szakasz.
V-14 (T2): A tervezett kerékpárút a 11. sz. főútról letérve a Kisoroszi révátkelő előtti jellegtelen
üde gyepen halad. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-15 (T1): A tervezett kerékpárút a 11. sz. főútról letérve egy meglévő földutat követve éri a
Kisoroszi révátkelőt. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-16 (T2): A rész-szakasz prioritása a terepi felmérések után került átminősítésre. További
felmérést igényel. Valószínűleg természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz,
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de a meglévő földút melletti száraz gyepeken a védett Budai imola (Centaurea scabiosa subsp.
sadleriana) állománya ismert volt több pontról (2006), de az azóta eltelt időszakban az
élőhelyek teljesen elcserjésedtek, fásodtak. Az állományok megléte bizonytalan. (lásd 4.1. sz.
térkép, 20. melléklet).
V-17 (T1): A rész-szakasz prioritása a terepi felmérések után került átminősítésre. További
felmérést igényel. Valószínűleg természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz,
ami a magasabb térszínen akácosokat, a mélyebb részeken jellegtelen üde gyepet, kaszálórétet,
valamint puhafás spontán, vagy telepített erdőfoltokat, fasorokat érint.
V-18 (T2): Lásd a V-7 (T1) rész-szakasznál írottakat. Természetvédelmi szempontból
konfliktusmentes rész-szakasz.
V-19 (T2): Lásd a V-8 (T1) rész-szakasznál írottakat. Természetvédelmi szempontból
konfliktusmentes rész-szakasz.
V-20 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Visegrád belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-21 (T2): Lásd a V-3 (T1) rész-szakasznál írottakat. Természetvédelmi szempontból
konfliktusmentes rész-szakasz. A szakasz mellett, az ártéren jelentős számú védelemre érdemes
genetikailag tiszta fekete nyár (Populus nigra) egyed található. A tervezett beruházás nem érinti
(lásd 4.1. sz. térkép, 20. melléklet).
V-22 (hk): A tervezett kerékpárút nyomvonala Visegrád belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
V-23 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Visegrád belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
D-1 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

belterületén

halad.

D-2 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

belterületén

halad.

D-3 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

belterületén

halad.

D-4 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala egy meglévő földút vonalát követi.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
D-5 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

belterületén

halad.

D-6 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány belterületén, közvetlenül a Dunaparton vezet. Természetvédelmi szempontból konfliktusos rész-szakasz, mivel kis kiterjedésben,
de Natura 2000 jelölő élőhelyet érint.
D-7 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány belterületén, közvetlenül a Dunaparton vezet. Természetvédelmi szempontból konfliktusos rész-szakasz, mivel kis kiterjedésben,
de Natura 2000 jelölő élőhelyet érint.
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D-8 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Dunabogdány belterületén, a Duna-partra
merőlegesen fut ki. Természetvédelmi szempontból konfliktusos rész-szakasz, mivel kis
kiterjedésben, de Natura 2000 jelölő élőhelyet érint.
HÍD-1 (T2): A tervezett
konfliktusmentes változat.

híd

kialakítása

természetvédelmi

szempontból

leginkább

HÍD-2 (T1): Természetvédelmi szempontból konfliktusos rész-szakasz, mivel kis kiterjedésben,
de Natura 2000 jelölő élőhelyet érint.
HÍD-3 (T2) Természetvédelmi szempontból konfliktusos rész-szakasz, mivel kis kiterjedésben,
de Natura 2000 jelölő élőhelyet érint.
K-1 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-2 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-3 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-4 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi külterületén, a műút melletti fás-cserjés
sáv és a mezőgazdasági területe határán halad. A szakasz melletti fás-cserjés növényzet
jellemzését lásd a K-8 (T1) rész-szakasznál. Kisebb szakaszon, a csatlakozó földút mellett
megjelenik ezen az oldalon is jellegtelen száraz-félszáraz gyep. Meghatározó fűfaj a franciaperje
(Arrhenatherum elatius). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: ligeti zsálya (Salvia
nemorosa), réti here (Trifolium pratense), vadmurok (Daucus carota), réti útifű (Plantago
media), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), szarvas kerep (Lotus corniculatus), tövises iglice
(Ononis spinosa), tejoltó galaj (Galium verum), közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis),
siskanád (Calamagrostis epigeios). Mivel nincs legelőnyomás, ez lényegesen fajgazdagabb, jobb
állapotú, de csak 30 m széles (túloldalon ennek többszöröse szélességű és hosszúságú gyep
található).
Kisoroszi előtt töltés található az út mellett. Az erősítése a felmérés idején zajlott. A töltésen
szórványosan állnak a fák. Ezek lehetnek zöld juhar (Acer negundo), juharlevelű platán
(Platanus × hybrida), nemes nyár (Populus ×euramericana), fekete nyár (Populus nigra), vagy
fehér akác (Robinia pseudoacacia) képezi.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-5 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-6 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-7 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
K-8 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi külterületén, a műút melletti fás-cserjés
sáv és a mezőgazdasági területe határán halad. A fasort meghatározóan idős tövises lepényfa
(Gleditsia triacanthos), később ezüst juhar (Acer saccharinum) és végül juharlevelű platán
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(Platanus × hybrida) egyedek képezik. Később a fasorban spontán betelepülve megjelenik a
fehér akác (Robinia pseudoacacia), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), közönséges dió (Juglans
regia), vadcseresznye (Prunus avium), bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica). A cserjeszintet fekete bodza (Sambucus nigra), gyalogakác (Amorpha fruticosa),
gyepűrózsa (Rosa canina), valamint a fák fiatal egyedei képezik. A gyepszint az árnyalástól
függően változik. Az akácosra jellemző fajszegény, gyomos gyepszint található a fasor alatt.
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: hamvas szeder (Rubus caesius), peszterce (Ballota
nigra), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium),
meddő rozsnok (Bromus sterilis). A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel és
képez zárt szövedéket.
A szántót helyenként gyep váltja fel a lótartó telephez közeledve. A legeltetés következtében
jellegtelenné vált száraz-félszáraz gyepen, amelyen nagy foltokat képez az inváziós selyemkóró
(Asclepias syriaca).
A lovarda után az útmenti fasorban fafaj váltás van, megjelenik az amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica). A cserjeszintet a fekete bodza (Sambucus nigra) határozza meg, de
szórványosan előfordul az egybibés galagonya (Crataegus monogyna). Balra és jobbra is
lucernaültetvény van a fás sáv után. Jobbra később a lucernát a szántó váltja fel. A gyepszint
gyomos. Meghatározó fajok: magas aranyvessző (Solidago gigantea), hamvas szeder (Rubus
caesius), kányazsombor (Alliaria petiolata), ragadós galaj (Galium aparine), siskanád
(Calamagrostis epigeios). fás foltok közötti nem kaszált sávot összefüggően az inváziós magas
aranyvessző (Solidago gigantea), vagy amerikai őszirózsa (Aster sp.) fedi. Ebből emelkedik ki
néhány faj, amely jól bírja ezt a konkurenciát, mint a farkasalma (Aristolochia clematitis), nagy
csalán (Urtica dioica), selyemkóró (Asclepias syriaca), mezei aszat (Cirsium arvense).
A műút mellé kifut egy kisebb erdőfolt amelyet nemes nyár (Populus ×euramericana) és fehér
nyár (Populus alba) telepített vegyes állomány alkot.
Kisoroszihoz közeledve juharlevelű platán (Platanus × hybrida) alkotja a fasort. Szórványosan
előfordul még korai juhar (Acer platanoides), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus). A platánok
alatt közönséges fagyal (Ligustrum vulgare) zárt cserjése található. Szórványosan keskenylevelű
ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa (Rosa
canina). A fákra, cserjékre mindenhol a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel.
Az útmenti fás-cserjés sáv után kaszálóként hasznosított változó természetességet mutató, de
alapvetően fajgadag gyep félszáraz gyep húzódik. Lényegesen jobb állapotú, mint a korábbi
lólegelő.
Kisoroszihoz előtti szakaszon a juharlevelű platán (Platanus × hybrida) már csak szórványosan
kerül elő. Elsősorban a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), korai juhar (Acer
platanoides), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), fekete bodza (Sambucus nigra) a meghatározó
fa- és cserjefaj.
Természetvédelmi szempontból kis mértékben konfliktusos rész-szakasznak tűnik. Azonban
a megvalósulása esetén hosszan gyepterületet is – még ha az a lovarda vonalában degradált is –
és idős, védelemre érdemes fekete nyár (Populus nigra) egyedeket is érint, amelyeknek a
védelme fontos, ezért a műút északi oldalára tervezett K-4 (T2) változat javasolt tovább
tervezésre.
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K-9 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Kisoroszi belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-1 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu külterületén, a műút melletti fáscserjés sáv és hosszan erdővel fedett terület határán halad.
3+043 km sz: Csatorna (merőleges vezetésű a műútra). Fehér nyár (Populus alba) szép idős
állománya van a szélében. A cserjeszintet gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a fekete bodza
(Sambucus nigra) képezi. A gyepszintje erősen felszakadozott, alig néhány fajos. Megfigyelt
fajok: hamvas szeder (Rubus caesius), farkasalma (Aristolochia clematitis), vetési tüskemag
(Torilis arvensis).
Az út mellett töltés húzódik. Korábban ezt is fasor kísérte, de a töltés kiépítésével a fasor jelentős
részét kitermelték. Ennek a fasornak a rövid szakasza találhatók meg a töltés előtti útszakasz
mellett. A töltésen jellegtelen félszáraz gyep található. Meghatározó fűfaj a franciaperje
(Arrhenatherum elatius), réti csenkesz (Festuca pratensis), közönséges tarackbúza (Elymus
repens). A töltés után, a Duna felőli, ártéri oldalon őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír
erdő és magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) fertőzött laposok találhatók. A fás foltok
jellemző fajai a fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra), fehér fűz (Salix alba). A
cserjeszint gazdag. Jellemző fajok: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), veresgyűrű som
(Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus nigra), gyalogakác (Amorpha fruticosa). A laposok
növényzete gyomos. Meghatározó fajok közé tartozik a nagy csalán (Urtica dioica), hamvas
szeder (Rubus caesius), magas aranyvessző (Solidago gigantea).
3+550 km sz.: fekete nyár (Populus nigra) fasor. Egészen kiérnek az idős fehér nyár (Populus
alba), egyedek az út széléig. A második szintben spontán betelepült fehér akác (Robinia
pseudoacacia) van. A cserjeszintben varjútövis benge (Rhamnus catharticus), gyalogakác
(Amorpha fruticosa). A gyepszintet összefüggően a magas aranyvesszős (Solidago gigantea)
határozza meg.
3+675 – 4+100 km sz.: Akácos. A gyepszintjét összefüggően magas aranyvesszős (Solidago
gigantea) borítja. Bal oldalon szintén akácos. Nagyon zárt, spontán befásodott, cserjésedett
élőhely. Korábban kiskertek húzódtak a területen, amire a nagyszámú gyümölcsfa jelenléte utal.
Az akácok között még jelen van a zöld juhar (Acer negundo) és a nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis). A cserjeszintet egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus
spinosa), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), fekete bodza (Sambucus nigra) és közönséges
fagyal (Ligustrum vulgare) alkotja. A gyepszintjében magas aranyvessző (Solidago gigantea),
hamvas szeder (Rubus caesius), nagy csalán (Urtica dioica). További megfigyelt lágyszárú
növényfajok: falgyom (Parietaria officinalis), közönséges bojtorján (Arctium lappa), meddő
rozsnok (Bromus sterilis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), kisvirágú nebáncsvirág
(Impatiens parviflora), peszterce (Ballota nigra), erdélyi gyöngyperje (Melica transsilvanica). A
fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) és az erdei iszalag (Clematis vitalba) fut fel.
4+100 – 6+700 km sz.: Az akácos után Tahitótfalu zártkertes részig a tervezett kerékpárút
nyomvonala az útmenti fás-cserjés sáv mellett degradált és jó állapotú homoki sztyeprétet,
jellegtelen száraz-félszáraz gyepeket érint.
A konfliktusos szakaszok: 4+090 - 4+608; 4+695 - 5+221; 5+387 - 5+737; 6+478 - 6+613; 6+648
- 6+684 km sz. Ezeken a szakaszokon a 6260 kódjelű „Pannon homoki gyepek” kiemelt
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jelentőségű jelölő élőhelyet érint a nyomvonal. A tervezett rész-szakasz által érintett védett és
fokozottan védett fajok (lásd 4.4 – 4.17. térkép, 20. melléklet):
 agárkosbor (agár sisakoskosbor) (Orchis morio)
 báránypirosító (Alkanna tinctoria)
 fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) (korábbról ismert volt, de a felmérés
idején már nem került elő)
 budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana),
 bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)
 homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica)
 homoki cickafark (Achillea ochroleuca)
 homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria)
 homoki imola (Centaurea arenaria)
 homoki nőszirom (Iris arenaria)
 homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium)
 homoki vértő (Onosma arenaria)
 selymes boglárka (Ranunculus illyricus) (korábbról ismert volt, de a felmérés
idején már nem került elő)
 pézsmahagyma (Allium moschatum)
 rákosi csenkesz (Festuca wagneri)
 szürkés ördögszem (Scabiosa canescens)
 magyar futrinka (Carabus hungaricus)
 farkasalmalepke (Zerynthia polyxena)
 szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis)
 sisakos sáska (Acrida ungarica)
 fürge gyík (Lacerta agilis)
 zöld gyík (Lacerta viridis)
Natura 2000 jelölő élőhely és védett faj jelentős állományainak érintése
természetvédelmi szempontból jelentős mértékben konfliktusos rész-szakasz.

miatt

Az útmenti fák esetében az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) és a fekete nyár (Populus
nigra) váltogatja egymást, de meghatározó az amerikai kőris. A cserjést alkotó fajok között
megtalálható az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kökény (Prunus spinosa), ritkábban
a kutyabenge (Frangula alnus). A fasort alkotó fajok között még megfigyelhető a fehér eperfa
(Morus alba) és a keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia). A gyepszintet összefüggően az
OLDAL 283

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea) vegyesen az amerikai őszirózsával (Aster sp.)
borítja.
Natura 2000 jelölő élőhely és védett faj állományának érintése miatt természetvédelmi
szempontból nem jelentős mértékben, de konfliktusos rész-szakasz.
T-2 (T1): Zárt kertek és a fűz-nyár ártéri erdő határán halad egy földút, a tervezett kerékpárút
többé-kevésbé ennek a nyomvonalát követi. A puhafás erdősáv úthoz közeli része meglehetősen
gyomos. Számos ponton a kiskert tulajdonosok a zöld hulladékot ebbe a sávba ürítik. A földút
melletti keskeny sáv gyomos, jellegtelen. Megfigyelt fajok: csomós ebír (Dactylis glomerata),
parlagfű (Ambrosia artemisifolia), kerek repkény (Glechoma hederacea), farkasalma
(Aristolochia clematitis), sövényszulák (Calystegia sepium), vérehulló fecskefű (Chelidonium
majus), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), fakó muhar (Setaria pumila), zamatos
turbolya (Anthriscus cerefolium), ragadós galaj (Galium aparine), meddő rozsnok (Bromus
sterilis).
0+100 km sz: A szakasz elején egy keskeny ösvény vezet a zártkertes rész és a puhafás sáv
között. Fehér fűz (Salix alba) és zöld juhar (Acer negundo), valamint kivadult gyümölcsfák
vegyes állománya van közvetlenül az út mellett. A cserjeszintet egybibés galagonya (Crataegus
monogyna), gyalogakác (Amorpha fruticosa), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus),
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) alkotja. Gyomos, szemetes élőhely az út mentén lévő fás
sáv. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: hamvas szeder (Rubus caesius), közönséges
borostyán (Hedera helix), nagy csalán (Urtica dioica), erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris),
ragadós galaj (Galium aparine), mezei zsurló (Equisetum arvense), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) (magoncok), kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora), tyúkhúr (Stellaria
media). A földút mellett közvetlenül a Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii) néhány gyenge
növekedésű egyede került elő.
A Duna menti fűz-nyár ártéri erdősáv a szakaszon változó szélességű. Az erdősáv földúthoz közel
eső része fertőzött erőteljesebben zöld juharral, amerikai kőrissel, fehér akáccal (Robinia
pseudoacacia). Számos ponton gyümölcsfák találhatók, amelyek a környező kiskertekből
származnak. Kisebb-nagyobb fátlan részek ékelődnek a puhafás erdősávba. A fátlan részeket
nagy csalán (Urtica dioica), hamvas szeder (Rubus caesius), amerikai őszirózsa (Aster sp.),
magas aranyvessző (Solidago gigantea) és a süntök (Echinocystis lobata) vegyes, alig járható
zárt szövedéke fedi. Felszakadozottan, leginkább szálanként a nád (Phragmites australis) is
megjelenik. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: sövényszulák (Calystegia sepium), bíbor
nebáncsvirág (Impatiens glandulifera), kerek repkény (Glechoma hederacea), pántlikafű
(Phalaris arundinacea), mocsári tisztesfű (Stachys palustris).
A földúttól nagyjából 15 m-re a Duna irányába kezdődik az a fűz-nyár ártéri erdő sáv, amely
kevésbé gyomos. A zárt kertek felőli oldalon a felső lombkoronaszintben a fekete nyár (Populus
nigra) és a fehér nyár (Populus alba), a part felőli oldalon fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz
(Salix fragilis), a második szintben zöld juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) tartozik a jellemző fajok közé. Ritkább fásszárú fajok közé tartozik a mezei juhar
(Acer campestre), közönséges dió (Juglans regia), vénic-szil (Ulmus laevis). A cserjeszintben
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fekete bodza (Sambucus nigra). A ligeterdő alatt az
árnyalás mértékétől függően záródott a gyepszint. A fajkészlet változó, de leginkább nagyon
fajszegény. Megfigyelt fajok: sárga nőszirom (Iris pseudacorus), mocsári sás (Carex acutiformis)
(kis foltokban), bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera), nagy csalán (Urtica dioica), magas
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aranyvessző (Solidago gigantea), kerek repkény (Glechoma hederacea), farkasalma (Aristolochia
clematitis), sövényszulák (Calystegia sepium). A puhafásban ismert a védett és Natura 2000
jelölő skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) előfordulása.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-3 (T1): Zárt kertek és extenzív szántók vonalában vezet a tervezett nyomvonal.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-4 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonal mentén jobb oldalt zárt kertek, bal oldalon szántó
és lucernatábla.. A zártkertes terület szélén sarkán akácos folt egy közönséges dió (Juglans regia)
egyeddel, valamint jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica) fasor.
A műút mellett kisebb-nagyobb megszakításokkal részben telepített, részben spontán betelepült
fás-cserjés sáv található. A telepített fákat idős faegyedek alkotják. A telepített fafajok között
megfigyelhető az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), ezüst hárs (Tilia tomentosa),
nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), jegenyenyár (Populus nigra cv. Italica). A spontán
megtelepült fásszárú fajok között meghatározó a fehér akác (Robinia pseudoacacia). A cserjés
foltok részben a fák alatt, részben magánosan állva láthatók.
1+300 km sz: T-4 (T1) és a T-16 (hk) metszéspontjában: jellegtelen száraz-félszáraz gyep:
siskanád (Calamagrostis epigeios), egynyári seprence (Erigeron annuus), közönséges orbáncfű
(Hypericum perforatum), tejoltó galaj (Galium verum), nagy csalán (Urtica dioica), zöldes muhar
(Setaria viridis), keszeg saláta (Lactuca serriola), ragadós muhar (Setaria verticillata), mezei
katáng (Cichorium intybus), közönséges bojtorján (Arctium lappa), vadmurok (Daucus carota),
keserűgyökér (Picris hieracioides), mezei cickafark (Achillea collina), mezei aszat (Cirsium
arvense). Az inváziós magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) és selyemkóróval (Asclepias
syriaca) fertőzött.
Műutat kísérő keskeny gyepsáv. Meghatározó fűfaj a franciaperje (Arrhenatherum elatius),
közönséges tarackbúza (Elymus repens), csillagpázsit (Cynodon dactylon), siskanád
(Calamagrostis epigeios) (kisebb foltokban). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: csomós
ebír (Dactylis glomerata), vadmurok (Daucus carota), apró szulák (Convolvulus arvensis),
pasztinák (Pastinaca sativa), peszterce (Ballota nigra), szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus),
mezei tikszem (Anagallis arvensis), fehér here (Trifolium repens), keszeg saláta (Lactuca
serriola), betyárkóró (Conyza canadensis), nagy csalán (Urtica dioica), fekete üröm (Artemisia
vulgaris), bajuszos hagyma (Allium vineale), vadkender (Cannabis sativa subsp. spontanea),
orvosi somkóró (Melilotus officinalis), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), selyemkóró
(Asclepias syriaca), fekete csucsor (Solanum nigrum), takarmánylucerna (Medicago sativa),
fekete nadálytő (Symphytum officinale), mezei iringó (Eryngium campestre), közönséges galaj
(Galium mollugo), tarka koronafürt (Securigera varia). Számos ponton az erdei iszalag (Clematis
vitalba) képez szőnyeget a lágyszárú növényzeten.
A szakaszt extenzív szántók kísérik. Érdekesebb faj a gabonaföld szélében a védett konkoly
(Agrostemma githago) (1+650 km sz). További megfigyelt lágyszárú növényfajok:
kakukkhomokhúr (Arenaria serpyllifolia), mezei aszat (Cirsium arvense), selyemkóró (Asclepias
syriaca).
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1+670 – 1+900 km sz. között, a szakasz végén (jobb): Vegyes fajösszetételű fás-cserjés foltok a
korábbi kiskertes övezetben. A fás foltok között extenzív művelésű szántók, parlagok, részben,
vagy teljes mértékben visszagyepesedett fátlan foltok tagolják. Részben a korábbi gyümölcsös
elemei, részben spontán betelepülések nyomán alakult ki. A meghatározó fehér akác (Robinia
pseudoacacia) mellett nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera),
házi cseresznye, közönséges dió (Juglans regia), ezüst hárs (Tilia tomentosa), amerikai kőris
(Fraxinus pennsylvanica). A gyepszint jellegtelen, gyomos, fajszegény. Megfigyelt lágyszárú
növényfajok: közönséges tarackbúza (Elymus repens), kerek repkény (Glechoma hederacea),
meddő rozsnok (Bromus sterilis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), peszterce (Ballota
nigra), falgyom (Parietaria officinalis).
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-5 (T1): Újonnan (néhány éve) kiépített árvízvédelmi töltés. A töltés mentén kisebb szántók,
lucernatábla és a felhagyott szántók, parlagok találhatók. Vetett, többé-kevésbé záródott gyep
található rajta. Töltés korona aszfaltozva van. A kereszteződésekben egyes pontokon fehér
eperfa (Morus alba), jobbra fekete nyár (Populus nigra), kisebb fasor található. A töltésen
meghatározó fűfaj a réti csenkesz (Festuca pratensis), angolperje (Lolium perenne), továbbá
foltokban a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), közönséges tarackbúza (Elymus repens),
csillagpázsit (Cynodon dactylon). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: komlós lucerna
(Medicago lupulina), gumós lednek (Lathyrus tuberosus), közönséges bakszakáll (Tragopogon
orientalis), tarlóhere (Trifolium arvense), fakó muhar (Setaria pumila), fehér mécsvirág (Silene
alba), pipacslevelű zörgőfű (Crepis rhoeadifolia), mezei aszat (Cirsium arvense), közönséges
vasfű (Verbena officinalis), közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum), kaszanyűgbükköny
(Vicia cracca), vadrezeda (Reseda lutea), kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum perforatum),
jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea).
Balra felhagyott szántó, amely közepén van egy idősebb fehér nyár (Populus alba), fehér eperfa
(Morus alba). Spontán cserjésedik fehér nyár, fekete nyár (Populus nigra) sarjakkal, fiatal zöld
juhar (Acer negundo) egyedekkel. A szántó helyén egy begyepesedés alatt álló, egynyári
seprence (Erigeron annuus) dominálta parlag található. További megfigyelt lágyszárú
növényfajok: lándzsás útifű (Plantago lanceolata), vadmurok (Daucus carota), mezei aszat
(Cirsium arvense), mezei here (Trifolium campestre), amerikai őszirózsa (Aster sp.),
keserűgyökér (Picris hieracioides), csillagpázsit (Cynodon dactylon), fehér mécsvirág (Silene
alba), tarka koronafürt (Securigera varia), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fekete üröm
(Artemisia vulgaris), gumós lednek (Lathyrus tuberosus), közönséges aszat (Cirsium vulgare),
közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis). Az inváziós magas aranyvesszővel (Solidago
gigantea) és a selyemkóróval (Asclepias syriaca), kisebb-nagyobb foltokban fertőzött.
1+800 km sz (jobb): Jellegtelen száraz-félszáraz gyep: parlagi ligetszépe (Oenothera biennis),
pipacslevelű zörgőfű (Crepis rhoeadifolia), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), fakó muhar
(Setaria pumila), kis tőtippan (Eragrostis minor), fehér mécsvirág (Silene alba),
takarmánylucerna (Medicago sativa), mezei kandilla (Nigella arvensis), komlós lucerna
(Medicago lupulina), betyárkóró (Conyza canadensis), kaporlevelű ebszékfű (Tripleurospermum
perforatum), mezei szarkaláb (Consolida regalis), csillagpázsit (Cynodon dactylon), angolperje
(Lolium perenne), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias).
1+800 km sz (bal): Fás folt (S1), sarkában átjátszó állomás. Akácos, amelyben a domináns fehér
akác (Robinia pseudoacacia) mellett a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), közönséges dió
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(Juglans regia), zöld juhar (Acer negundo). A cserjeszint zártsága miatt a fás folt alig járható. A
cserjeszintben megfigyelt fajok: közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), csíkos kecskerágó
(Euonymus europaeus), magyallevelű mahónia (Mahonia aquifolium), erdei iszalag (Clematis
vitalba), fekete bodza (Sambucus nigra). A gyepszint az akácos élőhelyre jellemző gyomos,
fajszegény és jellegtelen. Megfigyelt lágyszárú növényfajok: meddő rozsnok (Bromus sterilis),
zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), peszterce (Ballota nigra), falgyom (Parietaria
officinalis).
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-6 (T1): Tahitótfalu. Betonút. Rendszeresen kaszált jellegtelen üde és félszáraz gyep van a
műút és a mellette lévő töltés két oldalán. Meghatározó fűfaj a franciaperje (Arrhenatherum
elatius), közönséges tarackbúza (Elymus repens), csomós ebír (Dactylis glomerata), siskanád
(Calamagrostis epigeios) (kisebb-nagyobb foltokban), angolperje (Lolium perenne), csillagpázsit
(Cynodon dactylon). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: hamuka (Berteroa incana), réti
here (Trifolium pratense), terjőke kígyószisz (Echium vulgare), borzas ibolya (Viola hirta),
takarmánylucerna (Medicago sativa), szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides),
betyárkóró (Conyza canadensis), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), apró szulák (Convolvulus
arvensis), ezüst pimpó (Potentilla argentea), mezei cickafark (Achillea collina), mezei katáng
(Cichorium intybus), vadmurok (Daucus carota), pasztinák (Pastinaca sativa), zöldes muhar
(Setaria viridis), fekete üröm (Artemisia vulgaris), hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), keszeg
saláta (Lactuca serriola), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), kerek repkény (Glechoma
hederacea), földi bodza (Sambucus ebulus). A műút mellett vegyes összetételű fasor, illetve
kisebb facsoport látható. A fasort, facsoportot alkotó fajok: fekete nyár (Populus nigra), fehér
akác (Robinia pseudoacacia), közönséges erdeifenyő (Pinus sylvestris). A cserjék közül a
cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), májusi orgona (Syringa vulgaris), erdei iszalag (Clematis
vitalba), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare).
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-7 (T1): A tervezett kerékpárút az árvízvédelmi töltés mellett halad, a jobb oldalán lévő töltés
további növényfajai: fehér mécsvirág (Silene alba), közönséges bakszakáll (Tragopogon
orientalis), szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus), közönséges galaj (Galium mollugo), borsfű
(Clinopodium vulgare), fehér here (Trifolium repens), egynyári seprence (Erigeron annuus),
sövényszulák (Calystegia sepium), réti lórom (Rumex obtusifolius), szarvas kerep (Lotus
corniculatus), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga). Tahitótfalu szakaszon az árvízvédelmi
töltés ártér felőli oldala betonlapokkal burkolt. A tervezett kerékpárút jobb oldalán, a töltésen
belüli, Duna-partot kísérő fűz-nyár ártéri erdő. Változó szélességű sáv. A töltés felőli oldalon a
felső lombkoronaszintben a fekete nyár (Populus nigra) és a fehér nyár (Populus alba), a part
felőli oldalon fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis), a második szintben zöld juhar
(Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) tartozik a jellemző fajok közé. Ritkább
színezőelemként még előfordul a fehér eperfa (Morus alba), közönséges dió (Juglans regia),
mezei juhar (Acer campestre), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus). A cserjeszintet a gyalogakác
(Amorpha fruticosa), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), gyepűrózsa (Rosa canina) (töltésen),
valamint a fafajok cserjetermetű fiatal példányai képezik. A gyepszint összetétele, borítási értéke
az árnyalástól függően változik. A növényzet mentes felszíntől a közönséges borostyánnal
(Hedera helix) összefüggően fedett felszínig változhat. A rendszeresen elöntött part felőli részt
OLDAL 287

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
az inváziós amerikai őszirózsa (Aster sp.) többé-kevésbé zárt állománya határozza meg. További
megfigyelt lágyszárú növényfajok: csomós ebír (Dactylis glomerata), közönséges párlófű
(Agrimonia eupatoria), farkasalma (Aristolochia clematitis), közönséges tarackbúza (Elymus
repens), réti szittyó (Juncus compressus), réti peremizs (Inula britannica), hamvas szeder
(Rubus caesius), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia). A parton lévő kisebb
vízállásokban a kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus) alakkör fiatal egyedei voltak
megfigyelhetők.
A töltés délebbi szakaszain töltésen belüli, ártéri részen a korábbi években jelentős mennyiségű
védett ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke
(Zerynthia polyxena), réti iszalag (Clematis integrifolia) állományai. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz, de a töltés érintésével már konfliktusossá válhat.
T-8 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-9 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu belterületén halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-10 (T1): A tervezett kerékpárút Tahitótfalu után egy akácos (nyugati oldal) mellett vezet a
tervezett kerékpárút nyomvonala. Ez egy ma már nem használt földút nyomvonalára esik. Az
akácos egy részén temető van. A sáv részben telepített, részben spontán eredetű, mivel
közönséges erdeifenyővel (Pinus sylvestris) fedett foltjai is vannak. Fiatal és középkorú fehér
akác (Robinia pseudoacacia) a meghatározó. Szórványosan előforduló fajok: korai juhar (Acer
platanoides), fehér eperfa (Morus alba), bálványfa (Ailanthus altissima), nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis), sajmeggy (Prunus mahaleb), közönséges vadszőlő (Parthenocissus inserta), zöld
juhar (Acer negundo). A cserjeszintet alkotó fajok között megtalálható a fekete bodza (Sambucus
nigra), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare). A gyepszintet helyenként szőnyegszerűen a
közönséges borostyán (Hedera helix) fedi. A temető területén és közelében a kis télizöld (Vinca
minor) is nagy foltokat fed. A talajtakaró cserjék zártsága miatt a lágyszárú fajok hiányoznak,
vagy csak szálanként jelennek meg. Megfigyelt lágyszárú növényfajok: borzas ibolya (Viola
hirta), kányazsombor (Alliaria petiolata), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum),
peszterce (Ballota nigra), tyúkhúr (Stellaria media), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus),
közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), terebélyes laboda (Atriplex patula). Lakossági
hulladékkal szennyezett terület, különösen az erdősávon keresztül vezető földutak mentén és az
erdőszéleken. Jellegtelen száraz-félszáraz gyep az akácos nyugati oldalán, a tervezett kerékpárút
nyomvonalán. Spontán fásodik-cserjésedik akáccal, zöld juharral, fehér nyárral, egybibés
galagonyával (Crataegus monogyna). Meghatározó fűfaj a közönséges tarackbúza (Elymus
repens). Nagyobb nitrofil gyomfoltok, amit elsősorban a nagy csalán (Urtica dioica) képez, a
szemetes foltokra helyét mutatják. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: paréjlórom
(Rumex patientia), farkasalma (Aristolochia clematitis), mezei iringó (Eryngium campestre),
ligeti zsálya (Salvia nemorosa), peszterce (Ballota nigra), közönséges bakszakáll (Tragopogon
orientalis), mezei cickafark (Achillea collina), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga),
hamvas szeder (Rubus caesius), sövénykeserűfű (Fallopia dumetorum), tövises iglice (Ononis
spinosa), csomós ebír (Dactylis glomerata), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), hosszú zsurló
(Equisetum ramosissimum), közönséges ebnyelvfű (Cynoglossum officinale). Kisebb foltokban a
magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) fertőzött.
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Tahitótfalu déli végénél, az utolsó ház és a házhoz tartozó telek között megy a nyomvonal. A
telek szántó földi művelés alatt áll. A telek előtt is mezőgazdasági területek találhatók, de azok
előtt nincs lakóingatlan. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-11 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu külterületén, a műút melletti fáscserjés sáv és a mezőgazdasági területe határán halad. Az út mellett keskeny fasor és alatta
gazdag cserjeszint látható. A felső lombkoronaszintben idős fehér nyár (Populus alba), fekete
nyár (Populus nigra), szórványosan fehér fűz (Salix alba) található. Az alsó szintben
megtalálható még a zöld juhar (Acer negundo). A cserjeszintet a gyalogakác (Amorpha
fruticosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna). A gyepszintet magas aranyvessző
(Solidago gigantea), amerikai őszirózsa (Aster sp.), hamvas szeder (Rubus caesius) határozza
meg. A magasfeszültségű vezeték vonalában végig van irtva egy 5 m széles cserjesáv.
A fás sáv mellett vetett gyep található. Korábban szántó volt, amely visszagyepesítésre került.
Meghatározó fűfaj a réti csenkesz (Festuca pratensis), csomós ebír (Dactylis glomerata). További
megfigyelt lágyszárú növényfajok: fehér here (Trifolium repens), szarvas kerep (Lotus
corniculatus), egynyári seprence (Erigeron annuus), keserűgyökér (Picris hieracioides), mezei
aszat (Cirsium arvense), selyemkóró (Asclepias syriaca), vadmurok (Daucus carota), parlagfű
(Ambrosia artemisifolia), nagy útifű (Plantago major), fehér libatop (Chenopodium album).
3+485 – 4+120 km sz.: Akácos. Jellemzését lásd a T-11 (T1) rész-szakasznál.
4+120 – 6+700 km sz.: Az akácos után Tahitótfalu zártkertes részig a tervezett kerékpárút
nyomvonala degradált és jó állapotú homoki sztyeprétet, jellegtelen száraz-félszáraz és üde
gyepet, valamint szántót érint. A konfliktusos szakaszok: 4+132 - 4+339; 4+472 - 4+537; 4+857 4+892; 5+190 - 5+202; 5+218 - 5+768 km sz. Ezeken a szakaszokon a 6260 kódjelű „Pannon
homoki gyepek” kiemelt jelentőségű jelölő élőhelyet érint a nyomvonal. A tervezett részszakaszon és közvetlen környezetében előforduló által érintett védett és fokozottan védett fajok
(a vastagon kiemelt fajok állományai a közvetlen hatásterületre esnek) (lásd 4.4 – 4.17.
térkép, 20. melléklet):


agárkosbor (agár sisakoskosbor) (Orchis morio)



fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) (korábbról ismert volt, de a felmérés idején már
nem került elő, mivel abban a sávban volt egy homokdózerolásos illegális tevékenység)



homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica)



báránypirosító (Alkanna tinctoria)



homoki cickafark (Achillea ochroleuca)



homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria)



homoki imola (Centaurea arenaria)



homoki nőszirom (Iris arenaria)



homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium)



homoki vértő (Onosma arenaria



pézsmahagyma (Allium moschatum)
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rákosi csenkesz (Festuca wagneri)

Natura 2000 jelölő élőhely és védett faj állományának érintése miatt természetvédelmi
szempontból nem jelentős mértékben, de konfliktusos rész-szakasz.
T-12 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu külterületen, zártkertes és extenzív
szántó ingatlanok között halad. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
T-13 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

belterületén

halad.

T-14 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Tahitótfalu vonalába, bel- és külterületi részre
eső árvízvédelmi töltés mentesített oldalán halad. A töltés délebbi szakaszain töltésen belüli,
ártéri részen a korábbi években jelentős mennyiségű védett ligeti csillagvirág (Scilla
vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), réti iszalag
(Clematis integrifolia) állományai. Valószínűleg az említett fajok ezen a szakaszon is jelen
vannak (lásd 4.18. sz. térkép, 20. melléklet). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes
rész-szakasz.
P-1 (T1), P-2 (T1), P-3 (T1): Megvan az a 10-15 m széles sáv, ami műút és a mellette lévő fás
sáv, valamint a mezőgazdasági terület között a tervezett kerékpárút elvezetésére alkalmas. Az
útmenti fás sávot meghatározóan fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotja. Szórványosan
előfordul a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), bálványfa (Ailanthus altissima), közönséges dió
(Juglans regia), zöld juhar (Acer negundo), fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus
nigra). A fás sávok közötti fátlan részeket jellegtelen száraz-félszáraz gyep borítja. Szárazfélszáraz gyepnek foltokban maradt meg fajgazdagabb részei. Rendszeresen kaszálva van.
Megfigyelt fűfajok között megtalálható a homoki csenkesz (Festuca vaginata), csillagpázsit
(Cynodon dactylon), franciaperje (Arrhenatherum elatius), fenyérfű (Bothriochloa ischaemum).
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: borsos varjúháj (Sedum acre), hatsoros varjúháj
(Sedum sexangulare), mezei üröm (Artemisia campestris), parlagfű (Ambrosia artemisifolia),
fényes sás (Carex liparicarpos), mezei cickafark (Achillea collina), homoki útifű (Plantago
indica), csabaíre (Sanguisorba minor), ezüst pimpó (Potentilla argentea), útszéli imola
(Centaurea stoebe), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), lándzsás útifű (Plantago lanceolata),
pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana), keserűgyökér (Picris hieracioides), vajszínű
ördögszem (Scabiosa ochroleuca), pipacslevelű zörgőfű (Crepis rhoeadifolia). A P-2 (T1) részszakaszon, a 2+500 km sz-nél (jobb oldala) előkerült a homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria)
2 töve, a tervezési szakasz mellett, a nyomvonal nem érinti (lásd 4.19. sz. térkép, 20. melléklet).
A P-3 (T1) rész-szakasznál (bal oldal) a 4+400 és a 4+875 km sz-nél, a nyomvonaltól mintegy 20
m-re a DINPIg Biotikai adatbázisban szerepel a fokozottan védett közönséges csikófark
(Ephedra distachya) előfordulási adata. 1993-ban észlelt adatok, amelyeknek két évtizeddel
később papír adathordozóról történt az utólagos rögzítése. Minkét pont telekre esik, tehát vagy
nem létezik már az állomány, vagy pontatlan a térinformatikai adatbázisban a rögzítés.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
P-4 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala extenzív szántók között halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
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P-5 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Pócsmegyer
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

belterületén

halad.

P-6 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala extenzív szántók között halad. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
P-7 (T2): A tervezett kerékpárút változat az árvízvédelmi töltés mentett oldalán halad. A töltés
részletes jellemzését lásd a SZM-13 (T2) rész-szakasz esetében.
A töltés délebbi szakaszain töltésen belüli, ártéri részen a korábbi években jelentős mennyiségű
védett ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke
(Zerynthia polyxena), réti iszalag (Clematis integrifolia) állományai. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz, de a töltés érintésével már konfliktusossá válhat
(lásd 4.18. sz. térkép, 20. melléklet). .
P-8 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Pócsmegyer belterületén, az árvízvédelmi töltés
vonalában halad. Védett területi érintettségen kívül természetvédelmi szempontból
konfliktusmentes rész-szakasz.
A töltés délebbi szakaszain töltésen belüli, ártéri részen a korábbi években jelentős mennyiségű
védett ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke
(Zerynthia polyxena), réti iszalag (Clematis integrifolia) állományai. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz, de a töltés érintésével már konfliktusossá válhat.
P-9 (T2): A tervezett kerékpárút változat az árvízvédelmi töltés mentett oldalán halad. A töltés
részletes jellemzését lásd a SZM-13 (T2) rész-szakasz esetében. A töltés délebbi szakaszain
töltésen belüli, ártéri részen a korábbi években jelentős mennyiségű védett ligeti csillagvirág
(Scilla vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), réti
iszalag (Clematis integrifolia) állományai (lásd 4.20. sz. térkép, 20. melléklet). Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz, de a töltés érintésével már konfliktusossá válhat.
SZM-1 (T1): A tervezett kerékpárút változat Szigetmonostor külterületén, extenzív szántók,
zárkertek, művelt és felhagyott gyümölcsösök, műveletlen területek mellett, egy földút vonalát
követve halad. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-2 (T1): A tervezett kerékpárút nyomvonala Szigetmonostor belterületén halad.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-3 (T1): Szigetmonostort elhagyva a műút keleti oldalán, közvetlenül a temető után
kerítéssel zárt telek található. A telken belül nemes nyár (Populus ×euramericana) ültetvény és
szintén telepített feketefenyő (Pinus nigra) vegyes állománya található. Természetvédelmi
szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-4 (T1): A nemes nyáras (Populus ×euramericana) elfogy és a helyét feketefenyves (Pinus
nigra) veszi át. Az úttal párhuzamosan futó homokvonulat lett betelepítve feketefenyővel (Pinus
nigra). Az ültetvény laza térállású, ezért a korábbi természetes homoki növényzet egyes elemei
ma is megtalálhatók alatta, bár az árnyalás következtében ez erőteljesen fel van szakadozva. A
cserjeszintet alkotó fajok: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), varjútövis benge
(Rhamnus catharticus), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), csíkos kecskerágó (Euonymus
europaeus), erdei iszalag (Clematis vitalba), magyallevelű mahónia (Mahonia aquifolium),
közönséges dió (Juglans regia) (fiatal), feketefenyő (Pinus nigra) (fiatal). Az akácos előtti sávban
a gyep helyenként őriz a természetes homoki gyepfolt maradványokat. Az egyes foltok nagyon
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változó természetességet mutatnak. A gyepszint fajszegény, degradált. Megfigyelt fajok: fényes
sás (Carex liparicarpos), hegyi len (Linum austriacum), sarlós gamandor (Teucrium
chamaedrys), pusztai árvalányhaj (Stipa pennata), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias),
közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis), cser (Quercus cerris) (magonc), homoki
csenkesz (Festuca vaginata), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), meddő rozsnok (Bromus
sterilis), tyúkhúr (Stellaria media), erdei ebír (Dactylis polygama), hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus) (magonc), közönséges borostyán (Hedera helix), kocsányos tölgy (Quercus
robur) (magonc), peszterce (Ballota nigra).
A műút mentén mindkét oldalán (SZM-17 esetében is!), az útszéli taposott jellegtelen szárazfélszáraz gyepet alkotó fajok: ligeti zsálya (Salvia nemorosa), dúsvirágú ökörfarkkóró
(Verbascum densiflorum), bálványfa (Ailanthus altissima), csomós ebír (Dactylis glomerata),
lándzsás útifű (Plantago lanceolata), fekete üröm (Artemisia vulgaris), mezei katáng (Cichorium
intybus), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), mezei iringó (Eryngium campestre), útszéli zsázsa
(Cardaria draba), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), vajszínű ördögszem (Scabiosa
ochroleuca), takarmánylucerna (Medicago sativa), csillagpázsit (Cynodon dactylon), mezei
cickafark (Achillea collina), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kövér porcsin (Portulaca
oleracea). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-5 (T1): A meglévő út mellett mindkét oldalon vegyes összetételű fás sáv húzódik, amelyet
főként a zöld juhar (Acer negundo), ezüst juhar (Acer saccharinum), nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis), fehér eperfa (Morus alba), a fekete nyár (Populus nigra), mezei juhar (Acer
campestre) alkot. A cserjést alkotó fajok zöme őshonos, mint az egybibés galagonya (Crataegus
monogyna), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), gyepűrózsa (Rosa canina), veresgyűrű som
(Cornus sanguinea). A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) és a közönséges vadszőlő
(Parthenocissus inserta) fut fel. A gyepszint az árnyalás következtében nagyon fajszegény, vagy
hiányzik. Megfigyelt fajok: farkasalma (Aristolochia clematitis), amerikai őszirózsa (Aster sp.),
erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), tyúkhúr (Stellaria media), kerek repkény
(Glechoma hederacea). Az úttól távolabb telepített erdő, akáccal, fenyővel.
2+150 – 2+330 km sz. (jobb oldal): Vízkelői-tó tanösvény. A tervezett kerékpárút az útmenti
vegyes összetételű fás-cserjés sávot érinti. A tó és később a tó körüli tanösvény egy évtizedekkel
ezelőtt végzett anyagnyerés nyomán keletkezett, ami hatósági tiltásra megszűnt. Illegális
hulladéklerakással is érintett a terület egy része. Építési és lakossági hulladék nyomai egyaránt
megfigyelhetők. A tevékenység felhagyásával megindult a terület spontán becserjésedésefásodása. A tervezett nyomvonal mellett lévő területen laza térállású fehér nyár (Populus alba)
állomány található. A honos fajok között, különösen a mélyebb fekvésű részeken, tavak
környezetében megtalálható a csigolyafűz (Salix purpurea) és a fehér fűz (Salix alba). Az
árnyalástól függően a fák alatt gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a magas aranyvessző
(Solidago gigantea) képezi a cserje- és gyepszintet. Megfigyelhető az ösvények mentén
helyenként ezeknek az inváziós fajoknak a visszaszorítása kaszálással. A fákra helyenként a
közönséges vadszőlő (Parthenocissus inserta) fut fel. A fátlan részeken megfigyelt lágyszárú
növényfajok: hamvas szeder (Rubus caesius), farkasalma (Aristolochia clematitis), siskanád
(Calamagrostis epigeios), apró szulák (Convolvulus arvensis), fehér here (Trifolium repens),
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), nagy útifű (Plantago major), parlagfű (Ambrosia
artemisifolia), vadmurok (Daucus carota), fekete üröm (Artemisia vulgaris), réti peremizs (Inula
britannica), zöldes muhar (Setaria viridis), parlagi ligetszépe (Oenothera biennis), pusztai
csenkesz (Festuca rupicola), vörös fogfű (Odontites rubra).
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A tanösvény területén különböző mélységű tavak vannak kialakítva és ezeknek a mélységtől
függően más-más ökológiai szerepe van. A leghamarabb kiszáradó, leginkább sekély részeken
megtelepedett és kefesűrű állományt képez a csigolyafűz (Salix purpurea). A legmélyebb
részeken jelenleg is van víz, de ez már töredéke csak a tavaszi teljes vízfelületnek. A vízben a
hínárt imbolygó békaszőlő (Potamogeton nodosus), füzéres süllőhínár (Myriophyllum
spicatum). A sekélyebb részeken vízi harmatkása (Glyceria maxima), tavi káka (Schoenoplectus
lacustris), parti sás (Carex riparia) képez foltokat. A tavak szélében törpekákás növényzet
található. Megfigyelt fajok: fehér tippan (Agrostis stolonifera), fülemüleszittyó (Juncus
articulatus), barna palka (Cyperus fuscus), baracklevelű keserűfű (Persicaria maculosa), nagy
útifű (Plantago major), subás farkasfog (Bidens tripartitus). Magasabb térszínen mindent az
amerikai őszirózsa (Aster sp.) fed. A tervezett kerékpárút a tanösvénnyel ellentétes oldalra van
tervezve, ezért azt, ill. a szélében lévő több száz töves védett ligeti csillagvirág (Scilla
vindobonensis) állományt sem érinti. (lásd 4.22. sz. térkép, 20. melléklet).
2+500 – 2+600 km sz között (bal oldal): Homokbuckás terület szélén vezet a tervezett
kerékpárút. A homokbuckás mozgalmas, változatos domborzati adottságokkal rendelkező
terület. Korábban fás volt, amit akácos borított. A letermelés után vált láthatóvá a sziget déli
felére jellemző homokforma kincs. Az erdőborítás miatt már nem lehet homoki gyepként, csak
jellegtelen száraz-félszáraz gyepként azonosítani. A széli erősen bolygatott. Az úttól távolabb
idős kocsányos tölgy (Quercus robur) egyedek találhatók, amik a korábbi természetes növényzet
elemei. Nagy foltokat borít a siskanád (Calamagrostis epigeios), másik meghatározó gyepalkotó
faj a közönséges tarackbúza (Elymus repens), árva rozsnok (Bromus inermis), csillagpázsit
(Cynodon dactylon). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: csomós ebír (Dactylis
glomerata), közönséges bakszakáll (Tragopogon orientalis), parlagfű (Ambrosia artemisifolia),
vadrezeda (Reseda lutea), farkasalma (Aristolochia clematitis), szappanfű (Saponaria officinalis),
fehér mécsvirág (Silene alba), vajszínű ördögszem (Scabiosa ochroleuca), betyárkóró (Conyza
canadensis), útszéli imola (Centaurea stoebe), orvosi atracél (Anchusa officinalis), homoki
pimpó (Potentilla arenaria), csabaíre (Sanguisorba minor), hegyi len (Linum austriacum),
egynyári seprence (Erigeron annuus), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), kisvirágú habszegfű
(Silene borysthenica), mezei üröm (Artemisia campestris), fekete üröm (Artemisia vulgaris),
terjőke kígyószisz (Echium vulgare). Helyenként erőteljesen fertőzött a selyemkóróval
(Asclepias syriaca). Spontán cserjésedik a korábban meghatározó fehér akáccal (Robinia
pseudoacacia), bálványfával (Ailanthus altissima), zöld juharral (Acer negundo), nyugati
ostorfával (Celtis occidentalis). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-6 (T1): A műút melletti keskeny fás-cserjés sáv (jobb oldal). Vegyes fajösszetételű.
Meghatározó faj a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és a zöld juhar (Acer negundo), de
szórványosan előfordul a korai juhar (Acer platanoides), mezei szil (Ulmus minor), ezüst juhar
(Acer saccharinum), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), közönséges dió (Juglans regia). A fák
alatt és szélében zárt cserjeszint található. A cserjeszintet alkotó fajok: veresgyűrű som (Cornus
sanguinea), varjútövis benge (Rhamnus catharticus), kökény (Prunus spinosa), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), fekete bodza (Sambucus nigra). A fákra a közönséges vadszőlő
(Parthenocissus inserta) fut fel. A gyepszint gyomos, jellegtelen. Megfigyelt fajok: hamvas szeder
(Rubus caesius), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), peszterce (Ballota nigra), erdei
szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), meddő rozsnok (Bromus sterilis), vérehulló fecskefű
(Chelidonium majus), tyúkhúr (Stellaria media), kerek repkény (Glechoma hederacea), fakó
muhar (Setaria pumila), nagy csalán (Urtica dioica), közönséges borostyán (Hedera helix),
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falgyom (Parietaria officinalis), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), farkasalma
(Aristolochia clematitis). A fák alatt ritkásan, de a széli részen akár zárt állományt is képezhet az
inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea).
A műút melletti akácültetvény (bal). A tervezett kerékpárút ezt az élőhelyet érinti. Meghatározó
fafaj a fehér akác (Robinia pseudoacacia), de a széli részeken jelen van a zöld juhar (Acer
negundo) is. Ritkább fajként jelen van a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), a bálványfa
(Ailanthus altissima) kisebb-nagyobb foltjai is megfigyelhetők. Az idős nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis) egyedek utalnak arra, hogy a homokdombok fásítása nem a közelmúltban
kezdődött. A cserjeszintet alkotó fajok: fekete bodza (Sambucus nigra), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), közönséges fagyal (Ligustrum
vulgare). A fákra, cserjékre a vadkomló (Humulus lupulus) fut fel. A gyepszint az akácosokra
jellemző gyomos, fajszegény. Megfigyelt fajok: meddő rozsnok (Bromus sterilis), zamatos
turbolya (Anthriscus cerefolium), falgyom (Parietaria officinalis), nagy csalán (Urtica dioica),
erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum). farkasalma (Aristolochia clematitis), borzas
ibolya (Viola hirta), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium).
A tervezett nyomvonaltól távolabb, a fűz-nyár ártéri erdő előtt kutakat is magába foglaló
rendszeresen kaszált üde-(félszáraz) gyep, franciaperjés kaszálórét húzódik. A magasabb
térszínen, töltéseken a félszáraz gyepi fajok is jelen vannak. Meghatározó fűfaj a franciaperje
(Arrhenatherum elatius), közönséges tarackbúza (Elymus repens), kisebb foltokban a pusztai
csenkesz (Festuca rupicola), fenyérfű (Bothriochloa ischaemum). További megfigyelt lágyszárú
növényfajok: apró szulák (Convolvulus arvensis), kerek repkény (Glechoma hederacea), réti
here (Trifolium pratense), kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), réti boglárka (Ranunculus acris),
fekete nadálytő (Symphytum officinale), északi galaj (Galium boreale), gumós lednek (Lathyrus
tuberosus), őszi kikerics (Colchicum autumnale), réti peremizs (Inula britannica), közönséges
spárga (Asparagus officinalis), mezei cickafark (Achillea collina), fakó muhar (Setaria pumila),
mezei katáng (Cichorium intybus), tejoltó galaj (Galium verum), hasznos földitömjén (Pimpinella
saxifraga), mezei aszat (Cirsium arvense), gyíkhagyma (Allium angulosum), magyar imola
(Centaurea jacea subsp. angustifolia), közönséges párlófű (Agrimonia eupatoria), őszi vérfű
(Sanguisorba officinalis), réti iszalag (Clematis integrifolia), magas útifű (Plantago altissima),
parlagfű (Ambrosia artemisifolia), közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris), fakó muhar (Setaria
pumila), fekete nadálytő (Symphytum officinale), ligeti zsálya (Salvia nemorosa). Helyenként
nagy foltokat képez az inváziós selyemkóró (Asclepias syriaca). A gyepre ráterjedt a gyalogakác
(Amorpha fruticosa), valamint a széllel könnyen terjedő fafajok magoncai, mint a fehér nyár
(Populus alba), fekete nyár (Populus nigra). A gyepen egy foltban tömeges a réti iszalag
(Clematis integrifolia), több ezer tő.
A vízmű védterülethez vezető út mellett fasor található, amelyet ezüst juhar (Acer saccharinum),
fekete nyár (Populus nigra), fehér nyár (Populus alba), és az épület mellett két idősebb zöld
juhar (Acer negundo) egyedek alkotnak.
A hullámtér szélén, magasabb térszínen egy vegyes fajösszetételű, puhafás fajokból álló fás sáv
következik. A felső lombkoronaszintben meghatározó a fekete nyár (Populus nigra) és a fehér
nyár (Populus alba), míg a második lombkoronaszintben a zöld juhar (Acer negundo), amerikai
kőris (Fraxinus pennsylvanica), közönséges dió (Juglans regia) található. Szórványos jelenlétű,
ritkább színezőelem a vénic-szil (Ulmus laevis), fehér eperfa (Morus alba). A fák alatt egy többékevésbé zárt cserjés található. A cserjeszintet alkotó fajok: egybibés galagonya (Crataegus
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monogyna), fekete bodza (Sambucus nigra), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), gyepűrózsa
(Rosa canina), hamvas szeder (Rubus caesius) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa). Helyenként
a parti szőlő (Vitis vulpina) fut fel fákra, cserjékre. Az erőteljes árnyalás következtében a fáscserjés sáv alatta a lágyszárú szint nagyon gyér, vagy hiányzik. Megfigyelt fajok: farkasalma
(Aristolochia clematitis), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), vetési tüskemag (Torilis
arvensis), tyúkhúr (Stellaria media). A fűzfajok által alkotott puhafás sáv előtt változó
szélességben húzódik az inváziós amerikai őszirózsa (Aster sp.) állománya. A gyep felőli oldalon
is a kaszálatlan részen zárt, összefüggő állományt képez az inváziós amerikai őszirózsa (Aster
sp.).
A szélesebb ártér sáv esetén a puhafás cserjés-fás alatt gyakran vannak változó szélességű és
hosszúságú medermaradványok, kisebb csatornák, amelyeknek a vízellátása nagyban függ a
főmeder mindenkori vízállásától. Nyár végére gyakran kiszáradnak. A vízszint csökkenésével az
iszapos medret fokozatosan a mételykórós (Rorippo-Oenanthetum aquaticae) fedi el. Megfigyelt
növényfajok: vízi kányafű (Rorippa amphibia), mételykóró (Oenanthe aquatica), subás farkasfog
(Bidens tripartitus), lapulevelű keserűfű (Persicaria lapathifolia), baracklevelű keserűfű
(Persicaria maculosa), keskenylevelű lórom (Rumex stenophyllus), vízi peszérce (Lycopus
europaeus), mocsári tisztesfű (Stachys palustris), zöld disznóparéj (Amaranthus blitum), nagy
csalán (Urtica dioica), mocsári galaj (Galium palustre), torzsika boglárka (Ranunculus
sceleratus), vízi menta (Mentha aquatica), bókoló farkasfog (Bidens cernuus), magas peszérce
(Lycopus exaltatus), fekete nadálytő (Symphytum officinale). A magasabb térszínen, elöntéssel
csak rövid ideig érintett terepszinten, a puhafás cserjés-fás sáv előtt és alatt, különösen a lazán
záródott részeken, vagy a lékekben összefüggő, zárt állományt képez az inváziós amerikai
őszirózsa (Aster sp.), kisvirágú őszirózsa (Aster tradescantii). A fásszárú növényzet meghatározó
eleme a fehér fűz (Salix alba) és a cserjék közül a csigolyafűz (Salix purpurea), gyalogakác
(Amorpha fruticosa), valamint hosszabb-rövidebb ideig a magukat ide bevető fafajok magoncai,
mint zöld juhar (Acer negundo), ezüst juhar (Acer saccharinum), hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica). Ez utóbbiak gyakran az első tartós
vízborítást követően elpusztulnak.
A fásszárú sáv után a kavicsos parton vegyes fajkészletű pionír növényzet található. A sáv
határozottan elválik az az előtti puhafás cserjés-fás sávtól. Borítása nagyon változó, amelyet
erősen befolyásol a parti zóna agyagtartalma. Az agyagtartalom növekedésével nő a borítás, míg
a hamar kiszáradó, tápanyagtartalom nélküli kavicsos-homokos parton ez lecsökken, vagy
teljesen hiányzik. A sávban megfigyelt növényfajok: vízi kányafű (Rorippa amphibia), nagy útifű
(Plantago major), erdei kányafű (Rorippa sylvestris), lapulevelű keserűfű (Persicaria
lapathifolia), csigolyafűz (Salix purpurea), vörös libatop (Chenopodium rubrum), baracklevelű
keserűfű (Persicaria maculosa), barna palka (Cyperus fuscus), csomós palka (Cyperus
glomeratus), kövér porcsin (Portulaca oleracea), parti iszappalka (Dichostylis micheliana),
iszapgyopár (Gnaphalium uliginosum), pántlikafű (Phalaris arundinacea), közönséges
kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus), subás farkasfog
(Bidens tripartitus), terebélyes laboda (Atriplex patula), mocsári tisztesfű (Stachys palustris),
zöld disznóparéj (Amaranthus blitum), vándor veronika (Veronica peregrina), parlagfű
(Ambrosia artemisifolia), betyárkóró (Conyza canadensis).
Természetvédelmi szempontból egészen a Duna menti fűz-nyár ártéri erdő vonaláig
konfliktusmentes rész-szakasz. Az erdősáv alatt azonban közvetlenül is érinti a ligeti csillagvirág
(Scilla vindobonensis) kb. 60 töves állományát (lásd 4.23. sz. térkép, 20. melléklet).
OLDAL 295

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
SZM-7 (T2): A tervezett kerékpárút akácoson keresztül vezető földút nyomvonalát követi, majd
keresztezi a kutakat is magába foglaló rendszeresen kaszált üde-(félszáraz) gyep, franciaperjés
kaszálórétet, majd egy telepített puhafás és fűz-nyár ártéri erdő között, egy földút vonalát
követve éri a dunai keresztezésre tervezett hídváltozat helyét. A 0+200 – 0+400 km sz. között
több ponton is keresztezi a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) jelentős, több száz töves
állományát (lásd 4.23. sz. térkép, 20. melléklet). Természetvédelmi szempontból konfliktusos
rész-szakasz.
SZM-8 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala extenzív
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.

szántók

között

halad.

SZM-9 (T2): A tervezett kerékpárút változat az árvízvédelmi töltés mentett oldalán halad. A
töltés részletes jellemzését lásd a SZM-13 (T2) rész-szakasz esetében. A töltés délebbi
szakaszain töltésen belüli, ártéri részen a korábbi években jelentős mennyiségű védett ligeti
csillagvirág (Scilla vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke (Zerynthia
polyxena), réti iszalag (Clematis integrifolia) állományai. Természetvédelmi szempontból
konfliktusmentes rész-szakasz, de a töltés érintésével már konfliktusossá válhat. (lásd 4.21. sz.
térkép, 20. melléklet)
SZM-10 (m): A tervezett kerékpárút nyomvonala Szigetmonostor külterületén halad.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-11 (m): A tervezett kerékpárút nyomvonala Szigetmonostor belterületén halad.
Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
SZM-12 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala Szigetmonostor belterületén halad. A
nyomvonal nem lett részletesen vizsgálva. Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes
rész-szakasz, de közvetlenül a nyomvonal mellett, az 1+600 km sz-nél a homoki nősziromnak
(Iris arenaria), míg a 1+700 km sz-nél a közönséges csikófarknak (Ephedra distachya) ismert
jelentős állománya.
SZM-13 (T2): A tervezett kerékpárút változat az árvízvédelmi töltés mentett oldalán halad. Az
árvízvédelmi töltés az ártéri oldalon 2018. év ősz folyamán meg lett nyesve (a töltés lejtőszöge
kissé növekedett) és a lenyesett földanyag a töltés koronára került magasítás gyanánt. A töltés
lábánál egy széles vízszintes, fáktól, cserjéktől megtisztított sáv került kialakításra. A
beavatkozás nyomán a töltés ártéri oldal felőli növényzete teljesen megsemmisült. A mentesített
oldal a lánctalpas munkagépek taposásától eltekintve épen maradt. Jól látható, hogy a töltés nem
egyidőben épült. A mentesített oldal jelenlegi lejtőszögét utólagos homokhordással alakították ki
a töltés megerősítése céljából. Ez azért izgalmas, mivel a homokkal együtt a nyílt homoki
növényzet magkészlete, valamint a tevékenységet túlélő homoki növényfajok egyedei kerültek a
mentett oldalra. Ez a magyarázata, hogy a töltés mentett oldali rézsűjének felső, szárazabb
harmadában (kb. 3-4 m széles sávban) a nyílt homoki gyepet alkotó növényfajok, köztük több
védett faj egyedei kerültek elő.
Jelentős különbség figyelhető meg a töltés déli és északi oldala között. A térszínnek megfelelően
a mélyebb részeken az üde, míg a magasabb térszínen a száraz-félszáraz fajok a meghatározóak.
A töltés anyaga helyben, a szigeten kitermelt homok. Az északi oldalon hosszan a nyílt homoki
gyep fajkészletéből másodlagosan regenerálódott homoki gyep figyelhető meg. A homoki
gyepfoltokon a meghatározó fűfaj a homoki csenkesz (Festuca vaginata). További megfigyelt
lágyszárú növényfajok: tövises iglice (Ononis spinosa), hatsoros varjúháj (Sedum sexangulare),
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deres varjúháj (Sedum rupestre), mezei varfű (Knautia arvensis), tarka koronafürt (Securigera
varia), hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), hasznos
földitömjén (Pimpinella saxifraga), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), közönséges
bakszakáll (Tragopogon orientalis), hosszú zsurló (Equisetum ramosissimum), mezei iringó
(Eryngium campestre). Homoki fajok: sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys), mezei üröm
(Artemisia campestris), rekettyelevelű gyújtoványfű (Linaria genistifolia), naprózsa (Fumana
procumbens), zászlós csüdfű (Astragalus onobrychis), homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria),
fényes sás (Carex liparicarpos), deres fényperje (Koeleria glauca), kisvirágú habszegfű (Silene
borysthenica), buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata), homoki imola (Centaurea arenaria),
homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria), pusztai kutyatej (Euphorbia seguieriana).
Árvédelmi töltés déli oldala. Meghatározó fűfaj a franciaperje (Arrhenatherum elatius), árva
rozsnok (Bromus inermis), közönséges tarackbúza (Elymus repens). További megfigyelt
lágyszárú növényfajok: kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), egynyári seprence (Erigeron annuus),
farkasalma (Aristolochia clematitis), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), apró szulák
(Convolvulus arvensis), keserűgyökér (Picris hieracioides), útszéli bogáncs (Carduus
acanthoides), mezei katáng (Cichorium intybus), vadrezeda (Reseda lutea), réti iszalag (Clematis
integrifolia), fehér mécsvirág (Silene alba), mezei aszat (Cirsium arvense), szappanfű (Saponaria
officinalis), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), mezei zsálya (Salvia pratensis), réti
lórom (Rumex obtusifolius). Selyemkóróval (Asclepias syriaca) több ponton fertőzött.
Cserjés fás sávok a mentett oldalon, a töltéssel párhuzamosan. Vegyes fajösszetételű keskeny
sávok. Meghatározó a fekete nyár (Populus nigra) és alatta az egybibés galagonya (Crataegus
monogyna) alkotta cserjés. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: fehér nyár (Populus
alba), közönséges nyír (Betula pendula), fehér akác (Robinia pseudoacacia), mezei juhar (Acer
campestre). A gyepszintet a kaszálás hiányában összefüggően az inváziós magas aranyvessző
(Solidago gigantea) borítja. További megfigyelt lágyszárú növényfajok: hamvas szeder (Rubus
caesius), selyemkóró (Asclepias syriaca).
Az üdébb, alacsonyabb térszínű rézsűoldal növényzetének elemei: közönséges tarackbúza
(Elymus repens), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), közönséges galaj (Galium mollugo), mezei
aszat (Cirsium arvense), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), hamvas szeder (Rubus caesius),
nagy csalán (Urtica dioica), vadrezeda (Reseda lutea), mezei cickafark (Achillea collina),
közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), csomós ebír (Dactylis glomerata), fehér mécsvirág
(Silene alba).
A töltés rézsűjén, különösen ezen a szakaszon több homoki, vagy mocsárréti védett növényfaj
állománya található. Az 1+700 – 1+800 km sz. között a tervezési szakasz közvetlenül is érinti a
homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria) és a homoki imola (Centaurea arenaria) nagyjából
tucatnyi egyedszámú állományát.A töltésen belüli, ártéri részen a korábbi években védett ligeti
csillagvirág (Scilla vindobonensis) került elő, továbbá ismert a farkasalmalepke (Zerynthia
polyxena), réti iszalag (Clematis integrifolia) állományai. Természetvédelmi szempontból a
végpont kivételével konfliktusmentes rész-szakasz. (lásd 4.22. sz. térkép, 20. melléklet).
SZM-14 (T2): A tervezett kerékpárút nyomvonala a HÍD-2 tervezett hídhelyhez vezet. A műút
mellett keskeny fás-cserjés sáv erdővé szélesedik ki. Fiatal telepített akácos, amelynek a kutak
felőli szélén keskeny sávban telepített fehérnyaras fiatalos van. A vízmű épületéhez vezető út
mellett fasor található, amelyet ezüst juhar (Acer saccharinum), fekete nyár (Populus nigra),
fehér nyár (Populus alba), és az épület mellett két idősebb zöld juhar (Acer negundo) egyedek
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alkotnak. Fűz-nyár ártéri erdő csak a parti zónában található. Az erdősáv szerkezete,
fajösszetétele ua., mint korábban. A felső szintet, ami még megmarad belőle hatalmas, idős fehér
nyár (Populus alba) egyedek képezi. Itt megszakad a korábbi összefüggő erdősáv. Az idős
magtermő ezüst juhar (Acer saccharinum) egyedek erőteljese fertőzik a puhafás sáv fajkészletét.
Különböző korú egyedei még a hullámtéren is előkerültek. A letermelt fűz-nyár ártéri erdő
helyén lévő mélyebb fekvésű fátlan részen: pántlikafű (Phalaris arundinacea), széleslevelű
gyékény (Typha latifolia). A keresztezett kaszálóréten nem került elő védett növényfaj, de a fűznyár ártéri erdőben jelentős ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) állomány él. Natura 2000
jelölő élőhely és védett faj jelentős állományának érintése miatt természetvédelmi
szempontból konfliktusos rész-szakasz. (lásd 4.22. sz. térkép, 20. melléklet)
SZM-16 (T2): Révhez vezető rész-szakasz A tervezett kerékpárút a révhez vezető földút mellett
halad. A földút két oldalán őshonos fajok alkotta idős fasor és mellette jellegtelen, rendszeresen
taposott üde gyep található. Kis mértékben érint Natura 2000 jelölő élőhelyet és ligeti
csillagvirág (Scilla vindobonensis) állományt. Natura 2000 jelölő élőhely és védett faj
állományának érintése miatt természetvédelmi szempontból nem jelentős mértékben, de
konfliktusos rész-szakasz. (lásd 4.23. sz. térkép, 20. melléklet).
SZM-16 (T2): Szigetmonostortól délre, a temetővel ellentétes oldalon haladó rész-szakasz,
amely a Szigetmonostori Önkormányzat kérésére lett utólag megvizsgálva. A tervezett
kerékpárút nyomvonal részben egy már meglévő földút vonalára esik. A műúttól nyugatra, az
útmenti fás-cserjés után túlnyomórészt mezőgazdasági terület található (szántó, lucerna,
gyümölcsös) egészen a Duna árvízvédelmi töltés széléig. A tervezési szakasz végén van egy
nagyobb kiterjedésű facsoport és két kisebb állattartó telep.
A nyomvonal kiindulási pontjánál, a temető vonalában a meglévő műút oldalán nemes nyár
(Populus ×euramericana) fasor van. A további szakaszon, a műút mellett, a nyugati oldalon
felszakadozott formában fiatal fehér akác (Robinia pseudoacacia) fasor, facsoport, vagy cserjés,
illetve azok vegyes állománya található. A cserjés-fás sáv között hosszabb rövidebb szakaszon
jellegtelen száraz-félszáraz gyepfoltok húzódnak. Az akácos foltokban színezőelemként jelen van
az ezüst juhar (Acer saccharinum), zöld juhar (Acer negundo), bálványfa (Ailanthus altissima). A
cserjést alkotó fajok között megtalálható a gyepűrózsa (Rosa canina), kökény (Prunus spinosa),
egybibés galagonya (Crataegus monogyna), sóskaborbolya (Berberis vulgaris). A szilvás után egy
állattartó telep található. A telephez tartozó kisebb rönkház a műút szélére épült. A rönkház előtt
egy idősebb és fiatalabb nemes nyár (Populus ×euramericana) egyed található.
A műút nyugati oldalán, a szakasz végén van egy kisebb puhafás erdőfolt maradvány, valamint
annak folytatásában egy hosszú telken állattartó telep (ló). A telep telekhatára nem fut egészen
ki a műútig, ezért a tervezett kerékpárút elvezethető a kis erdőfolt szélén, a műút mellett. A telep
tulajdonos háza és telke a műút keleti oldalán, az említett lótartó teleppel többé-kevésbé
szemben található. Ezen az oldalon azonban nem elég széles a telekhatár és a műút közötti sáv,
hogy egy kerékpárút beférjen. Kisebb puhafás erdőfolt maradvány a műút nyugati oldalán
(tervezési szakasz végénél). A fás folt meghatározó, felső lombkoronaszintet alkotó faja a fehér
nyár (Populus alba), több idős példány, valamint a fekete nyár (Populus nigra). A nyomvonalra,
pontosabban annak közelébe egy idős fekete nyár (Populus nigra), és 2 fehér nyár (Populus
alba) egyed esik. A fekete nyár idős védelemre érdemes példány, míg a fehér nyarak betegek. A
fákra a parti szőlő (Vitis vulpina) fut fel. A második szintet a fehér akác (Robinia pseudoacacia),
bálványfa (Ailanthus altissima). A cserjeszintet a fehér nyár (Populus alba), fehér akác (Robinia
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pseudoacacia) és az bálványfa (Ailanthus altissima) sarj eredetű hajtásai képezik. További
megfigyelt lágyszárú növényfajok: peszterce (Ballota nigra), meddő rozsnok (Bromus sterilis),
tyúkhúr (Stellaria media), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), vérehulló fecskefű
(Chelidonium majus). Természetvédelmi szempontból konfliktusmentes rész-szakasz.
HÍD-1 (T2): Natura 2000 jelölő élőhely és védett faj állományának érintése miatt
természetvédelmi szempontból nem jelentős mértékben, de konfliktusos rész-szakasz. (lásd
4.21. sz. térkép, 20. melléklet).
HÍD-2 (T2): Natura 2000 jelölő élőhely és védett faj állományának jelentős mértékű érintése
miatt természetvédelmi szempontból konfliktusos rész-szakasz. (lásd 4.23. sz. térkép, 20.
melléklet).
HÍD-3a (T2): A szigetmonostori oldalon a híd kialakítás kevésbé konfliktusos, csekély
kiterjedésű Natura 2000 jelölő élőhelyet és védett hazai faj állományát érint. A szentendrei
oldalon azonban már jelölő élőhelyi érintettség jelentős, emiatt természetvédelmi
szempontból konfliktusos rész-szakasz. (lásd 4.23. sz. térkép, 20. melléklet).
HÍD-3b (T1): A híd kialakítás kevésbé konfliktusos, csekély kiterjedésű Natura 2000 jelölő
élőhelyet és védett hazai faj állományát érint. (lásd 4.23. sz. térkép).
HÍD-3c (T2): A híd kialakítás mindkét oldalon kevésbé konfliktusos, csekély kiterjedésű Natura
2000 jelölő élőhelyet érint, de a hídhoz vezető SZM-7 rész-szakasz védett faj, a ligeti csillagvirág
(Scilla vindobonensis) jelentős állományát érinti, emiatt természetvédelmi szempontból
konfliktusos rész-szakasz. (lásd 4.23. sz. térkép, 20. melléklet).
Összegzés
Az alábbi táblázat a tervezett kerékpárút rész-szakaszainak természetvédelmi szempontú
értékelését tartalmazza a szakaszok és közvetlen környezetük részletes botanikai felmérése,
valamint a DINPIg Biotikia adatbázisában szereplő védett növény előfordulások figyelembe
vételével. A konfliktusos szakaszok esetében jelentős természetvédelmi károkozással kell
számolni, ezért a változatot vagy el kell vetni, vagy a jelenleg rendelkezésre álló tervnél
részletesebb, a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tervet kell készíteni, a
várható hatás pontosabb meghatározásához. A kevésbé konfliktusos szakaszok esetében nem
kizárt a megvalósítás, de ez nem jelenti, hogy nem várható természetvédelmi károkozás. Ezt
azonban különféle kárenyhítő intézkedésekkel kezelni lehet. A konfliktus mentes szakaszok
megvalósítása az általános környezetvédelmi-természetvédelmi előírások betartása mellett nem,
vagy csak kis mértékű károkozással jár. Alternatív változatok esetén a kevésbé konfliktusos
szakasz tovább tervezése javasolt.
Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM:
Szigetmonostor; SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1
nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
Tervezési rész-szakaszok értékelése
Természetvédelmi értékelés
Tervezési rész-szakasz
konfliktusos
V-1 (T1)
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kevésbé
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-
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+
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Természetvédelmi értékelés
Tervezési rész-szakasz
V-2 (T1)

-

kevésbé
konfliktusos
-

V-3 (T2)

-

-

+

V-4 (T2)

-

-

+

V-5 (T2)

-

-

+

V-6 (T1)

-

-

+

V-7 (T1)

-

-

+

V-8 (T1)

-

-

+

V-9 (T1)

-

-

+

V-10 (T1)

-

-

+

V-11 (T1)

-

-

+

V-12 (T1)

-

-

+

V-13 (T1)

-

+

-

V-14 (T2)

-

-

+

V-15 (T1)

-

-

+

V-16 (T2)

-

+

-

V-17 (T1)

-

-

+

V-18 (T2)

-

-

+

V-19 (T2)

-

-

+

V-20 (T2)

-

-

+

V-21 (T2)

-

-

+

V-22 (hk)

-

-

+

V-23 (T2)

-

-

+

D-1 (T1)

-

-

+

D-2 (T1)

-

-

+

D-3 (T1)

-

-

+

D-4 (T2)

-

-

+

D-5 (T1)

-

-

+

D-6 (T2)

+

-

-

D-7 (T2)

+

-

-

D-8 (T2)

+

-

-

K-1 (T1)

-

-

+

K-2 (T1)

-

-

+

K-3 (T1)

-

-

+

K-4 (T2)

-

-

+

K-5 (T2)

-

-

+

K-6 (T2)

-

-

+

K-7 (T2)

-

-

+

K-8 (T1)

-

+

-

konfliktusos
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Természetvédelmi értékelés
Tervezési rész-szakasz
K-9 (T2)

-

kevésbé
konfliktusos
-

T-1 (T1)

+

-

-

T-2 (T1)

-

-

+

T-3 (T1)

-

-

+

T-4 (T1)

-

-

+

T-5 (T1)

-

-

+

T-6 (T1)

-

-

+

T-7 (T1)

-

-

+

T-8 (T1)

-

-

+

T-9 (T1)

-

-

+

T-10 (T1)

-

-

+

T-11 (T2)

-

+

-

T-12 (T2)

-

-

+

T-13 (T2)

-

-

+

T-14 (T2)

-

-

+

P-1 (T1)

-

-

+

P-2 (T1)

-

-

+

P-3 (T1)

-

-

+

P-4 (T2)

-

-

+

P-5 (T2)

-

-

+

P-6 (T2)

-

-

+

P-7 (T2)

-

-

+

P-8 (T2)

-

-

+

P-9 (T2)

-

-

+

SZM-1 (T1)

-

-

+

SZM-2 (T1)

-

-

+

SZM-3 (T1)

-

-

+

SZM-4 (T1)

-

-

+

SZM-5 (T1)

-

-

+

SZM-6 (T1)

-

+

-

SZM-7 (T2)

+

-

-

SZM-8 (T2)

-

-

+

SZM-9 (T2)

-

-

+

SZM-10 (m)

-

-

+

SZM-11 (m)

-

-

+

SZM-12 (T2)

-

-

+

SZM-13 (T2)

-

+

-

SZM-14 (T2)

+

-

-

konfliktusos
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Természetvédelmi értékelés
Tervezési rész-szakasz
SZM-16 (T2)

-

kevésbé
konfliktusos
+

SZM-17 (T2)

-

-

konfliktusos

konfliktus mentes
+

Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM:
Szigetmonostor; SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1
nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
A táblázatból kiemelendő Tahitótfalunál, a T-1 (T1) rész-szakasz, amely a Natura 2000 jelölő
élőhely és védett faj jelentős állományainak érintése miatt természetvédelmi szempontból
jelentős mértékben konfliktusos rész-szakasz. A vele párhuzamosan futó T-11 (T2) részszakasz szintén érint Natura 2000 jelölő élőhelyet és védett faj állományait, de lényegesen
kisebb mértékben, mint a T-1 (T1) rész-szakasz. Természetvédelmi szempontból nem jelentős
mértékben, de konfliktusos rész-szakasz, de mivel a megvizsgált egyéb alternatív nyomvonal
változatok megvalósítása még ennél is nagyobb károkozással, ezért a T-11 (T2) rész-szakasz
tovább tervezése javasolt.
Hídhelyek értékelés
Az értékelésnél külön lett figyelembe véve a hídhellyel és építési területtel érintett jobb,
valamint bal parti terület. Amennyiben eltérő a várható hatás, akkor a jobb és baloldali település
név különböző minősítésű mezőben jelenik meg. Ha azonos a várható hatás, akkor kötőjellel
elválasztva azonos mezőben található.
A konfliktusos szakaszok esetében jelentős természetvédelmi károkozással kell számolni, ezért a
változatot vagy el kell vetni, vagy a jelenleg rendelkezésre álló tervnél részletesebb, a
természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő tervet kell készíteni, a várható hatás
pontosabb meghatározásához. A kevésbé konfliktusos szakaszok esetében nem kizárt a
megvalósítás, de ez nem jelenti, hogy nem várható természetvédelmi károkozás. Ezt azonban
különféle kárenyhítő intézkedésekkel kezelni lehet. A konfliktus mentes szakaszok
megvalósítása az általános környezetvédelmi-természetvédelmi előírások betartása mellett nem,
vagy csak kismértékű károkozással jár.
Dunabogdány – Kisoroszi
Természetvédelmi értékelés
Tervezési rész-szakasz
HÍD-1 (T2)

-

kevésbé
konfliktusos
-

HÍD-2 (T1)

Db.

Ko.

-

HÍD-3 (T2)

Db.

Ko.

-

konfliktusos

konfliktus mentes
Db. – Ko.

Jelmagyarázat: Db. Dunabogdány; Ko. Kisoroszi
Szentendre – Szigetmonostor
Tervezési rész-szakasz

Természetvédelmi értékelés
konfliktusos
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HÍD-1 (T2)
HÍD-2 (T2)
HÍD-3a (T2)
HÍD-3b (T1)
HÍD-3c (T2)

-

konfliktusos
Szm.

Sze.

Szm.

Sze.

-

Sze.

-

Szm.

Szm.

Sze.

-

Szm.

Sze.

-

Jelmagyarázat: Sze. Szentendre; Szm. Szigetmonostor
A rendelkezésre álló adatok alapján kísérletet tettünk a tervezett hídhelyek, valamint az építési
terület nagysága alapján azok természetvédelmi szempontú értékelésére. A tervben szereplő 8
hídhelyből azonban csak 3 esetében lett meghatározva az építési terület és nem szerkeszthető
formában a rendelkezésre bocsájtva. Az építési terület kijelölése egy összetett feladat, mivel
számos szempontot kell figyelembe venni, többek között a különböző védett és védelmi
területeket (vízbázis stb.), továbbá nem lehet a hullámtérben stb. (nem élővilág védelmi feladat).
Ezek az adatok, információk azonban a védett területi határok kivételével nem álltak
rendelkezésre, ezért a hiányzó 5 hídhely esetében a munkaterület meghatározása kudarcot
vallott. Terület lehatárolások hiányában az élőhely-térképezés és a védett fajok előfordulási
adatai alapján csak becsülni lehet a várható hatást, amelyet a fenti táblázat tartalmaz.

10.3.4 Az élőhely térképen lehatárolt foltok sorszámai és adatai
Az alábbi táblázatban a tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre
szakaszok – és környezetében készített élőhely térkép élőhelyfoltjainak azonosítószámai, kódjai
és a folt megnevezése látható (Részletes jellemzésüket lásd fentebb). A táblázat kiegészül a
foltok természetvédelmi értékelésével (mT_S) (lásd 3.1. – 3.30. sz. térkép, 19. melléklet).
Az Á-NÉR kódok megadásánál abban az esetben került sor a zárójel használatára pl. OBx(S7), ha
a fő élőhely (főkategória) mellett megfigyelhető egyéb élőhelyek nem érik el az Á-NÉR (2011)
leírásban ajánlott százalékos borítási érteket, de a feltüntetésük fontos információt hordoz.
ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

1

U8

4

2

OBx(OD)

3

RAxP2b

4

OCx(OD)

5

U2

6

RDbxP2b

7

OBx(OD)

8

U10

Duna meder.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Őshonos fajú fa, facsoport galagonyás-kökényes félszáraz
cserjéssel.
Jellegtelen félszáraz gyep foltokban lágyszárú özönfajok
állományaival.
Visegrád, kertvárosi része.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő galagonyás-kökényes félszáraz cserjéssel főként a széli
részeken.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

9

RAxS6

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3
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ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

10

U4

1

11

OCx(OD)

12

RDbxP2b

13

J4

Telephely, roncsterület.
Jellegtelen félszáraz gyep foltokban lágyszárú özönfajok
állományaival.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő galagonyás-kökényes félszáraz cserjéssel főként a széli
részeken.
Fűz-nyár ártéri erdő.

14

U8

15

RAxP2b

16

U11

Duna meder.
4
Őshonos fajú fa, facsoport galagonyás-kökényes félszáraz
3
cserjéssel.
Úthálózat.
1

17

U11

Úthálózat.

1

18

S7

2

19

OBx(OD)

20

U4

21

OBx(OD)

22

OBx(OD)

23

OBx(OD)

24

U10

Nem őshonos fajú ültetett fasor.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú
állományaival.
Telephely, roncsterület.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú
állományaival.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú
állományaival.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú
állományaival.
Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

25

U4

Telephely, roncsterület.

1

26

U2

1

27

OBx(OD)

28

RA

29

RDb

30

OBx(OD)

31

OBx(OD)

32

OBx(OD)

33

OBxRA

Visegrád, kertvárosi része.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Őshonos fajú fa, facsoport.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Jellegtelen üde gyep őshonos fajú facsoportokkal vegyesen.

34

OB

2

35

S6xP2b

36

P2bxP2c

37

OBx(OD)

38

RDb

Jellegtelen üde gyep.
Nem őshonos fafajok spontán állománya galagonyáskökényes félszáraz cserjéssel.
Galagonyás-kökényes és gyalogakác (Amorpha fruticosa)
vegyes cserjése.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
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ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

39

OB

2

40

S6xP2b

41

U4

42

RDb

43

S1

Jellegtelen üde gyep.
Nem őshonos fafajok spontán állománya galagonyáskökényes félszáraz cserjéssel.
Telephely, roncsterület.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Akácos.

44

U2

45

RDb

46

OD

47

S2

48

OBxP2b

49

RDb

50

2
1
2
2

Visegrád, kertvárosi része.
1
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
2
erdő.
Lágyszárú özönfajok állományai.
2
2

U4

Nemesnyáras.
Jellegtelen üde gyep galagonyás-kökényes félszáraz
cserjéssel vegyesen.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Telephely, roncsterület.

51

U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

52

OB

Jellegtelen üde gyep.

2

53

S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

54

OB

2

55

OBxP2b

56

RDb

57

U8

58

RDb

59

S7

Jellegtelen üde gyep.
Jellegtelen üde gyep galagonyás-kökényes félszáraz
cserjéssel vegyesen.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Patak meder.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Nem őshonos fajú ültetett fasor.

60

U2

Visegrád, kertvárosi része.

1

61

U8

3

62

P2bx(S7)

63

U10

64

RAxP2c

65

OB

66

S7xP2b

67

OBx(S7)

68

RAxP2c

Patak meder.
Galagonyás-kökényes cserjés szórványosan nem őshonos
fajú ültetett facsoporttal.
Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.
Őshonos fajú fa, facsoport gyalogakác (Amorpha fruticosa)
cserjéssel.
Jellegtelen üde gyep.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Jellegtelen üde gyep, helyénként ültetett facsoportokkal
vegyesen.
Őshonos fajú fa, facsoport gyalogakác (Amorpha fruticosa)
cserjéssel.
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ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

69

U11xOB

1

70

S6xS7xP2b

71

RDb

72

RDb

73

RA

Földút és mellette jellegtelen üde gyep.
Nem őshonos fafajok spontán és ültetett állománya
galagonyás-kökényes félszáraz cserjéssel.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
erdő.
Őshonos fajú fa, facsoport.

74

RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

75

OB

Jellegtelen üde gyep.

2

76

P2c

Gyalogakácos (Amorpha fruticosa).

2

77

RB

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő.

2

78

U8

Duna meder.

4

79

U11

1

80

S7xP2b

81

S7

82

S7xP2b

83

S7xP2b

84

S7xP2b

85

OBx(S7xP2b)

86

OBx(S7)

87

U4

Úthálózat.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Jellegtelen üde gyep, helyénként ültetett facsoportokkal és
cserjéssel vegyesen.
Jellegtelen üde gyep, helyénként ültetett facsoportokkal
vegyesen.
Telephely, roncsterület.

88

U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

89

U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

90

U4

Telephely, roncsterület.

1

91

OB

2

92

P2bx(RA)

93

U11

94

P2cx(OF)

95

OB

Jellegtelen üde gyep.
Galagonyás-kökényes cserjés szórványosan őshonos fajú
facsoporttal.
Úthálózat.
Gyalogakácos (Amorpha fruticosa) és magaskórós ruderális
gyomnövényzet.
Jellegtelen üde gyep.

96

U8

Patak meder.

4

97

U8

Patak meder.

4

98

U1

Visegrád belváros.

1

99

RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4
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ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

100 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

101 J4

Fűz-nyár ártéri erdő.

4

102 U4

Telephely, roncsterület.

1

103 RA

4

106 OB

Őshonos fajú fa, facsoport.
Őshonos fajú fa, facsoport, körülötte lágyszárú özönfajok
állományai.
Gyalogakácos (Amorpha fruticosa) és magaskórós ruderális
gyomnövényzet.
Jellegtelen üde gyep.

107 RB

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő.

2

108 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

109 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

110 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

111 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

112 RA

114 U11

Őshonos fajú fa, facsoport.
4
Lágyszárú özönfajok állományai és jellegtelen üde gyep
2
vegyesen.
Úthálózat.
1

115 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

116 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

117 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

118 U8

Duna meder.

4

119 J4

Fűz-nyár ártéri erdő.

4

120 U8

Duna meder.

4

121 OG

Taposott gyomnövényzet.

2

122 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

123 I1

Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.

4

124 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

125 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

126 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

127 U8

Duna meder.

4

128 J4

Fűz-nyár ártéri erdő.

4

129 U4

Telephely, roncsterület.

1

130 OBxU11

132 U10

Földút és mellette jellegtelen üde gyep.
2
Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
2
erdő.
Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.
1

133 U8

Duna meder.

104 RAxOD
105 P2cx(OF)

113 ODxOB

131 RDb
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ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

136 U4

Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes, amelynek a 11. sz. főút
felöli szélében változó szélességű, de keskeny sávban főként 3-4
fehér akác (Robinia pseudoacacia) települt.
Telephely, roncsterület.
1

137 OGxP2b

Taposott gyomnövényzet félszáraz cserjéssel.

2

138 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

139 U8

Duna meder.

4

140 I1

Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.

4

141 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

142 U4

Telephely, roncsterület.

1

143 U2

145 RA

Visegrád és Dunabogdány kertvárosi része.
1
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes, amelynek a 11. sz. főút
felöli szélében változó szélességű, de keskeny sávban főként 3-4
fehér akác (Robinia pseudoacacia) települt.
Őshonos fajú fa, facsoport.
4

146 I1

Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.

147 OB

149 OB

Jellegtelen üde gyep.
2
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Jellegtelen üde gyep.
2

150 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

151 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

152 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

153 J4

Fűz-nyár ártéri erdő.

4

154 U2

Dunabogdány, belterület.

1

155 OBx(U4)

Jellegtelen üde gyep és roncsterület .

2

156 U2

158 U2

Dunabogdány, belterület.
Jellegtelen üde gyep nem
állományaival vegyesen.
Dunabogdány.

159 U11

Úthálózat.

160 U2

162 RA

Dunabogdány.
1
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Őshonos fajú fa, facsoport.
4

163 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

134 J4xS6
135 K2xS6

144 K2xS6

148 J4xS6

157 OBxS6

161 J4xS6
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4

1
őshonos

fafajok

spontán

2
1
1

4
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

164 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

165 OD

Lágyszárú özönfajok állományai.

2

166 OD

Lágyszárú özönfajok állományai.

2

167 P2axRA

Üde és nedves cserjés és őshonos fajú facsoport.

2

168 OD

Lágyszárú özönfajok állományai.

2

169 P2a

Üde és nedves cserjés.

3

170 U3

Kisoroszi, belterület.

1

171 U3

Kisoroszi, belterület.

1

172 U3

Kisoroszi, belterület.

1

173 T1

Szántó.

1

174 U3

Kisoroszi, belterület.

1

175 T1

Szántó.

1

176 U3

Kisoroszi, belterület.

1

177 T1

Szántó.

1

178 U3

Kisoroszi, belterület.

1

179 T1

Szántó.

1

180 U4

Telephely, roncsterület.

1

181 J4

Fűz-nyár ártéri erdő.

4

182 U3

Kisoroszi, belterület.

1

183 U8

Duna meder.

4

184 OBxOC

Jellegtelen üde és félszáraz gyep vegyes foltja.
Jellegtelen üde gyep nem őshonos fafajok
állományaival vegyesen.
Szántó.

185 OBxS6
186 T1
187 T1

2
spontán

2
1
1

192 T1

Szántó.
Jellegtelen üde gyep nem őshonos fafajok spontán
állományaival vegyesen.
Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdő.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Jellegtelen üde gyep nem őshonos fafajok spontán és
ültetetett állományaival vegyesen.
Szántó.

193 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

194 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

195 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

196 OBxOC

Jellegtelen üde és félszáraz gyep vegyes foltja.

2

197 S7xS6

Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán 2

188 OBxS6
189 RC
190 S7xS6
191 OBxS7xS6
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2
2
2
2
1
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

állományaival.
198 OC

2

205 U4

Jellegtelen félszáraz gyep.
Nemesnyáras és őshonos fafajú puhafás jellegtelen erdő
vegyesen.
Akácos.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Szántó.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Telephely, roncsterület.

206 T1

Szántó.

1

207 U4

Telephely, roncsterület.

1

208 U4

Telephely, roncsterület.
1
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival.
Jellegtelen üde gyep.
2

199 S2xRB
200 S1
201 OBxOD
202 S7xS6
203 T1
204 S7xS6

209 S7xS6
210 OB
211 T2
212 OCx(OD)
213 S7xS6
214 T1
215 T1
216 ODxP2c
217 ODxP2c
218 T1
219 T5
220 S7xS6
221 J4
222 J4
223 RBxP2c
224 J4
225 J4
226 RBxP2c
227 J4
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Lucerna tábla.
Jellegtelen félszáraz gyep foltokban lágyszárú özönfajok
állományaival.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Szántó.

2
2
2
2
1
2
1

1
2
2
1

Szántó.
1
Lágyszárú özönfajok és gyalogakác (Amorpha fruticosa)
2
vegyes állománya.
Lágyszárú özönfajok és gyalogakác (Amorpha fruticosa)
2
vegyes állománya.
Szántó.
1
Vetett gyep.
1
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival.
Fűz-nyár ártéri erdő.
4
Fűz-nyár ártéri erdő.
4
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő
2
gyalogakác (Amorpha fruticosa) cserjéssel.
Fűz-nyár ártéri erdő.
4
Fűz-nyár ártéri erdő.
4
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő
2
gyalogakác (Amorpha fruticosa) cserjéssel.
Fűz-nyár ártéri erdő.
4
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Á-NÉR

228 RB
229 S7xS6
230 J4
231 S7xS6
232 OCxS6
233 S1
234 S1
235 S7xP2b
236 P2bx(OD)
237 OC
238 T1
239 P2bxH5b
240 H5bx(G1)
241 OCx(OD)
242 S7xP2b
243 S7xP2b
244 S7xP2b
245 H5bx(G1)
246 S1
247 H5bxOC
248 H5bxOC
249 ODxOCx(S7)
250 OCx(H5b)
251 OCx(H5b)
252 ODx(S7)
253 T2
254 OC
255 H5bxOC
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Élőhely megnevezés

mT_S

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Fűz-nyár ártéri erdő.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
állományaval.
Akácos.

2

Akácos.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Galagonyás-kökényes cserjés szórványosan lágyszárú
özönfajok állományaival.
Jellegtelen félszáraz gyep.

2

Szántó.
Galagonyás-kökényes félszáraz cserjés homoki sztyeprét
folttal.
Homoki sztyeprét, a legmagasabb, legszárazabb pontjain
nyílt homokpusztagyeppel.
Jellegtelen félszáraz gyep foltokban lágyszárú özönfajok
állományaival.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor galagonyás-kökényes
félszáraz cserjéssel vegyesen.
Homoki sztyeprét, a legmagasabb, legszárazabb pontjain
nyílt homokpusztagyeppel.
Akácos.
Homoki sztyeprét jellegtelen száraz-félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Homoki sztyeprét jellegtelen száraz-félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Lágyszárú özönfajok állománya jellegtelen száraz-félszáraz
gyep és helyenként nem őshonos fajú ültetett fasorral.
Jellegtelen száraz-félszáraz gyep, degradált homoki
sztyeprét.
Jellegtelen száraz-félszáraz gyep, degradált homoki
sztyeprét.
Lágyszárú özönfajok állománya helyenként nem őshonos fajú
ültetett fasorral.
Lucerna tábla.

1

2
4
2
2
2

2
2
2

2
4
2
2
2
2
4
2
3-4
3-4
2
3
3
2
1

Jellegtelen félszáraz gyep.
2
Homoki sztyeprét jellegtelen száraz-félszáraz gyepfoltokkal
3-4
vegyesen.
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

264 OC

Jellegtelen félszáraz gyep és galagonyás-kökényes félszáraz
cserjés.
Jellegtelen száraz-félszáraz gyep, degradált homoki
sztyeprét.
Nem őshonos fajú ültetett fasor.
Jellegtelen félszáraz gyep lágyszárú özönfajok állományai és
nem őshonos fajú ültetett facsoportokkal vegyesen.
Jellegtelen száraz-félszáraz gyep, degradált homoki
sztyeprét.
Jellegtelen félszáraz gyep és galagonyás-kökényes félszáraz
cserjés.
Jellegtelen félszáraz gyep.
Galagonyás-kökényes
cserjés
lágyszárú
özönfajok
állományaival.
Jellegtelen félszáraz gyep.

265 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

266 T1

Szántó.

1

267 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

268 U4

Telephely, roncsterület.

1

269 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

270 T1

Szántó.
1
Homoki sztyeprét jellegtelen száraz-félszáraz gyepfoltokkal
3-4
vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep.
2

256 OCxP2b
257 OCx(H5b)
258 S7
259 OCxODxS7
260 OCx(H5b)
261 OCxP2b
262 OC
263 P2bxOD

271 H5bxOC
272 OC
273 U4
274 RBxOC
275 J4xS6
276 J4xS6
277 B5
278 B5
279 H5b
280 RBxOC
281 OC
282 S6xS7
283 J4xS6
OLDAL 312

Telephely, roncsterület.
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő és
jellegtelen száraz-félszáraz gyep vegyes állománya.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Nem zsombékoló magassásos kis foltja a puhafás ligeterdő
foltok közötti mélyedésben.
Nem zsombékoló magassásos kis foltja a puhafás ligeterdő
foltok közötti mélyedésben.
Homoki sztyeprét.
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő és
jellegtelen száraz-félszáraz gyep vegyes állománya.
Jellegtelen félszáraz gyep.
Nem őshonos fafajok spontán állománya ültetett fasorral
vegyesen.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .

2
3
2
2
3
2
2
2
2

1
2
3-4
3-4
3
3
4
2
2
2
3-4
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

286 T9

Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Nem őshonos fafajok spontán állománya ültetett fasorral
2
vegyesen.
Kiskertek.
1

287 T9xT6

Kiskertek és extenzív szántók.

1

288 T6

Extenzív szántó.

1

289 T9

Kiskertek.

1

290 T6

Extenzív szántó.

1

291 T9xT6

Kiskertek és extenzív szántók.

1

292 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

293 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

294 U3

1

304 OC

Tahitótfalu, temető bejárat.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Nem őshonos fafajok spontán állománya.
Jellegtelen félszáraz gyep lágyszárú özönfajok állományaival
vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán és
telepített állományaival vegyesen.
Extenzív szántó.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Extenzív szántó.
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán és
telepített állományaival vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep.

305 T6

Extenzív szántó.

1

306 T6

1

308 S1

Extenzív szántó.
Nem őshonos fafajok spontán állománya
özönfajokkal dominálta gyepszinttel.
Akácos.

309 U4

Telephely, roncsterület.

1

310 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

311 T6

Extenzív szántó.

1

312 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

313 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

314 T6

Extenzív szántó.

1

284 J4xS6
285 S6xS7

295 S7xS6
296 S7xS6
297 S6
298 OCxOD
299 OCxS6xS7
300 T6
301 S7xS6
302 T6
303 OCxS6xS7

307 S6xOD
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lágyszárú

2
2
2
2
2
1
2
1
2
2

2
2
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315 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

316 T6

Extenzív szántó.

1

317 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

318 T6

Extenzív szántó.

1

319 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

320 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

321 T6

Extenzív szántó.

1

322 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

323 T6

Extenzív szántó.

1

324 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

325 U2

Tahitótfalu, belterület.

1

326 T10

328 OB

Parlag.
1
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Jellegtelen üde gyep.
2

329 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

330 U8

Duna meder.

4

331 U2

Tahitótfalu, belterület.

1

332 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Jellegtelen üde gyep.

2

327 J4xS6

333 J4xS6
334 J4xS6
335 OB
336 U2
337 J4xS6
338 U8
339 U10
340 OCxS7
341 OD
342 OD
343 J4xS6
344 OD
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3-4
3-4
2

Tahitótfalu, belterület.
1
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Duna meder.
4
Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.
1
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok telepített
2
állományaival vegyesen.
Lágyszárú özönfajok állományai.
2
Lágyszárú özönfajok állományai.
2
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Lágyszárú özönfajok állományai.
2
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Élőhely megnevezés

mT_S

346 S7

Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Nem őshonos fajú ültetett fasor.
2

347 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

348 U8

Duna meder.

4

349 T6x(T9)

Extenzív szántó és szórványosan kiskertek.

1

350 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

351 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

352 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

353 T6

Extenzív szántó.

1

354 U4

1

357 U2

Telephely, roncsterület.
Jellegtelen üde szórványosan félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Tahitótfalu, belterület.

358 U2

Tahitótfalu, belterület.

1

359 S1

Akácos.

2

360 U2

Tahitótfalu, belterület.

1

361 T6x(T9)

Extenzív szántó és szórványosan kiskertek.

1

362 OBxOC

Jellegtelen üde és félszáraz gyep vegyes foltja.

2

363 U11

Úthálózat.

1

364 U2

Tahitótfalu, belterület.

1

365 T6

Extenzív szántó.

1

366 T6

Extenzív szántó.

1

367 S1

Akácos.

2

368 T9

Kiskertek.

1

369 T6

Extenzív szántó.

1

370 T6

373 OC

Extenzív szántó.
1
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep és galagonyás-kökényes félszáraz
2
cserjés.
Jellegtelen félszáraz gyep.
2

374 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

375 S1

Akácos.

2

376 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

345 J4xS6

355 OBx(OC)
356 J4xS6

371 OCxS6
372 OCxP2b
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2
3-4
1
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

377 T6

Extenzív szántó.

1

378 S6

Nem őshonos fafajok spontán állománya.

2

379 OC

382 T6

Jellegtelen félszáraz gyep.
2
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Extenzív szántó.
1

383 T6

Extenzív szántó.

1

384 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

385 T6

388 T6

Extenzív szántó.
1
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Extenzív szántó.
1

389 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

390 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

391 T6

1

395 T6

Extenzív szántó.
Jellegtelen üde szórványosan
vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor.
Jellegtelen üde szórványosan
vegyesen.
Extenzív szántó.

396 S1

Akácos.

2

397 S1

Akácos.

2

398 T6

Extenzív szántó.

1

399 S1

Akácos.

2

400 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

401 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

402 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

403 S1

Akácos.

2

404 T6

Extenzív szántó.

1

405 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

406 T6

Extenzív szántó.

1

407 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

408 T6

Extenzív szántó.

1

409 S1

Akácos.

2

380 OCxS6
381 OCxS6

386 OCx(S6)
387 OCx(S6)

392 OBx(OC)
393 S7
394 OBx(OC)
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félszáraz

gyepfoltokkal

2
2

félszáraz

gyepfoltokkal

2
1
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

410 T6

Extenzív szántó.

1

411 S1

Akácos.

2

412 S1

Akácos.

2

413 S1

Akácos.

2

414 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

415 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

416 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

417 S1

Akácos.

2

418 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

419 U3

Pócsmegyer, temető.

1

420 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

421 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

422 S1

Akácos.

2

423 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

424 OC

426 U9

Jellegtelen félszáraz gyep.
2
Akácos és egyéb nem őshonos fafajok spontán állományaival
2
vegyesen.
Állóvíz, mesterséges bányató.
3

427 OB

Jellegtelen üde gyep.

428 RAxS6

430 OC

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3
Nem őshonos fafajok spontán állománya vegyes jellegtelen
2
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Jellegtelen félszáraz gyep.
2

431 U4

Telephely, roncsterület.

432 T6

Extenzív szántó.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Jellegtelen félszáraz gyep.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Nem őshonos fafajok spontán
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Jellegtelen félszáraz gyep.

425 S1xS6

429 S6xOC

433 S6xOC
434 S6xOC
435 S6xOC
436 S6xOC
437 OC
438 S6xOC
439 S6xOC
440 S6xOC
441 OC
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2

1
1
állománya vegyes jellegtelen
állománya vegyes jellegtelen
állománya vegyes jellegtelen
állománya vegyes jellegtelen

2
2
2
2
2

állománya vegyes jellegtelen
állománya vegyes jellegtelen
állománya vegyes jellegtelen

2
2
2
2
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Á-NÉR

442 S6xOC
443 S6xOC
444 OC
445 T6
446 S6xOC
447 T6
448 U3

Élőhely megnevezés

mT_S

Nem őshonos fafajok spontán állománya vegyes jellegtelen
2
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Nem őshonos fafajok spontán állománya vegyes jellegtelen
2
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Jellegtelen félszáraz gyep.
2
Extenzív szántó.
1
Nem őshonos fafajok spontán állománya vegyes jellegtelen
2
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Extenzív szántó.
1

450 OB

Pócsmegyer, zártkertek.
1
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Jellegtelen üde gyep.
2

451 T6

Extenzív szántó.

452 RAxS6

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3

453 RAxS6

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3

454 OC

456 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.
2
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
2
állományaival vegyesen.
Jellegtelen félszáraz gyep.
2

457 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.

2

458 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

459 U4

Telephely, roncsterület.

1

460 T6

1

463 U3

Extenzív szántó.
Jellegtelen üde gyep nem őshonos fajú ültetett
facsoportokkal vegyesen.
Nem őshonos fajú ültetett fasor nem őshonos fafajok spontán
állományaival.
Szigetmonostor, belterület.

464 T6

Extenzív szántó.

1

465 U8

Duna meder.

4

466 U1

Szentendre belváros.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.
Jellegtelen üde gyep, szórványosan lágyszárú özönfajok
állományaival.
Duna meder.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .

1

449 OCxS6

455 OCxS6

461 OBxS7
462 S7xS6

467 J4xS6
468 U10
469 OBxOD
470 U8
471 J4xS6
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1

2
2
1

3-4
1
2
4
3-4
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S
1

475 RAxS6

Pócsmegyer, belterület.
Jellegtelen üde szórványosan félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya.

476 U4

Telephely, roncsterület.

1

477 U4

Telephely, roncsterület.

1

478 U4

Telephely, roncsterület.

1

479 T6

Extenzív szántó.
Jellegtelen üde
vegyesen.
Kiskertek.

1

472 U3
473 OBx(OC)
474 J4xS6

480 OBx(OC)
481 T9
482 T6

szórványosan

félszáraz

gyepfoltokkal

2
3-4
3

2
1

488 OB

Extenzív szántó.
Jellegtelen üde gyep nem őshonos fafajok spontán
állományaival vegyesen.
Szigetmonostor, belterület.
Jellegtelen üde szórványosan félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Jellegtelen üde gyep.

489 RAxS6

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3

490 U4

Telephely, roncsterület.

1

491 T7

Intenzív gyümölcsös.

1

492 T6

494 T7

Extenzív szántó.
Jellegtelen üde szórványosan
vegyesen.
Intenzív gyümölcsös.

495 T7

Intenzív gyümölcsös.

496 RA

498 U4

Őshonos fajú fa, facsoport.
4
Őshonos fajú fa, facsoport galagonyás-kökényes félszáraz
3
cserjéssel.
Telephely, roncsterület.
1

499 T6

Extenzív szántó.

1

500 T2

Lucerna tábla.

1

501 OBxOC

Jellegtelen üde és félszáraz gyep vegyes foltja.

2

483 OBxS6
484 U3
485 OBx(OC)
486 J4xS6
487 J4xS6

493 OBx(OC)

497 RAxP2b
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1
2
1
2
3-4
3-4
2

1
félszáraz

gyepfoltokkal

2
1
1
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

502 T7

Intenzív gyümölcsös.

1

503 U4

Telephely, roncsterület.

1

504 T6xT2

506 T6xT2

Extenzív szántó és lucernatábla vegyesen.
1
Nem őshonos fafajok spontán állománya vegyes jellegtelen
2
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Extenzív szántó és lucernatábla vegyesen.
1

507 RAxS6

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3

508 OC

2

511 S1x(U2)

Jellegtelen félszáraz gyep.
Nem őshonos fafajok spontán állománya vegyes jellegtelen
száraz-félszáraz gyepfoltokkal.
Jellegtelen félszáraz gyep nem őshonos fafajok spontán
állományaival vegyesen.
Akácos a régi temető területén.

512 S1x(U2)

Akácos a régi temető területén.

2

513 U3

Szigetmonostor, temető.

1

514 OCx(U2)

Jellegtelen félszáraz gyep (régi temető területén).

2

515 S2

Nemesnyáras.

2

516 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

517 S1

Akácos.

2

518 S2

Nemesnyáras.

2

519 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

520 S4

Ültetett erdei- és feketefenyves.

2

521 S1xOC

Akácos és jellegtelen száraz-félszáraz gyep vegyes foltja.

2

522 S4

Ültetett erdei- és feketefenyves.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Lágyszárú özönfajok és gyalogakác (Amorpha fruticosa)
vegyes állománya.
Jellegtelen félszáraz gyep lágyszárú özönfajok állományaival
vegyesen.
Állóvíz, mesterséges bányató.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya.

2

505 S6xOC

509 S6xOC
510 OCx(S6)

523 J4xS6
524 ODxP2c
525 OCxOD
526 U9
527 J4x(S6)
528 J4xS6
529 RAx(S6)
530 RAx(S6)
531 OCxOD
OLDAL 320

2
2
2

3-4
2
2
3
3-4
3-4
3

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3
Jellegtelen félszáraz gyep lágyszárú özönfajok állományaival
2
vegyesen.
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

532 RAx(S6)

Őshonos és nem őshonos fajú fa, facsoport vegyes állománya. 3

533 RB

535 S1

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő.
2
Nem őshonos fafajok spontán állománya szórványosan
2
őshonos fajú fákkal, facsoportokkal.
Akácos.
2

536 S4

Ültetett erdei- és feketefenyves.

537 S4

540 RA

Ültetett erdei- és feketefenyves.
2
Jellegtelen félszáraz gyep lágyszárú özönfajok állományaival
2
vegyesen.
Nem őshonos fafajok spontán állománya szórványosan
2
őshonos fajú fákkal, facsoportokkal.
Őshonos fajú fa, facsoport.
4

541 S1xOC

Akácos és jellegtelen száraz-félszáraz gyep vegyes foltja.

2

542 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

543 OC

Jellegtelen félszáraz gyep.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Nem őshonos fafajok spontán állománya.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Duna meder.

2

534 S6x(RA)

538 OCx(OD)
539 S6x(RA)

544 J4xS6
545 S6
546 J4xS6
547 U8
548 U2

2

3-4
2
3-4
4

550 I1

Szentendre, Duna-part.
1
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.
4

551 OD

Lágyszárú özönfajok állományai.

2

552 U4

Telephely, roncsterület.

1

553 RB

Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő.

2

554 S1

Akácos.

2

555 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

556 OB

Jellegtelen üde gyep.

2

557 S7

Nem őshonos fajú ültetett fasor.

2

558 S1

Akácos.

2

559 S1

Akácos.

2

560 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.
1
Nem őshonos fafajok spontán állománya szórványosan
2
őshonos fajú fákkal, facsoportokkal.
Akácos.
2

549 J4xS6

561 S6x(RA)
562 S1
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Á-NÉR

Élőhely megnevezés

mT_S

564 OB

Őshonos lombos fafajokkal elegyes akác dominálta lombos
2
erdő.
Jellegtelen üde gyep.
2

565 U11

Úthálózat.

1

566 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

567 U10

Magányosan álló épület, családi gazdaság stb.

1

568 S7

2

572 I1

Nem őshonos fajú ültetett fasor.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Jellegtelen üde gyep.
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus
pennsylvanica) vegyes állománya .
Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.

573 I1

Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.

4

574 I1

Folyóparti nedves felszínek természetes pionír növényzete.

4

575 OBxOG

Jellegtelen üde gyep és taposott gyomnövényzet.

2

576 U8

578 U2

Duna meder.
4
Fűz-nyár ártéri erdő és nem őshonos fafajok, mint a zöld
juhar (Acer negundo), amerikai kőris (Fraxinus 3-4
pennsylvanica) vegyes állománya .
Szentendre, Duna-part.
1

579 U1

Szentendre belváros.

1

580 U11

Úthálózat.

1

581 RA

4

584 RB

Őshonos fajú fa, facsoport.
Jellegtelen üde szórványosan félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Jellegtelen üde szórványosan félszáraz gyepfoltokkal
vegyesen.
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdő.

585 RA

Őshonos fajú fa, facsoport.

4

586 S1

Akácos.
Galagonyás-kökényes félszáraz cserjés homoki sztyeprét
folttal.
Lágyszárú özönfajok állománya szórványosan félszáraz
cserjés foltokkal vegyesen.
Jellegtelen száraz-félszáraz gyep, degradált homoki
sztyeprét.
Homoki sztyeprét, a legmagasabb, legszárazabb pontjain
nyílt homokpusztagyeppel.
Úthálózat.

2

563 RDb

569 J4xS6
570 OB
571 J4xS6

577 J4xS6

582 OBx(OC)
583 OBx(OC)

587 P2bxH5b
588 ODx(P2b)
589 OCx(H5b)
590 H5bx(G1)
591 U11
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ID

Á-NÉR

Élőhely megnevezés

592 OB

mT_S

596 U11

Jellegtelen üde gyep.
2
Nem őshonos fafajok spontán állománya ültetett fasorral és
2
galagonyás-kökényes félszáraz cserjéssel vegyesen.
Jellegtelen üde gyep.
2
Nem őshonos fafajok spontán állománya ültetett fasorral és
2
galagonyás-kökényes félszáraz cserjéssel vegyesen.
Úthálózat.
1

597 U11

Úthálózat.

1

598 U11

Úthálózat.

1

593 S6xS7xP2b
594 OB
595 S6xS7xP2b

Az élőhely térképezés eredménye
Az élőhely térképezés eredményeként megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés – Eurovelo 6
kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok a tervezési területen meglévő utak
nyomvonalához többé-kevésbé igazodva számos élőhelytípust érintenek. Jellegtelen szárazfélszáraz és üde gyepek, homoki sztyeprétek, őshonos fafajú puhafás jellegtelen erdők, nem
őshonos és őshonos fajú fasorok, facsoportok, fűz-nyár ártéri erdők mellett lágyszárú özönfajok
állományait egyaránt érintik az antropogén befolyás alatt lévő kiskertek, szántók és belterületi
részek mellett.
A tervezett kerékpárút egyes rész-szakaszai érintik Duna mellett a 91E0 kódjelű „Enyves éger
(Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)” kiemelt jelentőségű, a 3270 kódjelű „Iszapos partú folyók részben
Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel” jelölő élőhely jelölő élőhelyet. A
Szentendrei szigeten tervezett rész-szakaszok meg a 6260 kódjelű „Pannon homoki gyepek”
kiemelt jelentőségű jelölő élőhelyet érintik. (lásd 3.1. – 3.30. sz. térképek, 19 mellékletben).

10.4 A hatásterületen előforduló védett és közösségi jelentőségű növényfajok
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok –
nyomvonalán és környezetében a felmérés során számos hazai védett növényfaj, Natura 2000
jelölő vagy közösségi jelentőségű állománya került elő. A Duna-Ipoly Nemzeti Park
rendelkezésre bocsájtotta az Igazgatóság Biotikai Adatbázisából a tervezési szakasz
környezetében előforduló védett, vagy védendő faj adatokat. A tervezési szakasz rész-szakaszai
vonalában és környezetében az alábbi védett növényfajok fordulnak elő:
védett fajok:


agárkosbor (agár sisakoskosbor) (Orchis morio)



apró nőszirom (Iris pumila)



balti szegfű (Dianthus arenarius ssp. borussicus)



báránypirosító (Alkanna tinctoria)



budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana)

OLDAL 323

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL


bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)



dunai szegfű (Dianthus collinus)



fehér madársisak (Cephalanthera damasonium)



fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)



fényes poloskamag (Corispermum nitidum)



homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica)



homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus)



homoki cickafark (Achillea ochroleuca)



homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata)



homoki imola (Centaurea arenaria)



homoki kocsord (Peucedanum arenarium)



homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium)



homoki varjúháj (Sedum hillebrandtii)



homoki vértő (Onosma arenaria)



hóvirág (Galanthus nivalis)



kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis)



kornistárnics (Gentiana pneumonanthe)



lápi ibolya (Viola stagnina)



ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis)



ligeti szőlő (Vitis sylvestris)



mocsári csorbóka (Sonchus palustris)



nyári tőzike (Leucojum aestivum)



nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale)



pézsmahagyma (Allium moschatum)



pusztai meténg (Vinca herbacea)



rákosi csenkesz (Festuca wagneri)



réti iszalag (Clematis integrifolia)



rucaöröm (vízi rucaöröm) (Salvinia natans)



selymes boglárka (Ranunculus illyricus)



sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (Orchis ustulata)



szártalan csüdfű (Astragalus exscapus)
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szibériai nőszirom (Iris sibirica)



szürkés ördögszem (Scabiosa canescens)



tarka kosbor (tarka pettyeskosbor) (Neotinea tridentata)



tavaszi hérics (Adonis vernalis)



tavaszi tőzike (Leucojum vernum)



vitézkosbor (Orchis militaris)

fokozottan védett


csikófark (Ephedra distachya)



homoki kikerics (Colchicum arenarium)



homoki nőszirom (Iris arenaria)

Alábbiakban röviden bemutatásra kerülnek a kritikus rész-szakaszokon érintett védett
növényfajok becsült állománynagyságai, helyzete, veszélyeztetettsége. Hangsúlyozni szeretnénk,
hogy az elemzésnél és a térképi ábrázolásnál is csak a középvonaltól számított 100 m széles
sávban ismert állománnyal rendelkező védett növényfajok kerültek bemutatásra és ábrázolásra.
A tervezett beruházás kapcsán végzett felmérések és a DINPIg Biotikai Adatbázis az előfordulási
térképeken ábrázoltaknál jóval több adatot tartalmaz. Egyes rész-szakaszokon, mint a T1 és T11
szakaszon, a védett fajoknak olyan jelentős mértékű sűrűsödése van, hogy ha ez egyben lenne
ábrázolva, áttekinthetetlenné, értelmezhetetlenné válna (lásd alábbi ábra). Nem tartottuk
szükségesnek a 100 m széles sávnál távolabb eső előfordulások ábrázolását, mivel a
környezetvédelmi előírások betartása mellett a nyomvonaltól 10 m (15 m) távolabb már egy faj
állományát sem befolyásolja a tervezett beruházás. Fentebb azonban felsorolásra került
valamennyi védett növényfaj, amely a tervezési szakasz rész-szakaszai vonalában és
környezetében előfordul, jelezve azt, hogy a jelenlegi nyomvonaltól való eltávolodás
potenciálisan milyen további fajokat érinthet. A kritikus szakaszokon ténylegesen érintett fajok
száma a fent felsoroltakhoz képest lényegesen szűkebb. Az egyedszám meghatározás nagyrészt
becslésen alapul. A terepi felmérések során igyekeztünk a pontos egyedszám rögzítésre, de egy
egyes többszáz, vagy ezres példányszámot meghaladó faj esetében már becsléssel történt. A
DINPIg Biotikia adatbázisa olyan archív adatokat is tartalmaz, amelyek már nem léteznek, vagy
nem abban az egyedszámban figyelhetők meg, de tájékoztatást adnak fajok elterjedéséről.
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10-1 ábra: Védett növényfajok állománya a T1 és T11 kritikus rész-szakaszokon

Kritikus szakaszokon előforduló fajok részletes ismertetése
T-1 (T1): Tahitótfalu Tervezett 1 rész-szakasz


agárkosbor (agár sisakoskosbor) (Orchis morio) – védett

Virágzás és termés érés idején jól látható, könnyen felismerhető faj, de az év többi időszakában
vagy nem látható, vagy csak az avatott szemek ismerik fel a jelenlétét (ebben az utóbbi
időszakban lehetetlen állomány nagyságot meghatározni). A tervezési szakaszon és mellette
több foltban előfordul több száz töves állománya. A 4+265 km sz-nél és a 4+410 km sz-nél
tucatnyi egyedét, a 4+700 – 5+030 km sz. között több foltban, mintegy 550 tövet érint
közvetlenül a tervezett nyomvonal. (lásd 4.13. sz. térkép, 20. melléklet)


báránypirosító (Alkanna tinctoria) – védett

A rendelkezésre álló adatok alapján tervezési szakasztól távolabb helyezkednek el állományai.
Alapvetően egy pionír jellegű faj, amely a gyepek záródása miatt visszaszorulóban van a tárgyi
szakaszon. 4+500 km sz-nél 2 ponton 5-5 jelzett egyed érintett. (lásd 4.5. és 4.15. sz. térkép,
20. melléklet)


fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans) – védett

A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint korábbról ismert. Nagy területen, szétszórtan helyezkedik
el. Virágzáskor és tőleveles állapotban is könnyen felismerhető. 2018-ban, a nyár közepétől
kezdett felmérés idején azonban nem került elő, ami nem jelenti azt, hogy nem lenne meg. A
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4+150 km sz-től a 4+500 km sz-ig több ponton is közvetlenül érintett összesen 10 töves
állománya. (lásd 4.13. és 4.17. sz. térkép, 20. melléklet)


budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana) – védett

Nagytermetű, feltűnő, jellegzetes megjelenésű, könnyen azonosítható faj. Kisebb állományai több
ponton is megfigyelhetők, mint, 4+100 km sz-nél, több tucat, kis foltban, 4+400 km sz-nél 25 tő,
továbbá a 6+275 – 6+670 km sz. között több pontban szétszórva 100-as nagyságrendű állomány.
(lásd 4.9. és 4.16. sz. térkép, 20. melléklet)


bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) – védett

Hagymás évelő, amely a pézsmahagymához képest lényegesen kisebb egyedszámban van jelen a
kritikus szakasz mellett. A pézsmahagymánál azonban jóval elterjedtebb, gyakoribb
előfordulású. Kisszámú (1-5, max. több tíz) állományai végig megtalálhatók a jobb állapotú
homoki gyepekben, de degradált élőhelyeken, mint pl. a műút melletti taposott gyepsávba is
jelen van. Az előfordulási térképen ábrázoltnál valójában jóval gyakoribb. A 4+200 – 4+400 km
sz. között, 5+000 km sz-nél, 5+400 km sz-nél, összesen 7 ponton közvetlenül is érintett néhány
tucat egyede. A műút másik oldalán is jelen van, de kisebb állományai a tervezett úttól
biztonságos távolságban helyezkednek el. (lásd 4.7. és 4.15. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) – védett

Virágzáskor könnyen felismerhető, számolható, becsülhető, de az év többi időszakában csak az
avatott szemek ismerik fel a jelenlétét (ebben az utóbbi időszakban nagyon nehéz állomány
nagyságot meghatározni). A tervezési szakasz mentén a homoki gyep egyik állományalkotó faja,
min. több ezres egyedszámban van jelen. Az előfordulási térképen ábrázoltnál valójában jóval
gyakoribb. A 2018-as felmérés idején már abban a fenológiai állapotban volt, hogy nem volt
érdemes még becsléssel sem próbálkozni. A DINPIg Biotikai Adatbázisában rögzített adatok
nagyon heterogének az állomány nagyságot illetően. Egy-egy ponthoz az 1-től 300 tő-ig van
állomány nagyság rendelve, de nem derül ki pontosan, hogy ez mekkora területre vonatkozik. A
4+180 – 4+480 km sz. között több száz tő, míg a 4+880 km sz-nél 30 töves állománya
közvetlenül is érintett. (lásd 4.14. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki cickafark (Achillea ochroleuca) – védett

A tárgyi szakasz mellett esetenként 0,5 ha kiterjedésű foltjai is ismertek, mivel vegetatív úton
kiválóan szaporodik, sarjtelepet képez. Az előfordulási térképen ábrázoltnál jóval nagyobb
számú és kiterjedésű foltokat képez a mindkét nyomvonal változat mellett, a műút két oldalán.
Nagyobbrészt pont, kisebb részben foltszerű állományai kerültek rögzítésre. A 4+200 – 4+400
km szelvény között mintegy 871 m2-es foltja, 6+655 km sz-nél 71 m2-es foltja közvetlenül
érintett. Továbbá a 4+200 – 4+400 km szelvény között még 17 pontszerű, 4+900 km sz-nél 2
előfordulás érintett, amely a ½ m2 kiterjedéstől több m2-es is lehet. Összességében több ezres
(tízezres) egyedszámú, közel 1000 m2-es állománya érintett. A sarjtelep képző tulajdonsága
miatt nehéz az egyedszámot még becsülni is (szakmai körökben mai napig vita téma, hogy egy
sarjtelep hány egyednek minősülhet). (lásd 4.4. és 4.15. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria) – védett

Kissé húsos, pozsgás jellegű leveleiről még vegetatív állapotban is viszonylag könnyen
felismerhető faj. Több száz töves állománya ismert a tervezési terület vonalában. A néhány töves
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szórvány előfordulás mellett egy sűrű állománya van a 4+400 – 4+500 km sz. között, rajta a
tervezett nyomvonalon. Közvetlenül 240 töves állomány érintett. (lásd 4.11. sz. térkép, 20.
melléklet)


homoki imola (Centaurea arenaria) – védett

Szórványos előfordulású, kis egyedszámú foltokat képező, alapvetően pionír élőhelyeket kedvelő
faj. Degradált termőhelyeken, pl. bolygatott, taposott útszél, akár tömeges is lehet. Kis
gyakorlattal könnyen azonosítható, de ennek híján keverhető az egyébként magas növekedésű
és nem védett útszéli imolával (Centaurea stoebe). Tőleveles állapotban is felismerhető. Jóval
gyakoribb a térképen ábrázoltnál. A 4+300 – 4+400 km szelvény között két ponton több tucat,
4+980 km sz-nél 3 tő, 5+300 km sz-nél 5 tő, 5+400 – 5+500 km sz. között 10 tő, 6+500 km sz-nél
10 töves állománya közvetlenül érintett. Közvetlenül min. 100-as nagyságrendű állomány
érintett. (lásd 4.8. és 4.15. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki nőszirom (Iris arenaria) – védett, Annex II. jelölő faj.

Virágzáskor könnyen észrevehető, de az év többi időszakában csak szerencsével és szakavatott
szemek által felfedezhető, kistermetű faj. A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint egy százas
nagyságrendű foltja él a 4+300 – 4+400 km szelvény között, a nyomvonaltól biztonságos, 20 mes távolságra. A tervezett beruházás nem érinti, és nem veszélyezteti. (lásd 4.10. sz. térkép, 20.
melléklet)


homoki kikerics (Colchicum arenarium) – fokozottan védett, Annex II. jelölő faj.

Az előző fajhoz hasonlóan virágzáskor könnyen észrevehető, de az év többi időszakában csak
szerencsével felfedezhető, kis termetű faj. 2018. őszén eredménytelen volt a szakaszon keresés.
Ennek részben oka, hogy a kritikus szakasz mellett kifejezetten ritka, csak egy ponton 5+130 km
sz. vonalában, a nyomvonaltól biztonságos, 30 m-es távolságra van jelölve egy 2005-ben észlelt,
de bizonytalanul helyen rögzített előfordulás. A tervezett beruházás nem érinti, és nem
veszélyezteti. (lásd 4.10. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium) – védett

Virágzáskor feltűnő, azonban az év többi időszakában még gyakorlott szem által is nehezen
észrevehető faj. Különösen, ha a telepeinek mérete 10-30 cm2-es kiterjedést nem haladják meg.
Méteres, vagy helyenként több tíz m átmérőjű sarjtelepei is ismertek a Kiskunságban, de itt csak
apró foltokban fordul elő. Egy 2007-ben rögzített előfordulását, a 4+420 km sz-nél közvetlenül is
érinti a tervezett beruházás. (lásd 4.12. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki vértő (Onosma arenaria) – védett

A teljes vegetációs periódusban könnyen felismerhető faj, sőt a virágzati tengely elszáradása
után a gyöktörzsről való leválásig még kiszáradt állapotban is megtalálható. Tőleveles állapotban
is megtalálható, de már csak szakember által felismerhető. Kétéves faj, virágzás után a tő is
elpusztul, emiatt nagyon fontos, hogy folyamatosan legyen több virágzó tő is a területen. Max.
néhány tucatnyi egyedszámú erősen sérülékeny állománya él a területen. 2018-ban 13 egyed
került elő, amelynek fele a tervezési fele a tervezési területekre esett! A 4+370 és a 4+860 km
szelvénynél 2-2 tő, az 5+485 km sz-nél meg 1 tő közvetlenül is a nyomvonalra esik. Kétéves faj
lévén a korábbi DINPIg-es előfordulási adatok már nem aktuálisak. Tipikusan az a faj, amelynek
az áttelepítése bizonytalan, de maggyűjtéssel áttelepíthető, sőt felerősíthető az állomány. Az
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újabb tövek megjelenésének valószínűsége a korábbi tövek környezetében a legnagyobb, de az
elszáradt kóró leválása után a szél ördögszekér módjára görgeti a kórót, biztosítva ezzel, hogy
nagyobb távolságokban is megtelepedjen. (lásd 4.12. és 4.16. sz. térkép, 20. melléklet)


selymes boglárka (Ranunculus illyricus) – védett

A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint korábbról ismert, de a felmérés idején már nem került elő.
Szórványos, nagy területen szétszórtan elhelyezkedő faj. Virágzáskor könnyen megtalálható, de
elvirágzás után már csak szakember által felismerhető. A 4+200 – 4+400 km sz. között több
pontszerű állománya közvetlenül a nyomvonalra esik. Mintegy 40 töves állománya közvetlenül
is érintett. (lásd 4.14. és 4.17. sz. térkép, 20. melléklet)


pézsmahagyma (Allium moschatum) – védett

A kritikus szakaszon több ezres (tízezres) nagyságrendben előforduló faj. Nehezen észrevehető
és rövid ideig virágzik. A virágzó egyedek száma a csapadék mennyiségétől függően, akár évente
változhat. Az állomány nagyság pontos felméréshez több év szükséges. A felmérések a tényleges
állomány nagyság töredékét mutatják. Szabálytalan alakú foltokban helyezkednek el a tövek,
amelyek gyakran egymásba érnek. A magasabb térszínű területre teljes kiterjedésben lehetne
csak foltszerűen ábrázolni. A tervezési szakaszon, a 4+200 – 4+500 km sz. között látható 5
konkrét érintettség nem felel meg a valóságnak, jóval gyakoribb. Közvetlenül min. 100-as
nagyságrendű állomány érintett. (lásd 4.6. sz. térkép, 20. melléklet)


rákosi csenkesz (Festuca wagneri) – védett

Nagy szakmai gyakorlattal virágzási időben jól felismerhető, később határozást igénylő faj. A
hozzá hasonló pusztai csenkesz (Festuca rupicola) jelenlétének kizárásával lehet állomány
nagyságot becsülni. Az előfordulási térképnél jóval gyakoribb faj, de a pontos felmérése a fenti
okok miatt nem történt meg. A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint rögzített pontadatok alapján a
4+500 – 4+600 km sz. között, a tengelytől 35 m-re néhány tő található, a 6+300 – 6+600 km sz.
között foltokban jelölik, a 6+600 km sz-nél közvetlenül is érintett egy konkrét állomány adat
nélküli foltja. (lásd 4.11. és 4.16. sz. térkép, 20. melléklet)


szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) – védett

Virágzáskor könnyen felismerhető faj. Helyenként 10-30 töves foltokat képez. Jóval gyakoribb a
térképen ábrázoltnál, de pontos felmérése virágzáskor lehetséges. Több ponton is a tervezési
területre esik, vagy azzal közvetlenül határosan van ismert állománya. 4+370 km sz-nél 10 tő, a
4+960 km sz-nél meg 5 tő közvetlenül érintett. A kisajátítási határhoz közel eső foltok is
veszélyeztetettek. (lásd 4.14. sz. térkép, 20. melléklet)
T-11 (T2) – Tahitótfalu Tervezett 2 rész-szakasz


agárkosbor (agár sisakoskosbor) (Orchis morio) – védett

A tervezési szakasztól távolabb fordulnak elő jelentős állományai. A tervezett beruházással
jelenleg nem veszélyeztetett, de a 4+200 km sz-nél, a legközelebbi tövek alig 6 m-re esnek a
kisajátítási határhoz. (lásd 4.13. sz. térkép, 20. melléklet)


fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)
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Hasonló a helyzete a műút másik oldalán ismert állományéhoz. Korábbról ismert volt, de a
felmérés idején már nem került elő. A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint a 4+200 km sz-nél
közvetlenül is érintett mintegy 5 töves állománya. (lásd 4.13. és 4.17. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) – védett

A tervezési szakasztól távolabb fordulnak elő jelentős állományai. Az előfordulási térképen nem
jelenik meg ugyan közvetlen érintettség, de ismerve a faj pionír jellegű viselkedését, más
fajokhoz hasonlóan a tervezett nyomvonalon illegálisan végzett földmunka helyén keletkezett
nyílt homokfelszínre rövid idő betelepül. (lásd 4.14. sz. térkép, 20. melléklet)


báránypirosító (Alkanna tinctoria) – védett

Az előfordulási térképen nem jelenik meg közvetlen érintettség, de ismerve a faj pionír jellegű
viselkedését, a tervezett nyomvonalon illegálisan végzett földmunka helyén keletkezett nyílt
homokfelszínre rövid idő betelepül. Egy példány konkrétan meg is lett figyelve, tehát 1-5
példány a jelenlegi állapot szerint biztosan közvetlenül is érintett. Ennek száma pedig évről évre
nőni fog, amíg a gyep nem záródik. (lásd 4.5. és 4.15. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki cickafark (Achillea ochroleuca) – védett

A faj helyzetét a szakaszon lásd fentebb. Nagy kiterjedésű összefüggő foltjai vannak a tervezett
nyomvonaltól északra, és ezek foltok mára közvetlenül a kisajátítási határ mellett kezdődnek!
Nagyobb foltok nem esnek a nyomvonalra, de a szakaszon még 8 pontszerű előfordulás érintett,
amely a ½ m2 kiterjedéstől a több m2-es lehet. Összességében százas nagyságrendű állománya
érintett. (lásd 4.4. sz. és 4.15. térkép)


homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria) – védett

A tervezési szakasztól távolabb fordulnak elő jelentős állományai. A tervezett beruházással nem
veszélyeztetett. (lásd 4.11. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki imola (Centaurea arenaria) – védett

A faj helyzetét a szakaszon lásd fentebb. Az 5+400 – 5+500 km sz. között, a bevágásban haladó
melletti rézsű oldalán több 10 tő közvetlenül is érintett. A faj pionír jellegű viselkedése miatt a
tervezett nyomvonalon illegálisan végzett földmunka helyén keletkezett nyílt homokfelszínre
valószínűleg rövid idő betelepül. A tervezett beruházással jelenleg nem veszélyeztetett. (lásd
4.8. és 4.15. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki nőszirom (Iris arenaria) – védett, Annex II. jelölő faj.

A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint több foltban százas nagyságrendű állománya él a 4+100 –
4+200 km szelvény között. A tervezett beruházás nem érinti, de a legközelebbi tövek alig 4 m-re
esnek a kisajátítási határhoz. Ezek potenciálisan veszélyeztetettek. A tervezett beruházással
jelenleg nem veszélyeztetett. (lásd 4.10. sz. térkép, 20. melléklet)


homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium) – védett

Szórványos előfordulású faj. 2018-ban csak egy néhány töves állománya virágzott, de több apró
foltban ismert a 4+200 – 4+500 km sz. között. A tervezett kisajátítási határtól 10 m-nél nagyobb
távolságra helyezkednek el. A tervezett beruházással jelenleg nem veszélyeztetett. (lásd 4.12.
sz. térkép, 20. melléklet)
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homoki vértő (Onosma arenaria) – védett

A faj helyzetét a szakaszon lásd fentebb. A 4+400 és a 4+855 km sz-nél 1-1 tő közvetlenül is
érintett. (lásd 4.12. és 4.16. sz. térkép, 20. melléklet)


pézsmahagyma (Allium moschatum) – védett

Az előfordulási térképen nem jelenik meg közvetlen érintettség. Hagymás évelő, a tervezett
nyomvonalon illegálisan végzett földmunka helyén, a megbolygatott felszínen visszamaradt
hagymákból kihajthat. A jelenlegi állapot szerint max. tucatnyi egyede lehet közvetlenül érintett.
Nagy egyedszámú állományai vannak a tervezett nyomvonaltól északra, és ezek már közvetlenül
a kisajátítási határ mellett kezdődnek! (lásd 4.6. sz. térkép, 20. melléklet)


rákosi csenkesz (Festuca wagneri) – védett

A DINPIg Biotikai Adatbázisa szerint rögzített pontadatok alapján 4+100 – 4+500 km sz. között a
megmaradt jó állapotú homoki gyepen tömeges, állományalkotó. Ezen a szakaszon a tervezett
nyomvonal bolygatott, földmunkával érintett, valamint az inváziós magas aranyvesszővel
(Solidago gigantea) fedett részén biztosan nem fordul elő, de a 4+100 – 4+225 km sz. között
érintheti min. több tíz töves állományát. (lásd 4.11. és 4.16. sz. térkép, 20. melléklet)


szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) – védett

Az előfordulási térképen nem jelenik meg közvetlen érintettség, de két helyen is a tervezett
kisajátítási határ mellé esik közvetlenül egy-egy példány. A kisajátítási határhoz közel eső
egyedek veszélyeztetettek. (lásd 4.14. sz. térkép, 20. melléklet)
Összegzés
érintett egyed (db, m2)

Taxon
agárkosbor (agár sisakoskosbor) (Orchis morio)
báránypirosító (Alkanna tinctoria)
fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans)
budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana)
bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)
homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica)
homoki cickafark (Achillea ochroleuca)
homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria)
homoki imola (Centaurea arenaria)
homoki nőszirom (Iris arenaria)
homoki kikerics (Colchicum arenarium)
homoki szalmagyopár (Helichrysum arenarium)
homoki vértő (Onosma arenaria)
selymes boglárka (Ranunculus illyricus)
pézsmahagyma (Allium moschatum)
rákosi csenkesz (Festuca wagneri)
szürkés ördögszem (Scabiosa canescens)

T-1 (T1)
550
10
10
125
30
330
1000 m2
240
100
10
5
40
100
30
15

T-11 (T2)
(5)
(5)
100
2
10
30
-

Az adatok összesítése alapján jól látható, hogy a T-11 (T2) – Tahitótfalu Tervezett 2 részszakasz lényegesen kevesebb védett fajt és kisebb egyedszámban érint.
A védett növényfajok térképezésének eredményeként megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés
– Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre rész-szakaszok több ponton is érintenek
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védett növényfajok állományait. Ezek a szakaszok T-1 (T) – Tahitótfalu Tervezett 1 rész-szakasz
és T-11 (T2) – Tahitótfalu Tervezett 2 rész-szakasz, az SZM-13 rész-szakasz végpontja, valamint
a tervezett Duna hidakhoz vezető utak, a Duna menti fűz-nyár ártéri erdő keresztezési helyénél
és maguk a Duna híd helyek. Szakaszonként változik az érintett fajok egyedszáma, amelyre a
szakaszjellemzésnél konkrétan kitértünk.
Fokozottan védett, vagy Natura 2000 jelölő, valamint közösségi jelentőségű növény
állományának pusztulása nem következik be.

10.5 A hatásterületen előforduló védett és közösségi jelentőségű állatfajok
10.5.1 Az állatvilág jellemzése taxoncsoportonként
A fejezetben a tervezett fejlesztés hatásterületének zoológiai vizsgálata során szerzett
tapasztalatokat rendszertani csoportonként összegezzük, kiemelve a természetvédelmi
szempontból legjelentősebb fajokat, fajcsoportokat.
Az állatcsoportok esetében általánosan elmondható, hogy a tervezési szakasz vonalában
tágtűrésű, zavarást jól toleráló taxonok jellemzőek. A tervezési szakasztól északra, a Duna
mentén a speciális élőhelykínálatnak és a jelenlegi viszonylagos zavartalanságnak köszönhetően
ritka, értékes fajok is megtalálhatók. A felmérés időszaka a faunisztikai adatgyűjtésre a legtöbb
állatcsoport esetében kedvezőtlen volt, ezért az élőhelyek ismerete alapján tekintettük át a
tervezett fejlesztés várható hatását az egyes Natura 2000 jelölő fajokra, fajcsoportokra.
Ízeltlábúak (Arthropoda)
A 2018-ban végzett kiegészítő rovartani vizsgálatok célcsoportjai a nappali és éjszakai lepkék,
xilofág és szaproxilofág, valamint a talajlakó rovarok voltak.
Nappali lepke vizsgálat eredményei


atalanta-lepke (Vanessa atalanta) – védett, természetvédelmi értéke 5000 Ft. Vándorfaj,
tavaszi példányai a Mediterráneumból származnak, amelyeknek későbbi nemzedékei
fejlődnek ki nálunk. A hernyó leginkább összeszőtt levelek között, egyesével található
meg, az elhagyott üres szövedékben hernyóürülék jelzi korábbi jelenlétét. Tápnövénye a
csalán (Urtica dioica). A tervezési szakasz mentén gyakori.



nappali pávaszem (Inachis io) – védett, természetvédelmi értéke 2000 Ft. A vizsgált
területen, erdőszéleken, cserjésekben gyakori. Tápnövénye a csalán (Urtica dioica). A
tervezési szakasz mentén gyakori.



fecskefarkú lepke (Papilion machaon) – védett, természetvédelmi értéke 10000 Ft. A
terület természetes élőhelyein, elsősorban a gyepekben, töltésoldalakon szórványosan
elterjedt faj. Hernyójának tápnövényei különböző ernyősvirágzatú növények (Apiaceae).
A tervezési szakasz mentén ritka.



kis színjátszólepke (Apatura ilia) – védett, természetvédelmi értéke 10000 Ft.
Erdőszéleken, meszes talajú elegyes erdők tisztásain, erdei patakok mentén és
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különösen folyók, tavak menti fűz–nyár ligeterdőkben él. Fák, főleg nyárfák kicsorgó
nedveit szívogatja. A tervezési szakasz mentén ritka, de rendszeresen megfigyelt faj.
A felmérés során a tervezési szakaszon és a környezetében 4 hazai védett nappali lepkefaj
változó egyedszámú állománya került megfigyelésre. Ezek kivétel nélkül az országosan gyakori,
elterjedt és nem veszélyeztetett fajok közé tartoznak. A Natura 2000 jelölő lepkefajok közül a
nagy tűzlepke (Lycaena dispar) és a vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) előfordulására a
tervezési szakasz mentén a láprétek, jobb állapotú mocsárrétek hiánya miatt nem kell számolni.
Az előbbinek volt a közelmúltból adata a visegrádi szakaról, de a felmérés során nem került elő.
Éjszakai lepke vizsgálat eredményei:
Mintavételi hely

Taxonnév
aranybagoly (Diachrysia chrysitis)
barna levélaraszoló (Ligdia adustata)
barna
levélszövő
(Clostera
anastomosis)
barna
rétiaraszoló
(Ematurga
atomaria)
barna tarkaaraszoló (Ecliptopera
silaceata)
barna
vacakbagoly
(Hoplodrina
octogenaria)
barnacsíkos pamacsosszövő (Nola
aerugula)
borbolya kertibagoly (Lacanobia
thalassina)
bőrszínű
araszoló
(Heliomata
glarearia)
bükkfa-púposszövő (Stauropus fagi)
c-betűs fűbagoly (Xestia c-nigrum)
csíkos
medvelepke
(Euplagia
quadripunctaria)
csőrös
púposszövő
(Pterostoma
palpina)
déli porcelánbagoly (Prodotis stolida)
déli trapézbagoly (Nycteola asiatica)
egyfoltos holdasaraszoló (Selenia
lunularia)
éjszínű mázasbagoly (Protodeltote
pygarga)
ékköves faaraszoló (Peribatodes
rhomboidaria)
esti pávaszem (Smerinthus ocellata)
ezüstsávos mázasbagoly (Deltote
bankiana)
fagyalbagoly (Craniophora ligustri)
fahéjszínű
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gammalepke (Autographa gamma)
gyöngyházfényű araszoló (Campaea
margaritata)
gyűrűs pettyesaraszoló (Cyclophora
annularia)
hálózatos tarkaaraszoló (Eustroma
reticulata)
halvány
zuzmószövő
(Eilema
pygmaeola pallifrons)
hamvas
zuzmószövő
(Pelosia
muscerda)
hársfa-sarlósszövő (Sabra harpagula)
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holdas faaraszoló (Ascotis selenaria)
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-
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Hoplodrina sp.
kecskerágó-araszoló
(Artiora
evonymaria)
kékes
zöldaraszoló
(Hemistola
chrysoprasaria)
keresztes
szegfűbagoly
(Hadena
bicruris) vagy szürke szegfűbagoly
(Hadena capsincola)
kétfoltos vacakbagoly (Platyperigea
kadenii)
kétszínű dudvabagoly (Mesoligia
furuncula)
kis púposszövő (Furcula bifida)
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-
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pyramidea)
fehér égeraraszoló (Cabera pusaria)
fehér pamacsosszövő (Meganola
albula)
fehérpettyes rétibagoly (Mythimna
albipuncta)
fehérsávos pihésszövő (Habrosyne
pyritoides)
fehérszegélyű fűbagoly (Ochropleura
plecta)
fekete
csüdfűbagoly
(Lygephila
procax)
fekete nappalibagoly (Tyta luctuosa)
félholdas rétibagoly (Mythimna turca)
felkiáltójeles földibagoly (Agrotis
exclamationis)
foltos
szürkearaszoló
(Macaria
notata)
füstös medvelepke (Phragmatobia
fuliginosa)
fűzfa-zöldbagoly (Earias clorana)
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Mintavételi hely

Taxonnév
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-

-

+
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-

nyári zöldbagoly (Trachea atriplicis)

-

-

-

+

-

-

orgona-araszoló (Apeira syringaria)
ormányos karcsúbagoly (Hypena
proboscidalis)
öblösszárnyú
bagoly
(Calyptra
thalictri)
őszi
fűbagoly
(Metagnorisma
depuncta)
palakék csüdfübagoly (Lygephila
craccae)
pettyes
égeraraszoló
(Cabera
exanthemata)
piros szender (Deilephila porcellus)
piroscsíkos
csipkésaraszoló
(Timandra comae)
pirossávos
bagoly
(Phytometra
viridaria)

-
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közönséges csalánbagoly (Abrostola
triplasia)
közönséges csüdfűbagoly (Lygephila
pastinum)
közönséges lombbagoly (Cosmia
trapezina)
közönséges szürkearaszoló (Macaria
alternata)
közönséges zuzmószövő (Eilema
complana)
kukorica-veteménybagoly
(Helicoverpa armigera)
kutyatejszender (Hyles euphorbiae)
L-betűs szövő (Arctornis l-nigrum)
ligeti
karcsúbagoly
(Herminia
grisealis)
lóherebagoly (Hadula trifolii)
lucerna-araszoló
(Tephrina
arenacearia)
mocsári
pirosasaszoló
(Idaea
muricata)
nagy tölgyfaaraszoló (Hypomecis
roboraria)
narancsszínű zuzmószövő (Eilema
lutarella)
négyfoltos holdasaraszoló (Selenia
tetralunaria)
négypettyes zuzmószövő (Lithosia
quadra)
nyárfa-púposszövő (Pheosia tremula)
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Mintavételi hely

Taxonnév
pirosszélű araszoló (Rhodostrophia
vibicaria)
rácsos
rériaraszoló
(Chiasmia
clathrata)
réti
pirosaraszoló
(Scopula
rubiginata)
réti
sávosaraszoló
(Scopula
immorata)
rombuszos
fűbagoly
(Xestia
stigmatica)
rozsdaszínű rétibagoly (Mythimna
ferrago)
rövidszárnyú levélszövő (Clostera
curtula)
saláta-kertibagoly
(Lacanobia
oleracea)
sárga
sávosaraszoló
(Crocallis
elinguaria)
sárga zuzmószövő (Wittia sororcula)
sárgacsíkos karcsúbagoly (Trisateles
emortualis)
sárgászöld zuzmóbagoly (Cryphia
algae)
selyemfényű
puszpángmoly
(Cydalima perspectalis)
selymes
lórombagoly
(Rivula
sericealis)
sötét
vacakbagoly
(Hoplodrina
blanda)
sötétaljú karcsúbagoly (Polypogon
tentacularia)
szalmasárga sávosaraszoló (Idaea
straminata)
szeder-csipkésbagoly
(Euplexia
lucipara)
szegélyes nyárfaaraszoló (Lomaspilis
marginata)
sziki
tarkaaraszoló
(Narraga
tessularia)
szilvafapohók (Odonestis pruni)
szulák-vacakbagoly
(Caradrina
morpheus)
szurokbarna nyáribagoly (Dypterygia
scabriuscula)
szürke galajaraszoló (Phibalapteryx
virgata)
tarka sárgafűbagoly (Noctua janthina)
tarkaaraszoló
faj
(Larentinae
alcsalád)
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Mintavételi hely

Taxonnév

EUV-T1

EUV-T2

EUV-V1
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-
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-
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-

-
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üdezöld araszoló (Chlorissa viridata)

+

-

-

-

-

-

vacakbagoly faj (Hoplodrina sp.)

-

-

-

-

+

-

változékony fűbagoly (Xestia baja)
vesszős
sávosaraszoló
(Scopula
virgulata)
vonalas pettyesaraszoló (Cyclophora
linearia)
vonalkás füldibagoly (Axylia putris)
vörösszélű medvelepke (Diacrisia
sannio)
zebrabagoly (Emmelia trabealis)
zegzugos púposszövő (Notodonta
ziczac)
zöld
levélaraszoló
(Colostygia
pectinataria)
zuzmóbagoly (Laspeyria flexula)
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-

+

tevenyakú púposszövő (Ptilodon
capucina)
tölgyfa-övesbagoly (Catocala sponsa)
tölgyfa-sarlósszövő
(Watsonalla
binaria)
törpearaszoló faj (Eupithecia sp.)

zuzmószövő faj (Eilema sp.)

Megfigyelt fajok bemutatása


közönséges aranybagoly (Diachrysia chrysitis) –Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Az egyik leggyakoribb aranybagoly faj.



barna levélaraszoló (Ligdia adustata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Hazánkban csaknem mindenütt gyakori, különösen erdős, cserjés helyeken, parkokban
és ligeterdőkben.



barna levélszövő (Clostera anastomosis) – Nem védett.



barna rétiaraszoló (Ematurga atomaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



barna tarkaaraszoló (Ecliptopera silaceata) – Nem védett. Az ország lomberdőzónájában
elterjedt faj. Nyírkos erdők, patakpartok, ligetek, erdőszegélyek, vágások.



őzbarna fűbagoly (Hoplodrina octogenaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt, sok
helyütt megtalálható faj, különösen hegyvidéken gyakori. Különböző lágyszárúakon
polifág.



barnacsíkos pamacsosszövő (Nola aerugula) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Hazánkban erdőkben, különösen nedves helyeken fordul elő. Leggyakoribb
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hazai pamacsosszövőnk. Tápnövényei szeder, málna (Rubus), szamóca (Fragaria), pimpó
(potentilla), különböző pillangósvirágú növények (Fabaceae), nyír, tölgy.


borbolyabagoly (Lacanobia thalassina) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Nedvességkedvelő faj, zártabb erdők, hegyi patakvölgyek lakója, bár szórványosan az
egész ország területén bárhol megjelenhet. Lágyszárúakon polifág.



bőrszínű araszoló (Heliomata glarearia) – Nem védett.Országszerte elterjedt faj.
Hazánkban a nedvesebb helyekről (zárt erdőségek, árterek, mocsárrétek) hiányzik, a
meleg füves domb- és hegyoldalakon viszont igen nagy számban él.



bükkfa-púposszövő (Stauropus fagi) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Elsősorban nyirkosabb erdőkben, ártereken, ligeterdőkben, hűvösebb hegyvidéki
erdőkben él.



c-betős fűbagoly (Xestia c-nigrum) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) – Védett. Közösségi jelentőség, a
vizsgált területen Natura 2000 jelölő faj. Hazánkban a Dunántúlon, illetve a
Középhegységben elterjedt és igen gyakori, míg az Alföldön erősen lokális. Főként üde
erdők lágyszárú növényzetén (pl. Lamium, Urtica, Epilobium fajokon) él, de esetenként
cserjéken és fákon is kifejlődhet (Prunus, Corylus, Quercus spp.). A Duna menti
galériaerdőkben számos ponton előkerült változó egyedszámban. Nem gyakori,
szórványos előfordulású, de nem veszélyeztetett.



csőrös púposszövő (Pterostoma palpina) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Hazánk lomberdeiben elterjedt faj.



déli porcelánbagoly (Prodotis stolida) – Nem védett.



nyárfa-apróbagoly (Nycteola asiatica) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



foltos holdasaraszoló (Selenia lunularia) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Ritkás lomberdőkben, bokros területeken és kertekben.



fehérsávos apróbagoly (Protodeltote pygarga) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. A mérsékelten nedves és száraz erdei tisztásokat, a vágott erdőt, az erdei
szegélyeket és a bokrokat kedveli. Ezek a tiszta keményfa erdőtől a tiszta tűlevelű
erdőkig terjednek. Nyílt élőhelyeken is előfordul: félszáraz gyep, elhagyott
szőlőültetvények, domboldalak, kőbányák és kavicsbányák.



ékköves faaraszoló (Peribatodes rhomboidaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Erdős helyeken, ligetekben, kertekben gyakori.



esti pávaszem (Smerinthus ocellata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori, de
sosem tömeges faj. Nedves területek, üde ligetek, árterek, láprétek. Hernyója fűz- és
nyárféléken, továbbá almán, kökényen és egyéb fajokon is megél.



ezüstös apróbagoly (Deltote bankiana) – Nem védett.Főként nedvesebb területeken,
lápoknál, lápréteknél, mocsaras területeken él. Hegyvidéken nedvesebb völgyekben
patakok mellett, üde réteken él.



fagyalbagoly (Craniophora ligustri) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
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fahéjszínű bagoly (Amphipyra pyramidea) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Erdőkben, parkokban és kertekben.



fehér égeraraszoló (Cabera pusaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Erdőkben, erdőszéleken, erdei tisztásokon, víz menti növénytársulásokban, ligetekben és
kertekben. Elsősorban nyíren, tölgyön, égeren és nyáron él.



fehér pamacsosszövő (Meganola albula) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Nedves erdőkben, erdei tisztásokon fordul elő.



fehérpettyes rétibagoly (Mythimna albipuncta) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Nyílt gyepterületek.



fehérsávos szövő (Habrosyne pyritoides) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Árterek, lomberdők, erdőnyiladékok, parkok, kertek.



fehérszegélyű fűbagoly (Ochropleura plecta) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.



sötét csüdfűbagoly (Lygephila procax) – Nem védett. Magyarországon a Középhegység
déli lejtőin. Hazánkban főként a Középhegység déli lejtőin, sziklás oldalain,
bokorerdőiben, meleg, száraz tölgyeseiben él.



fekete nappalibagoly (Tyta luctuosa) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Száraz, füves réteken, bozótos sztyeppéken, alföldeken.



félholdas bagoly (Mythimna turca) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj. Sík- és
dombvidéki nyílt, humid gyepterületeken gyakori.



felkiáltójeles bagoly (Agrotis exclamationis) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.



foltos szürkearaszoló (Macaria notata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, de nem
gyakori faj. Elsősorban ritkásabb erdőkben, ártereken és parkokban.



füstös medvelepke (Phragmatobia fuliginosa) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Mindenütt jelen van, még lakott területeken is.



fűzfa-zöldbagoly (Earias clorana) – Nem védett.



gammalepke (Autographa gamma) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



gyöngyházfényű araszoló (Campaea margaritata) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Lomberdőkben, azok szegélyein, ligeterdőkben, parkokban.



gyűrűs pettyesaraszoló (Cyclophora annularia) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.



hálózatos tarkaaraszoló (Eustroma reticulata) – Nem védett.



halvány zuzmószövő (Eilema pygmaeola pallifrons) – Nem védett.



hamvas zuzmószövő (Pelosia muscerda) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj. Fő
élőhelyein olykor tömeges, egyébként csekély egyedszámú. Égerligetek, nedvesebb
vögyek, árterek, ligeterdők.



hársfa-sarlósszövő (Sabra harpagula) – Nem védett. Elsősorban Dunántúlon és az Északiközéphegységben. Nyírkos erdőkben, ligeterdőkben, gyertyános tölgyesekben,
bükkösökben, szurdokerdőkben, északi törmeléklejtő-erdőkben gyakori.
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holdas faaraszoló (Ascotis selenaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



Hoplodrina sp. – Nem védett.



kecskerágó-araszoló (Artiora evonymaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt, sok
helyen faj. Sziklás domboldalakon, cserjés erdőkben.



kékes zöldaraszoló (Hemistola chrysoprasaria) – Nem védett. Hazánkban él.



keresztes szegfűbagoly (Hadena bicruris) – Nem védett. Hazánkban él.



őszi selymesbagoly (Platyperigea kadenii) – Nem védett.



kétszínű dudvabagoly (Mesoligia furuncula) – Nem védett.



kis púposszövő (Furcula bifida) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj. Minden olyan
élőhelyen előfordul, ahol, fűz, illetve nyárfajok találhatók (pl. lápok, vízfolyások menti
ligetek, egyéb vizes élőhelyek).



barnás ezüstbagoly (Abrostola triplasia) – Nem védett.



sárgás lombbagoly (Cosmia trapezina) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj,
helyenként gyakori, de nem tömeges. Száraz és nedves erdők, erdei tisztások, domb és
síkvidéken egyaránt.



gyakori szürkearaszoló (Macaria alternata) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.
Ritkás lomberdőkben, cserjésekben, bokros erdőszéleken, különösen melegebb
helyeken.



közönséges zuzmószövő (Eilema complana) – Nem védett.



gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakorinak mondható faj. (Mo.-on az utóbbi 20 évben vált gyakorivá)



kutyatejszender (Hyles euphorbiae) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj, helyenként
gyakori. Meleg, száraz rétek, sziklagyepek, legelők széle.



L-betűs szövő (Arctornis l-nigrum) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj, helyenként
gyakori. Nedves réteken, patakvölgyekben, üde kaszálókon látható, az alföldi vidékeken
ritkább.



ligeti karcsúbagoly (Herminia grisealis) – Nem védett.



lóherebagoly (Hadula trifolii) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj. Élőhelyi
kötöttsége nincs, a legextrémebb élőhelyeken is előfordul.



lucerna-araszoló (Tephrina arenacearia) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Szárazabb helyeken gyakori, réteken, mezőkön, nagyobb tisztásokon.



mocsári pirosasaszoló (Idaea muricata) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.
Mindenütt előfordul, kivéve az ország középső, szárazabb részét, ahol csak lápokban,
nedves réteken, folyók és árkok mentén.



nagy tölgyfaaraszoló (Hypomecis roboraria) – Nem védett. Szórványosan fordul elő.
Tölgyesekben szórványosan.
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narancsszínű zuzmószövő (Eilema lutarella) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.
Országosan, még az Alföldön is sokfelé él.



négyfoltos holdasaraszoló (Selenia tetralunaria) – Nem védett. Lokálisan.
Nedvességigénye révén az Alföldön ritka, a hegy- és dombvidékeken viszont eléggé
gyakori.



négypettyes zuzmószövő (Lithosia quadra) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj, kivéve az Alföld középső, fátlan vidékeit. Hegyvidékek, a Dél-Dunántúl kiterjedt,
idősebb erdei a legkedvezőbbek.



nyárfa-púposszövő (Pheosia tremula) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Erdők, ligetek, árterek nyarasai.



nyárfaszender (Laothoe populi) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



nyári zöldbagoly (Trachea atriplicis) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



orgona-araszoló (Apeira syringaria) – Nem védett.



ormányos karcsúbagoly (Hypena proboscidalis) – Nem védett. Parkok, vizes mezők és
tavak partjai. Általában nedves, csalán gazdag területek.



öblösszárnyú csipkésbagoly (Calyptra thalictri) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj,
helyenként gyakori.



őszi földibagoly (Metagnorisma depuncta) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.



bükkönybagoly (Lygephila craccae) – Nem védett.



pettyes égeraraszoló (Cabera exanthemata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Erdőszélek, erdei tisztások, erdei utak mente, kertek, ligetek.



piros szender (Deilephila porcellus) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Szárazabb helyeken, pusztákon, hegyoldalakon.



piroscsíkos csipkésaraszoló (Timandra comae) – Nem védett.



pirossávos apróbagoly (Phytometra viridaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.
Ritkás erdők, erdei tisztások.



pirosszegélyű araszoló (Rhodostrophia vibicaria) – Nem védett. Országszerte elterjedt
faj. Középhegység száraz rétjein. Nedves helyeken ritka.



rácsos rériaraszoló (Chiasmia clathrata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Réteken, kaszálókon, kultúrterületeken.



vörössávos rétiaraszoló (Scopula rubiginata) – Nem védett.



szürkesávos rétiaraszoló (Scopula immorata) – Nem védett.



rombuszos fűbagoly (Xestia stigmatica) – Nem védett.



rozsdaszínű rétibagoly (Mythimna ferrago) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj,
helyenként gyakori. Nyílt, meleg, száraz gyepterületek, láp és mocsárrétek, nádasok.
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rövidszárnyú levélszövő (Clostera curtula) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj. Nyírkosabb erdők, árterek, ligetek és az Alföld is.



salátabagoly (Lacanobia oleracea) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Mindenütt (zöldségnövények kártevője).



sárga sávosaraszoló (Crocallis elinguaria) – Nem védett.



sárga zuzmószövő (Wittia sororcula) – Nem védett.



sárgacsíkos karcsúbagoly (Trisateles emortualis) – Nem védett.



sárgászöld zuzmóbagoly (Cryphia algae) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj.



selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectalis) – Nem védett. Országszerte elterjedt
faj. Főként gazdanövényén a puszpángon.



sárga apróbagoly (Rivula sericealis) – Nem védett.



sötét fűbagoly (Hoplodrina blanda) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.



sötétaljú karcsúbagoly (Polypogon tentacularia) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Friss és nedves erdei és hegyi rétek, erdők, utak széle.



egyszínű sávosaraszoló (Idaea straminata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj.



Mindenütt, művelt területeken sem ritka.



szederbagoly (Euplexia lucipara) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj, helyenként
gyakori. Árnyékos, vizes élőhelyek, tópartok, mocsarak, láprétek, parkok, erdők.



szegélyes nyárfaaraszoló (Lomaspilis marginata) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori faj. Nedves helyek.



sziki apróaraszoló (Narraga tessularia) – Nem védett.



szilvafapohók (Odonestis pruni) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Sokféle lombosfafajon. (pl. gyümölcsfák, éger, tölgy, stb)



szulák-vacakbagoly (Caradrina morpheus) – Nem védett.



szurokbarna nyáribagoly (Dypterygia scabriuscula) – Nem védett.



sárgásszürke galajaraszoló (Phibalapteryx virgata) – Nem védett.



tarka sárgafűbagoly (Noctua janthina) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori faj.
Száraz, meleg erdőkben és bokrerdőkben honos. Középhegységi és síkvidéki területeken
egyaránt előfordul.



tarkaaraszoló faj (Larentinae alcsalád) – Nem védett.



tevenyakú púposszövő (Ptilodon capucina) – Nem védett.



tölgyfa-övesbagoly (Catocala sponsa) – Nem védett. Meleg, száraz hegy- és dombvidék
tölgyesei.
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kéköves bagolylepke (Catocala fraxini) – Védett. Magyarországon mindenfelé
előfordul, főként sík- és dombvidéki meleg nyárfásokban. A tervezési szakaszon a
visegrádi Duna szakaszon került elő egy példány éjszakai lámpázás közben. Valószínűleg
jóval gyakoribb



tölgyfa-sarlósszövő (Watsonalla binaria) – Nem védett. Az ország erdős vidékein gyakori.
Elsősorban tölgyesekben, ritkábban más lombos lombos fafajokon.



törpearaszoló faj (Eupithecia sp.) – Nem védett.



üdezöld araszoló (Chlorissa viridata) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori, néhol
tömeges faj.



vacakbagoly faj (Hoplodrina sp.) – Nem védett.



áfonya földibagoly (Xestia baja) – Nem védett. Az ország hegyvidékein, helyenként
gyakori. Hűvösebb hegyvidéki élőhelyeken.



vesszős sávosaraszoló (Scopula virgulata) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.
Száraz és nedves réteken egyaránt.



vonalas pettyesaraszoló (Cyclophora linearia) – Nem védett. Országszerte, kivéve az
Alföld középső és déli vidékeit. Mindenütt, de leginkább bükkerdőkben gyakori.



vonalkás füldibagoly (Axylia putris) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.



vörösszélű medvelepke (Diacrisia sannio) – Nem védett. Országszerte elterjedt faj.
Nedves rétek, lápok, ritkásabb nedves erdők.



zebrabagoly (Emmelia trabealis) Nem védett. Az ország erdős vidékein gyakori. Főként
meleg, száraz területek.



zegzugos púposszövő (Notodonta ziczac) – Nem védett.



zöld levélaraszoló (Colostygia pectinataria) – Nem védett.



csipkés zuzmóbagoly (Laspeyria flexula) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori
faj.



zuzmószövő faj (Eilema sp.) – Nem védett.

A felmérés során 6 mintavételi helyről és a bejárt szakaszok mellől összesen 121 lepkefaj
egyedei kerültek elő, amelyek között kettő országos jelentőségű védett faj, a kéköves
bagolylepke (Catocala fraxini) és a csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) (ez utóbbi
egyben Natura 2000 jelölő faj) található. A kéköves bagolylepke valószínűleg jóval gyakoribb, és
csíkos medvelepkéhez hasonlóan a tárgyi, és más szakaszokon végzett felmérések alapján a
Duna teljes szakaszán, a partmenti puhafás ligeterdő sávban szórványos előfordulású, mindenütt
jelen lévő faj. Nem veszélyeztetett. A megfigyelt fajok túlnyomórésze országszerte elterjedt,
gyakori faj.
Xilofág és szaproxilofág rovarfajok felmérésének eredménye


kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Országszerte előfordul. Gyakorlatilag mindenütt, ahol korhadó faanyagot talál.
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Fafajokban nem válogat, akár gyümölcsösökben, kertekben, parkokban. A tervezési
terület vonalában lévő puhafás ligeterdő területé egy helyen került elő. Ritka.


diófacincér (Aegosoma scabricorne) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Országszerte elterjedt. Idősebb erdőkben mindenütt megtalálható. A leggyakoribb
azonban az ártéri erdőkben, öreg parkokban. Nem a diót, hanem a fűz- és nyárfajokat
részesíti előnyben. A tervezési területen és környezetében a felmérés idején több helyről
is került a puhafás élőhelyen az éjszakai lámpázással végzett egyelés során egy-egy
példány.



skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) – Védett. Védett, HD II, IV. Természetvédelmi
értéke: 5000 Ft. Natura 2000-es faj. Országszerte előfordul. Domb- és hegyvidék
erdeiben szórványos, síkságon valamivel gyakoribb. Leginkább a természetes vagy
ültetett nyarasokban, de olykor fasorokban, városi parkokban, sőt magányos fákban is. A
tervezési területen a felmérés idején nem került elő. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Biotikai
Adatbázisában a skarlátbogárnak vannak ismert adatai. Mindkét adat a nyomvonal
közelébe, de a kisajátítási határon kívülre esik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
potenciálisan ne fordulna elő elpusztult idős fák elváló kérge alatt a kisajátítási határon
belül. A tervezési szakaszon változó mennyiségben holt fák is előfordulnak, ezért a faj
előfordulásával számolni kell.



nagy bíborbogár (Pyrochroa coccinea) – Nem védett. Országszerte előfordul. Főként a
hegy- és dombvidékek zártabb erdeiben gyakori, az Alföldön ritkább.



olajzöld virágbogár (Protaetia cuprea) – Nem védett. Országszerte előfordul.



közönséges lisztbogár (Tenebrio molitor) – Nem védett. Országszerte elterjedt. Nem
ritka a szabad természetben, ahol korhadó faanyagot talál a táplálkozásához. Bár főként
raktári kártevőként ismert.



fűz-gyászbogár (Neatus picipes) – Nem védett.



poszogó taplóbogár (Diaperis boleti) – Nem védett. Országszerte elterjedt. Lomblevelű
fákon élő taplógombákon él. Az ártéri puhafaligetekben a leggyakoribb. Különösen a
sárga gévagombát (Laetiporus sulphureus) és a nyírfataplót (Piptoporus betulinus)
kedveli.



kis korhadékbogár (Pentaphyllus testaceus) – Nem védett. Országszerte elterjedt.



kétpettyes fűzormányos (Lepyrus palustris) – Nem védett. Országszerte elterjedt.
Fűzfajokat károsítja. Az áttelelt bogarak a meginduló hajtásokat lerágják, ezzel késleltetik
a kihajtást és vesszőhozam-kiesést is okoznak. Az álcák a talajban a tövek gyökerét
rágják.



tarka égerormányos (Cryptorrhynchus lapathi) – Nem védett. Országszerte elterjedt.
Fiatal fák törzsén, illetve a vesszőkön a kérget fogyasztják.



nagy karcsúdíszbogár (Agrilus populneus) – Nem védett. Országszerte elterjedt.
Euroszibériai faj. Kifejlődése egy-, esetenként kétéves. Tápnövényei a nyárak (Populus
spp.). Magyarországon először a 70-es évek elején észlelték megjelenését, mára már az
egész országban elterjedt, helyenként, elsősorban az alföldi nyárasokban tömeges.
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nagy nyárfacincér (Saperda carcharias) – Nem védett. Országszerte elterjedt. Nyárfán
ritkábban fűzön fordul elő.



kis nyárfacincér (Saperda populnea) – Nem védett. Országszerte elterjedt. Nyárfán
ritkábban fűzön. (rezgő nyár, más nyárfajták illetve kecskefűz)



takácscincér (Lamia textor) – Nem védett. Országszerte elterjedt. Tápnövénye a fűzfajok
(Salix spp.).



nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) – Védett, HD II. Természetvédelmi értéke: 10 000
Ft. Hazánk hegy- és dombvidéki öreg tölgyeseiben sokfelé előfordul, sőt nagy folyóink
keményfa ligeteiben is gyakori.



díszes nyárfacincér (Saperda perforata) – Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft. A
felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.



gyászcincér (Morinus funereus) – Védett, HD II. Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft.
Magyarország hegységeiben többfelé előfordul; a Dunántúlon helyenként gyakori, az
Északi-középhegységben azonban ritka. Idős erdőállományok jellemző bogárfaja. A
felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.



havasi cincér (Rosalia alpina) – Védett, HD II kiemelt, IV. Hazánk bükköseiben
általánosan elterjedt, de főleg a Dunántúlon, a Börzsönyben és a Bükkben gyakori.
Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft. A felmérés során nem került elő, de a tervezési
szakasz környezetében korábbról ismert.



nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) – Védett, HD II, IV. Természetvédelmi értéke: 50 000
Ft. Hazánk tölgyeseiben mindenütt elterjedt, bár az Alföld középső részén sokkal ritkább.
Az öreg erdők, fás legelők,ártéri ligetek, parkok jellemző állata, mivel fejlődéséhez vastag
törzsű, napsütötte, még lábon álló, de részben már elpusztult tölgyfák szükségesek. A
felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.



kék pattanó (Limoniscus violaceus) – Fokozottan védett, HD II. Természetvédelmi
értéke: 100 000 Ft. Elsősorban alföldi és középhegységek erdeiben él. Kedveli a pannon
cseres-tölgyeseket, törmeléklejtő- és szurdokerdőket, illetve egyéb idős lombhullató fák
által is alkotott erdőállományokat. Magyarországról először 2006-ban SzentendreVisegrádi-hegységből és a Börzsönyből is előkerült. A felmérés során nem került elő, de a
tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.



óriásnünüke (Meloe cicatricosus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000 Ft.
Elsősorban a többé-kevésbé háborítatlan löszgyepeket kedveli, de néha szikeseken vagy
mezőgazdasági területek szegélyén is előfordul. A kevésbé gyakori nünükefajok közé
tartozik, bár a számára megfelelő élőhelyeken és bizonyos években szinte tömeges is
lehet. A felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról
ismert.



pézsmacincér (Aromia moschata) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5 000 Ft.
Magyarországon is mindenütt megtalálható lehet, ám rejtett életmódja miatt alig
találkozunk vele. Főként fűz és nyár ligeterdőkben, bokorfüzesekben él, az imágót a
fákon, az aljnövényzeten, farakáson és ritkán nagyobb ernyős virágokon lehet látni. Főleg
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az ártéri ligeterdőkben, de a hegyvidéki kecskefűzesekben is gyakori. A felmérés során
nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.


selymes cserjecincér (Cortodera holosericea) – Védett. Természetvédelmi értéke: 10 000
Ft. A felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról
ismert.



szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) – Védett, HD II, IV. Természetvédelmi
értéke: 50 000 Ft. Magyarország alföldi és alacsony dombvidéki tájain elméletileg bárhol
előfordulhat, ám rejtett életmódja miatt nehéz rábukkanni. A felmérés során nem került
elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.

A tervezési szakaszon végzett egyeléses adatgyűjtés során összesen 15 farontó rovarfaj egyedei
kerültek elő és további két faj előfordulása valószínűsíthető. A megfigyelt fajok között három
védett, a kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), a diófacincér (Aegosoma scabricorne) és a
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) található.
A megfigyelt fajok egy része országszerte elterjedt, sőt erdészeti kártevőként is nyilvántartott. A
Duna-Ipoly Nemzeti Park Bioikai Adatbázisában szereplő további védett fajok egy része, pl. a
Natura 2000 jelölő szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) és a szarvasbogár (Lucanus
cervus) elsősorban idős tölgyesekhez kötődik. A visegrádi rész szakaszok vonalában nem
meglepő az előfordulásuk. A szarvasbogár más fafajok korhadékában is képes fejlődni, és ártéri
erdőkben is előfordul. Dunabogdánynál egy példány elő is került.
Kérészek (Ephemeroptera)


dunavirág (Ephoron virgo) – Védett. A tervezett kerékpárforgalmi létesítmények közül a
híd kialakítások az elsődlegesen sötétedés után tömeges rajzó dunavirág rajzását
befolyásolhatja. Az idei és az elmúlt években is során milliós tömegrajzást sikerült
megfigyelni a Tahitótfalu határában lévő, a Duna mellékágán átívelő Tildy Zoltán közúti
hídnál. A híd aszfaltja vizuálisan megtéveszti az állatokat, melyet így vízfelületként
értelmeztek. A hagyományos ökológiai fényszennyezés (a közvilágítás vonzó hatása) és a
poláros fényszennyezés (az aszfalt és a vízfelszín optikai hasonlósága) egymás hatását
erősítve, ún. ökológiai csapdaként hat a foto- és polarotaktikus kérészek viselkedésére. A
hidak lámpáinál kialakuló fénycsapdában a dunavirágok az aszfaltútig érő felhőket
alkottak, végül pedig a számukra vizet utánzó aszfaltra petéztek és elpusztultak.
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10-2. ábra: Dunavirág (Ephoron virgo) tömege a Tildy Zoltán közúti hídon 2018. 08. 02-án éjfél tájban

Ezt mindenképpen populációs veszteségnek kell tekinteni, aminek jelentős helyi hatásai is
jelentkezhetnek. A természetvédelem jelen ismeretei alapján nincs olyan módszer, ami az
érintett hídlámpák rajzás idejére történő lekapcsolása nélkül segítené a dunavirágzást, ám ez
közlekedésbiztonsági okokból nem kivitelezhető. A kézilámpás vizsgálatok eredményeire
alapozva azonban felmerül egy lehetőség a probléma megoldására. Ez esetben egy
”fénysorompó” alakítanak ki a kivilágított hidak és horgonyzó hajók előtt. Ez fénysorompó a víz
fölé nyúló rudakon lévő lámpákból áll, melyek magukhoz vonzzák a dunavirágokat, de a
körülöttük rajzó kérészek kifáradás után végül a lámpák alatti folyóba hullanak petéikkel együtt,
így az utódgeneráció is megmenekül.
Talajfauna vizsgálat eredményei:
Mintavételi hely
Család

Taxonnév

félbordás
szélesfutó
(Abax
parallelepipedus)
karcsú szélesfutó (Abax parallelus)
közönséges bűzbogár (Blaps lethifera)
pusztai tarfutó (Calathus erratus)
Calathus fuscipes
selymes futrinka (Carabus convexus)
közönséges
bőrfutrinka
(Carabus
Carabidae
coriaceus)
Carabidae
mezei futrinka (Carabus granulatus)
Carabidae
változó futrinka (Carabus scheidleri)
Carabidae
Chlaenius nitidulus
déli
fészkesbogár
(Cryptocephalus
Chrysomelidae transiens)
Carabidae
Carabidae
Tenebrionidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

OLDAL 347

EUVT1

EUVT2

EUVT3

EUVV1

EUVV2

1
-

1
1
1
-

-

75
74
1

13
-

1
-

-

-

3
1
6
-

2
1

-

-

1

-

-
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Scarabaeidae
Scarabaeidae
Silphidae
Carabidae
Carabidae

rezes trágyatúró (Onthophagus coenobita)
villás trágyatúró (Onthophagus furcatus)
bordás csigarabló (Phosphuga atrata)
kis selymesfutó (Pseudoophonus griseus)
nagy selymesfutó (Pseudoophonus rufipes)

3

30
1

1
2

1
-

1
-

Megfigyelt fajok és a korábban előkerült fajok bemutatása


félbordás szélesfutó (Abax parallelepipedus) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori. (Az Alföldről kevesebb adata van.) Hazánkban a hegy- és dombvidékeken
gyakori faj, kövek és fadarabok alatt tartózkodik.



karcsú szélesfutó (Abax parallelus) – Nem védett. Országszerte elterjedt, gyakori. (Az
Alföldről kevesebb adata van.) Hazánkban a hegy- és dombvidékeken gyakori faj, főleg
bükkösökben, tölgyesekben fordul elő. Kövek és fadarabok alatt tartózkodik.



közönséges bűzbogár (Blaps lethifera) – Nem védett. Országszerte elterjedt.



pusztai tarfutó (Calathus erratus) – Nem védett.



selymes futrinka (Carabus convexus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Országszerte elterjedt, helyenként gyakori. Ligetes erdők, erdőszegélyek.



közönséges bőrfutrinka (Carabus coriaceus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Országszerte elterjedt, helyenként gyakori. Ligetes erdők, erdőszegélyek, száraz
hegyoldalak, kertek, parkok, de szinte bármilyen élőhelyen, széles tűrőképességű.



mezei futrinka (Carabus granulatus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.
Országszerte elterjedt, gyakori. Elsősorban a vízparti ligeterdők (füzesek, nyarasok) és
nedves rétek.



változó futrinka (Carabus scheidleri) – Védett. Természetvédelmi értéke: 10000 Ft.
Hegyvidék. Elsősorban bükkösökben.



magyar futrinka (Carabus hungaricus) – Fokozottan védett, HD II, IV. A hazai Carabusfajok közül a leginkább szárazságkedvelő, és a legkevésbé ragaszkodik az erdőkhöz. A
középhegységben a sziklagyepeket és lejtősztyepeket, az Alföldön a nyílt és zárt homoki
gyepeket lakja. Néha fennmarad a homokra telepített akácosokban is. Nappal mélyen a
kövek alá húzódik, vagy a homokba ássa magát. Kifejlett egyedei legnagyobb számban
nyár végén és ősszel találhatók. A tervezési szakaszon a Tahitótfalu külterétén lévő
homoki gyepeken ismertek korábbról állományai. A tervezett kerékpárút fejlesztés
különösen a T-1 szelű szakaszon érintheti az egyedeit.



ragyás futrinka (Carabus cancellatus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5 000 Ft.
Magyarország egész területét lakja. A füzesekben, égeresekben gyakori, de minden
erdőtípusban és a nedvesebb gyepekben, mocsarakban is él.



déli fészkesbogár (Cryptocephalus transiens) – Nem védett.



rezes trágyatúró (Onthophagus coenobita) – Nem védett.



villás trágyatúró (Onthophagus furcatus) – Nem védett.
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bordás csigarabló (Phosphuga atrata) – Nem védett. Erdős területek lakója, fára sohasem
mászik. A talajszinten mozog, ahol csigákkal és férgekkel táplálkozik.



kis selymesfutó (Pseudoophonus griseus) – Nem védett.



nagy selymesfutó (Pseudoophonus rufipes) – Nem védett. Országszerte elterjedt,
gyakori. Mezőgazdasági területeken olykor tömeges. Sík-, domb- és hegyvidéken
egyaránt előfordul. Mindenféle talajú élőhelyeken megtalálható, de az agyagos
helyszíneket részesíti előnyben. Erdőkben és vízpartokon is honos. Nálunk a
legelterjedtebb, leggyakoribb, sokszor tömegesen előforduló futóbogárfaj. A síksági
mezőgazdasági területektől a hegyvidék zárt erdőtársulásáig mindenütt megtalálható. A
szántóföldeken és parlagokon szinte mindig tömeges előfordulású. A természetes
növényzetben nagy számban való megjelenése szinte mindig degradációt, antropogén
behatást jelez (Ködöböcz 2007).



aranyos bábrabló (Colosoma sycophanta) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5 000 Ft.
Hazánkban a hegy- és dombvidéki tölgyesek lakója, ahol elsősorban a gyapjaslepke
(Lymantria dispar) hernyóit pusztítja. Az alföldi keményfaligetekben, fűzesekben,
nádasokban is előfordul. A felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz
környezetében korábbról ismert.



díszes nünüke (Meloe decorus) – Védett. Természetvédelmi érték: 50 000 Ft. Az Alföld és
dombvidékek ritka lakója, de előkerült árvízvédelmi töltések oldalában, löszös
partfalakon. A felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében
korábbról ismert.



érdes nünüke (Meloe scabriusculus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5000 Ft. A
felmérés során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.



ráncos nünüke (Meloe rugosus) – Védett. Természetvédelmi értéke: 5 000 Ft. A felmérés
során nem került elő, de a tervezési szakasz környezetében korábbról ismert.

A felmérés során öt mintavételi helyről összesen 16 faj egyedei kerültek elő, amelyek közül 3 faj,
a selymes futrinka (Carabus convexus), közönséges bőrfutrinka (Carabus coriaceus) és a mezei
futrinka (Carabus granulatus) védett. A fajok többsége országszerte elterjedt, gyakori, valamint a
puhafás ligeterdőkre jellemző üde termőhelyet jelez.
Szitakötők (Odonata)
A nappal végzett egyelő rovartani felmérések kiterjedtek a szitakötők és az egyeneszárnyúak
vizsgálatára is. A tervezési szakaszon a Natura 2000 jelölő – díszes légivadász (Coenagrion
ornatum), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) –
egyik faj egyedeit sem sikerült megfigyelni. Ezeknek lárvái különböző típusú vizekhez kötődnek.
A tervezet fejlesztés egyébként sem nem érint olyan víztesteket, ahol ezek a fajok lárvaként
előfordulnak. A kifejlett rovarokat sem a kivitelezés, sem a működés nem zavarja.
Egyenesszárnyúak (Orthoptera)


sisakos sáska (Acrida hungarica) – Védett. Természetvédelmi értéke: 50 000 Ft. Nálunk
tipikus alföldi, leggyakrabban homoki gyepekben élő faj. Tahitótfalu külterületén, a T-1
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és T-11 rész-szakasz mellett lévő száraz gyepekben jelentős állománya él. Ezen kívül
Pócsmegyer bekötőút mellett került elő 2 példány. Valószínűleg jóval gyakoribb.
A tervezett beruházás a rovarfajokat leginkább a nyomvonalra eső élőhelyek
megsemmisülésével, valamint a szomszédos élőhelyfoltok degradálódásával fenyegeti. A
fakivágások biztosan érintenek rovarfajok által lakott. Ez azonban legbiztosabban akkor
állapítható meg, ha a fa darabokra van vágva. A vizsgált területen azonban nem került
megfigyelésre kiemelkedő rovartani ritkaság. Ha idős, odvas fák kivágására kerül sor, akkor a
kivitelezési munkák megfelelő időbeli ütemezésével (téli nyugvó időszakban) mérsékelhető a
zavaró hatás, természetvédelmi kár. A károk már csak azért sem elkerülhetők, mivel
denevérekkel ellentétben a rovarok egyedei nem áttelepíthetők. A tervezett fejlesztésnek ennek
ellenére nem lesz jelentős hatása a tárgyi szakaszon előforduló védett vagy jelölő rovarfajokra.
Puhatestűek (Mollusca)
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Biotikai Adatbázisában található, valamint a saját terepi
felméréseink alapján a tervezési szakasz környezetében több hazai védett és Natura 2000 jelölő
faj fordult elő a Duna parti zónjában. Ezek közé tartozik a kúpos kerekszájúcsiga (Borysthenia
naticina), barna folyamcsiga (Fagotia daudebartii acicularis), pettyes folyamcsiga (Fagotia
esperi), rajzos bödöncsiga (Theodoxus danubialis), sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis),
lapos tavikagyló (Pseudanodonta complanata) és a tompa folyamkagyló (Unio crassus). Natura
2000 jelölő puhatestű fajok közül a tompa folyamkagyló (Unio crassus) előfordul a Duna-parton.
A sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) helyzete a Duna mentén bizonytalan, régi adatai
ismertek.


sapkacsiga (Ancylus fluviatilis)



közönséges fillércsiga (Anisus spirorbis)



közönséges tavikagyló (Anodonta anatina)



közönséges particsiga (Bithynia tentaculata)



kúpos kerekszájúcsiga (Borysthenia naticina) –Védett



hasas kétéltű csigácska (Carychium minimum)



kerti csiga (Cepaea hortensis) –Védett



redős kosárkagyló (Corbicula fluminea) – Jövevény



vándorkagyló (Dreissena polymorpha) – Jövevény



barna folyamcsiga (Fagotia daudebartii acicularis) – Védett



pettyes folyamcsiga (Fagotia esperi) – Védett



májmételyes pocsolyacsiga (Galba truncatula)



rácsos tányércsiga (Gyraulus albus)



sima tányércsiga (Gyraulus laevis)



kavicscsiga (Lithoglyphus naticoides) – Jövevény



búbredős borsókagyló (Pisidium henslowanum)
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háromsarkú borsókagyló (Pisidium supinum)



új-zélandi vízicsiga (Potamopyrgus antipodarum) – Jövevény



lapos tavikagyló (Pseudanodonta complanata) – Védett



nagy gömbkagyló (Sphaerium corneum)



folyami gömbkagyló (Sphaerium rivicola)



vaskos gömbkagyló (Sphaerium solidum)



rajzos bödöncsiga (Theodoxus danubialis) – Védett



folyami bödöncsiga (Theodoxus fluviatilis) – Jövevény



sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) – Védett HD II, IV



sörtés bokorcsiga (Trichia hispida)



tompa folyamkagyló (Unio crassus) –Védett HD II, IV



festőkagyló (Unio pictorum)



hegyes folyamkagyló (Unio tumidus)



sima gyepcsigácska (Vallonia pulchella)



folyami fiallócsiga (Viviparus acerosus)

A tervezett fejlesztés nem érinti a Duna-partot, ezért a fejlesztésnek nem lesz hatása a tárgyi
szakaszon előforduló védett puhatestű fajok állományaira.
Halak (Pisces)
A Natura 2000 jelölő halfajok közül az alábbi fajok állományai ismertek a tervezett fejlesztéssel
is érintett Natura 2000 területen.


balin (Aspius aspius)



vágó csík (Cobitis taenia)



ingola fajok (Eudontomyzon spp.)



halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)



széles durbincs (Gymnocephalus baloni)



selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)



réti csík (Misgurnus fossilis)



garda (Pelecus cultratus)



szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)



leánykoncér (Rutilus pigus)
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kőfúró csík (Sabanejewia aurata)



német bucó (Zingel streber)



magyar bucó (Zingel zingel)



Petényi-márna (Barbus meridionalis)



tarka géb (Proterorhinus marmoratus)

A halakkal kapcsolatosan általánosan elmondható, hogy a tervezett fejlesztés nem jár
mederkotrási munkálatokkal, amelyek csökkentenék a jelölő vagy védett fajok számára
rendelkezésre álló ívóhelyeket. A nyomvonallal érintett vízfolyások áthidalásra kerülnek a
hosszirányú átjárhatóság biztosítása mellett. A tárgyi szakaszon a vízfolyások egy része
időszakos, vagy nagyon alacsony vízhozamú, és ez alól a Duna mellett csak a Lepence-patak és az
Apátkúti-patak kivétel. A tervezett fejlesztésnek nem lesz jelentős hatása a tárgyi szakaszon
előforduló védett vagy jelölő halfajokra.
Kétéltűek (Amphibia) – Hüllők (Reptilia)
Az élőhely felmérések, terepi vizsgálatok és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Biotikai Adatbázisa
alapján az alábbi védett kétéltű- és hüllőfajok fordulnak elő a tervezett kerékpárút fejlesztési
területe mentén:
Kétéltűek (Amphibia)


kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus), nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus):
Országosan elterjedt taxonok, a tartós vízborítású mocsarakban, vízállásokban,
természetes vízfolyásokban, csatornákban, vízzel telt kátyúkban stb. változó
egyedszámban egész évben megtalálhatók. A leggyakoribb kétéltű fajcsoport a vizsgált
szakaszon. A Duna mellett, valamint a Dunába torkolló kisebb vízfolyások, bányatavak
mentén végig megtalálható volt. Az élőhelyét nem érinti a tervezett fejlesztés.



vöröshasú unka (Bombina bombina): Mindenféle vizes élőhelyen előfordul, ahol sűrű
vízinövényzet található. Főleg a nagyobb kiterjedésű, állandó vízállásokat kedveli, de
megvan csatornákban, és belvizeken is. A felmérés során nem került elő, de ismert
állománya a SZM-5 rész-szakasz mellett, a Vízkelői-tó tanösvény területén. Az élőhelyét
nem érinti a tervezett fejlesztés.



erdei béka (Rana dalmatina): Hazánkban mind sík, mind dombvidéken általános. A
szélesebb fűz-nyár ártéri erdősávokban került elő, pl. visegrádi szakaszon.



zöld levelibéka (Hyla arborea): Országosan gyakori békafaj, főként nádasokban és
nedves réteken él, de gyakorlatilag bármilyen gyepes vagy cserjés élőhelyen
előfordulhat. A felmérés során számos ponton hallatta jellegzetes hangját (látni nem
lehetett) főleg esős időszak előtt. Az élőhelyét nem érinti a tervezett fejlesztés.



zöld varangy (Bufo viridis): Országosan gyakori békafaj. Leggyakoribb a síkvidéki,
többnyire homokos talajú élőhelyeken; jól érzi magát antropogén környezetben (pl.
településeken) is. Jól tűri a száraz élőhelyi feltételeket, nagy távolságokra eltávolodhat a
vízterektől. Eközben a csatornákat gyakran használja terjedése során. A felmérés során
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nem került elő, de biztosan előfordul a települések belterületi részein. Az élőhelyét nem
érinti a tervezett fejlesztés.


barna varangy (Bufo bufo): Magyarországon szinte nincs olyan élőhely, ahol ne lenne
jelen, de elsősorban a sík- és dombvidékeken fordul elő. A terepi felmérés során élő és
kis számú elütött példány is megfigyelésre került. Az élőhelyét nem érinti a tervezett
fejlesztés.

Hüllők (Reptilia)


mocsári teknős (Emys orbicularis): Magyarországon síkvidéki jellegű faj, amely
holtágakban, tavakban, lassú folyású csatornákban él. A felmért szakaszon nem gyakori.
A felmérés során nem került elő, de ismert állománya az SZM-5 rész-szakasz mellett, a
Vízkelői-tó tanösvény, a P-3 rész-szakasz mellett pócsmegyeri bányató területén és a P-9
rész-szakasztól távolabb, az ártéren belül. Az élőhelyét nem érinti a tervezett fejlesztés.



kockás sikló (Natrix tessellata): Magyarországon foltokban fordul elő, főleg nagyobb
tavaink környékén (Balaton, Velencei-, Fertő-, Tisza-tó) élnek jelentős populációi, de
országszerte találkozhatunk vele kisebb-nagyobb vízfolyások mentén is. Elsősorban nagy
kiterjedésű, állandó vagy legalábbis részlegesen megmaradó víztestek közelében
található meg. A Duna mellett számos ponton megfigyelésre került különböző fejlettségi
állapotban lévő egyedei. Az élőhelyét nem érinti a tervezett fejlesztés.



fürge gyík (Lacerta agilis): Országosan gyakori, különböző gyeptársulásokban fordul elő.
A vizsgálati területen általánosan gyepes élőhelyeken természetességtől függetlenül
elterjedt. Élőhelyben nem válogat. Egyedei nagy számban a Szentendrei- szigetre eső
kerékpárút rész-szakaszok mellett kerültek elő.



zöld gyík (Lacerta viridis): Hazánkban a zöld gyík általánosan elterjedt. Jó
alkalmazkodóképességének köszönhetően élőhely tekintetében nem válogatós, a
síkságoktól a hegyvidékekig mindenféle kitett, napsütötte területen, erdőszéleken,
domboldalakon, sziklagyepeken előfordul. Egyedei nagy számban a Szentendrei- szigetre
eső kerékpárút rész-szakaszok melletti homoki gyepben kerültek elő. Az élőhelyét érinti
a tervezett fejlesztés.



fali gyík (Podarcis muralis): Megtalálható meredek, repedésekkel teli töredezett mészkő,
dolomit és vulkáni kőzeteken egyaránt. Egyes helyeken a megszokottól eltérően a
sziklakibúvásoktól teljes egészében mentes erdőszéleken is találkozhatunk vele. A Duna
menti kőszórásokon – pl. Visegrád Vízibástya környékén gyakori – több ponton is
megfigyelésre került. Az élőhelyét nem érinti a tervezett fejlesztés.

A tervezett fejlesztés hatása a legtöbb faj esetében semleges, vagy kismértékben negatív jellegű.
A legfontosabb veszélyeztető tényezők közül az élőhelyek kismértékű megszűnése, valamint
csökkenése mellett azok leromlása említhető. Az építés során a közvetlen veszély
hatáscsökkentő intézkedésekkel jelentősen mérsékelhető, pl. a megfelelően megválasztott idejű
(a szaporodási periódust elkerülő) kivitelezés. A tervezett fejlesztésnek nem lesz jelentős hatása
a tárgyi szakaszon előforduló védett vagy jelölő kétéltű vagy hüllőfajokra.
Madarak (Aves)
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A fejlesztésre tervezett nyomvonal mentén található élőhelyekre a jelenlegi és a korábban
jellemző erőteljes antropogén hatás rányomja a bélyegét a madárfaunára is. A környező lakó és
mezőgazdasági övezet urbanizálódott madárfajainak egy része a területen fészkel, vagy a
környező részekre jár táplálkozni.
A hatásterületen a Duna és az ártere, valamint a Szentendrei-sziget is sokszínű, értékes
madárvilággal rendelkezik. A szomszédos területek, az antropogén hatás ellenére a változatos
élőhelyi adottságok miatt számos madárfaj faj számára biztosítanak fészkelő- vagy
táplálkozóhelyet. A területen az élőhelyeknek megfelelően megtalálhatók kis számban a
specialista fajok, többsége azonban a generalista jellegű madárfajok kerül ki. A fejlesztés hatása
ezekre azonban a nagyobb távolság miatt nem kimutatható.
A Duna vonalába eső nyomvonal szakaszok környezetében fészkelő jelölő és közösségi
jelentőségű madárfajok:


jégmadár (Alcedo atthis) védett – Folyók közelében található függőleges partfalakban
fészkel. A beruházás nem veszélyezteti a faj jelenlegi költőállományát. Költőpárok száma:
2-3.



fekete harkály (Dryocopus martius) védett – Zárt erdők és idős facsoportok fészkelő faja,
amely felmért területen idős ártéri puhafás ligeterdőben ill. hegylábi keményfás erdőben
költ. A beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 5-8.



balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) védett – Előszeretettel fészkel idős ártéri
erdőkben, idős gyümölcsösökben, kertekben (elsősorban diófán) és fasorokban. Fontos
odúkészítő. A beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma:
5-10.



közép fakopáncs (Dendrocopos medius) védett – Összefüggő zárt erdők fészkelő faja,
amely felmért területen idős ártéri puhafás ligeterdőben ill. hegylábi keményfás erdőben
költ. A beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 3-8.



örvös légykapó (Ficedula albicollis) védett – Zárt erdők odúlakó faja, elsősorban
keményfás erdőkben költ, de az idősebb ártéri erdőkben is megtelepszik. A vizsgált
terület határán költ, a beruházás nincs hatással az élőhelyére. Költőpárok száma: 10-20.



tövisszúró gébics (Lanius collurio) védett – Kisebb-nagyobb gyepeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. A beruházás várhatóan nem lesz
jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 5-15

A tervezés terület környezetében fészkelő madárfajok:


tőkés réce (Anas platyrhynchos) – Vizes élőhelyeken ill. azok mentén, sűrű növényzetben
fészkel. Fiókanevelési időszakban vízhez kötődik. Költőpárok száma: 3-8.



nagy bukó (Mergus merganser) védett – Hazánkban csak a Dunakanyarban költ
rendszeresen. Ártéri erdők idős, odvas fáiban költő odúlakó madár. Fiókanevelési
időszakban vízhez kötődik. Költőpárok száma: 1-3.



karvaly (Accipiter nisus) védett – Erdők, facsoportok fészkelő faja. Táplálkozó területe
gyakorlatilag minden madárélőhelyet érint. Költőpárok száma: 1-3.
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kabasólyom (Falco subbuteo) védett – Minden fás élőhelyen megtelepedhet, ahol
számára alkalmas elhagyott fészket talál. Költőpárok száma: 1-2.



fácán (Phasianus colchicus) – Mezőgazdasági területeken, gyepekben és egyéb fátlan
területeken költ. Kedveli az utakat szegélyező mezsgyéket, árokpartokat. Költőpárok
száma: 3-8.



örvös galamb (Columba palumbus) – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet,
előszeretettel fészkel települések idős fáin. Költőpárok száma: 20-40.



balkáni gerle (Streptopelia decaocto) – Zárt erdőket kivéve minden fás élőhelyen
előfordul. Településen is előszeretettel fészkel. Költőpárok száma: 20-30.



vadgerle (Streptopelia turtur) védett – Utakat kísérő fasorok, nyílt területeket szegélyező
erdősávok és egyéb fás-cserjés élőhelyek fészkelője. Költőpárok száma: 10-20.



kakukk (Cuculus canorus) védett
énekesmadárfajok fészekparazitája.



macskabagoly (Strix aluco) védett – Olyan fás élőhelyeken fészkel, ahol idős, odvas fák
fordulnak elő. Akár épületekben is megtelepedhet. Költőpárok száma: 2-3.



erdei fülesbagoly (Asio otus) védett – Minden fás élőhelyen megtelepedhet, ahol számára
alkalmas elhagyott fészket talál. Költőpárok száma: 1-2.



gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett – Fátlan élőhelyekkel övezett
természetes- és mesterséges partfalakban költ. Költőpárok száma: 2-10.



zöld küllő (Picus viridis) védett – Kertek, ligetes facsoportok, ártéri erdők idős fáiban
költő, fontos odúkészítő madárfaj. Költőpárok száma: 5-10.



nagy fakopáncs (Dendrocopos major) védett – Kertekben, erdőkben és egyéb fás
élőhelyeken előforduló faj. Költőpárok száma: 20-40.



kis fakopáncs (Dendrocopos minor) védett – Ártéri ligeterdők idős fűzfáiban fészkel, de
előfordul idősebb fasorokban is. Költőpárok száma: 1-3.



mezei pacsirta (Alauda arvensis) védett – Nyílt, fátlan élőhelyeken előforduló, földön
költő madárfaj. Mezőgazdasági területeken is fészkel. Költőpárok száma: 2-3.



partifecske (Riparia riparia) védett – Természetes- és mesterséges partfalakban költ.
Költőpárok száma: 5-15.



füsti fecske (Hirundo rustica) védett – Állattartáshoz és folyókhoz kötődő, épületeken
költő madárfaj. Költőpárok száma: 30-60.



molnárfecske (Delichon urbica) védett – Épületekhez kötődő, telepesen fészkelő
madárfaj. Költőpárok száma: 20-40.



barázdabillegető (Motacilla alba) védett – Gyepek, nyílt felszínek és vizesélőhelyek
közelében, épületeken fészkel. Költőpárok száma: 30-50.



ökörszem (Troglodytes troglodytes) védett – Idős ártéri erdők és hegylábi erdők sűrű
cserjeszintjében fészkel. Költőpárok száma: 3-8.
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vörösbegy (Erithacus rubecula) védett – Erdők, nagyobb kiterjedésű fás-cserjés
élőhelyek, kertek fészkelő madara. Költőpárok száma: 30-50.



fülemüle (Luscinia megarhynchos) védett – Üde cserjésekben, erdők cserjeszintjében
költ. Költőpárok száma: 10-30.



házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) védett – Épületekhez kötődő madárfaj.
Költőpárok száma: 30-50.



cigánycsuk (Saxicola torquata) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 3-5.



fekete rigó (Turdus merula) védett – Összefüggő fás-cserjés élőhelyeken ill. kertekben,
parkokban költ. Költőpárok száma: 40-60.



énekes rigó (Turdus philomelos) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb zárt fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 20-30.



kerti geze (Hippolais icterina) védett – Ártéri erdők, folyóparti települések fás-cserjés
élőhelyeinek fészkelője. Költőpárok száma: 3-8.



kis poszáta (Sylvia curruca) védett – Összefüggő, üde cserjés élőhelyeken ill. kertekben
költ. Költőpárok száma: 5-10.



mezei poszáta (Sylvia communis) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 5-15.



barátposzáta (Sylvia atricapilla) védett – Kiterjedt fás-cserjésekben, üde erdők
cserjeszintjében ill. kertekben költ. Költőpárok száma: 40-60.



sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) védett – Idős ártéri erdőben fészkel, de
megtelepedhet sűrű cserjeszintű telepített nyarasban is Költőpárok száma: 1-5.



csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) védett – Elsősorban üde erdőkben és üde fáscserjésekben költ, de bármely fás-cserjésben megtelepedhet. Költőpárok száma: 40-60.



szürke légykapó (Muscicapa striata) védett – Ártéri erdőkben és folyóparti települések
fás élőhelyein fészkel. Fészkét elsősorban idős fákra vagy épületekre építi. Költőpárok
száma: 20-30.



őszapó (Aegithalos caudatus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 30-40.



barátcinege (Poecile palustris) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is, ha talál megfelelő odút. Költőpárok száma: 10-20.



kék cinege (Cyanistes caeruleus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is, ha talál megfelelő odút. Költőpárok száma: 40-50.



széncinege (Parus major) védett – Erdőkben, facsoportokban fészkel. Településen is
előfordul. Költőpárok száma: 50-80.



csuszka (Sitta europaea) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb zártabb fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 20-30.
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hegyi fakusz (Certhia familiaris) védett – Idős fákhoz kötődő erdei fészkelő, de
megtelepedhet egyéb zártabb fás élőhelyeken (pl. parkok) is. Költőpárok száma: 1-3.



rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) védett – Idős fákhoz kötődő erdei fészkelő,
de megtelepedhet egyéb zártabb fás élőhelyeken (pl. parkok) is. Költőpárok száma: 1020.



sárgarigó (Oriolus oriolus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 20-30.



szajkó (Garrulus glandarius) – Nagyobb kiterjedésű fás területeken fészkel. Akár
kertekben, parkokban is megtelepedhet. Költőpárok száma: 5-15.



szarka (Pica pica) – Bármilyen fás-cserjés élőhelyen megtelepedhet, a zárt erdőket
kivéve. Költőpárok száma: 3-8.



dolmányos varjú (Corvus corone) – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet, a zárt
erdőket kivéve. Költőpárok száma: 5-15.



seregély (Sturnus vulgaris) – Kertekben, erdőkben és egyéb fás élőhelyeken előforduló
odúlakó faj. Költőpárok száma: 20-40.



házi veréb (Passer domesticus) – Épületekhez kötődő, telepesen fészkelő madárfaj.
Költőpárok száma: 50-100.



mezei veréb (Passer montanus) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 40-80.



erdei pinty (Fringilla coelebs) védett – Erdőkben, facsoportokban fészkel. Településen is
előfordul. Költőpárok száma: 40-60.



csicsörke (Serinus serinus) védett – Gyümölcsösök, kertek és egyéb fás ligetek jellegzetes
fészkelője. Költőpárok száma: 10-20.



zöldike (Carduelis chloris) védett – Mindenféle fás élőhelyen előfordul, előnyben
részesíti a településeken található örökzöldeket. Költőpárok száma: 30-50.



tengelic (Carduelis carduelis) védett – Fás területeken fészkel. Településen is előfordul.
Költőpárok száma: 30-50.



kenderike (Carduelis cannabina) védett – Mezőgazdasági területekkel, gyepekkel
mozaikoló fás-cserjések, fasorok jellegzetes fészkelője. Költőpárok száma: 5-10.



meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet
egyéb zártabb fás élőhelyeken is. Költőpárok száma: 15-25.



citromsármány (Emberiza citrinella) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező fás-cserjések jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 20-30.

A tervezés terület környezetében fészkelési időszakban táplálkozó jelölő, vagy közösségi
jelentőségű madárfajok:


fekete gólya (Ciconia nigra) fokozottan védett



darázsölyv (Pernis apivorus) fokozottan védett
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vándorsólyom (Falco peregrinus) fokozottan védett



uhu (Bubo bubo) fokozottan védett

A tervezés terület környezetében vonulási időszakban táplálkozó jelölő, vagy közösségi
jelentőségű madárfajok:


északi búvár (Gavia stellata) védett



sarki búvár (Gavia arctica) védett



kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) fokozottan védett



bakcsó (Nycticorax nycticorax) fokozottan védett



kis kócsag (Egretta garzetta) fokozottan védett



nagy kócsag (Egretta alba) fokozottan védett



fehér gólya (Ciconia ciconia) fokozottan védett



kis bukó (Mergus albellus) védett



barna kánya (Milvus migrans) fokozottan védett



rétisas (Haliaeetus albicilla) fokozottan védett



barna rétihéja (Circus aeruginosus) védett



kék vércse (Falco vespertinus) fokozottan védett



szerecsensirály (Larus melanocephalus) fokozottan védett



küszvágó csér (Sterna hirundo) fokozottan védett



kormos szerkő (Chlidonias niger) fokozottan védett

A tervezés terület környezetében fészkelési időszakban táplálkozó madárfajok:


héja (Accipiter gentilis) védett



egerészölyv (Buteo buteo) védett



vörös vércse (Falco tinnunculus) védett



kék galamb (Columba oenas) védett



búbosbanka (Upupa epops) védett



nyaktekercs (Jynx torquilla) védett



hegyi billegető (Motacilla cinerea) védett



csóka (Corvus monedula) védett



holló (Corvus corax) védett

A tervezés terület környezetében vonulási időszakban táplálkozó madárfajok:


kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) védett



búbos vöcsök (Podiceps cristatus) védett
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kárókatona (Phalacrocorax carbo)



szürke gém (Ardea cinerea) védett



bütykös hattyú (Cygnus olor)



vetési lúd (Anser fabalis)



nagy lilik (Anser albifrons)



nyári lúd (Anser anser)



fütyülő réce (Anas penelope) védett



csörgőréce (Anas crecca) védett



üstökösréce (Netta rufina) védett



barátréce (Aythya ferina) védett



kontyos réce (Aythya fuligula) védett



kerceréce (Bucephala clangula) védett



szárcsa (Fulica atra)



kis lile (Charadrius dubius) védett



bíbic (Vanellus vanellus) védett



szürke cankó (Tringa nebularia) védett



billegetőcankó (Actitis hypoleucos) védett



dankasirály (Larus ridibundus) védett



viharsirály (Larus canus) védett



sárgalábú sirály (Larus michahellis)



sztyeppi sirály (Larus cachinnans)



réti pityer (Anthus pratensis) védett



sárga billegető (Motacilla flava) védett



csonttollú (Bombycilla garrulus) védett



erdei szürkebegy (Prunella modularis) védett



rozsdás csuk (Saxicola rubetra) védett



hantmadár (Oenanthe oenanthe) védett



fenyőrigó (Turdus pilaris) védett



szőlőrigó (Turdus iliacus) védett



léprigó (Turdus viscivorus) védett



berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) védett
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énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) védett



fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) védett



sárgafejű királyka (Regulus regulus) védett



kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) védett



fenyvescinege (Periparus ater) védett



nagy őrgébics (Lanius excubitor) védett



vetési varjú (Corvus frugilegus) védett



fenyőpinty (Fringilla montifringilla) védett



csíz (Carduelis spinus) védett



keresztcsőrű (Loxia curvirostra) védett



süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) védett

A Szentendrei.szigetre eső nyomvonal szakaszok környezetében fészkelő jelölő és közösségi
jelentőségű madárfajok:


fekete gólya (Ciconia nigra) fokozottan védett – A vizsgált terület szomszédságában költ
összefüggő, zárt ártéri erdőben. A Szentendrei-sziget erdeinek rendkívül ritka fészkelője.
A beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 1.



fehér gólya (Ciconia ciconia) fokozottan védett – Településeken és tanyákon költő faj,
nyílt területeken táplálkozik. Szentendrei-szigeten csökkenő egyedszámú fészkelő. A
beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 1-2.



lappantyú (Caprimulgus europaeus) védett – A Szentendrei-sziget homoki gyepescserjés-fás élőhelyek jellegzetes, de ritka fészkelője, elhagyott telken is fészkelhet. Nyílt
területen táplálkozik, előnyben részesíti a legeltetett gyepeket. A beruházás várhatóan
nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 1-3.



fekete harkály (Dryocopus martius) védett – Zárt erdők és idős facsoportok fészkelő faja,
amely felmért területen idős ártéri puhafás ligeterdőben költ. A beruházás várhatóan
nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok száma: 5-15.



balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) védett – Előszeretettel fészkel idős ártéri
erdőkben, idős gyümölcsösökben, kertekben (elsősorban diófán) és fasorokban. Fontos
odúkészítő. A beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Költőpárok
száma:15-25.



parlagi pityer (Anthus campestris) védett – Kopár- és rövidfüvű élőhelyeken ill. legelőkön
fészkel. Bár a beruházás jelentősen érinti élőhelyét, de várhatóan nem lesz negatív
hatással a fajra. Költőpárok száma: 5-10.
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karvalyposzáta (Sylvia nisoria) védett – Mezőgazdasági területekkel és gyepekkel
mozaikoló kiterjedt cserjésekben fészkel. A beruházás várhatóan nem lesz jelentős
hatással a fajra. Amennyiben gyepekkel határos cserjesávok kerülnek letermelésre,
csökken az alkalmas fészkelőhelyek kiterjedése. Költőpárok száma: 5-10.



örvös légykapó (Ficedula albicollis) védett – Zárt erdők odúlakó faja, elsősorban
keményfás erdőkben költ, de az idősebb ártéri erdőkben is megtelepszik. A vizsgált
terület határán költ, a beruházás nincs hatással az élőhelyére. Költőpárok száma: 10-20.



tövisszúró gébics (Lanius collurio) védett – Mezőgazdasági területeket, kisebb-nagyobb
gyepeket és egyéb fátlan élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. A
beruházás várhatóan nem lesz jelentős hatással a fajra. Amennyiben gyepekkel vagy
szántókkal határos cserjesávok kerülnek letermelésre, csökken az alkalmas
fészkelőhelyek kiterjedése. Költőpárok száma: 60-80.

A tervezés terület környezetében fészkelő madárfajok:


tőkés réce (Anas platyrhynchos) –Vizes élőhelyeken ill. azok mentén, sűrű növényzetben
fészkel. Fiókanevelési időszakban vízhez kötődik. Költőpárok száma: 3-8.



héja (Accipiter gentilis) védett – Zárt erdőkben költ. A
tőszomszédságában, idős ártéri erdőben költ. Költőpárok száma: 1.



karvaly (Accipiter nisus) védett – Erdők, facsoportok fészkelő faja. Táplálkozó területe
gyakorlatilag minden madárélőhelyet érint. Költőpárok száma: 5-15.



egerészölyv (Buteo buteo) védett – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet. Nyílt
területen táplálkozik. Költőpárok száma: 5-10.



kabasólyom (Falco subbuteo) védett – Minden fás élőhelyen megtelepedhet, ahol
számára alkalmas elhagyott fészket talál. Költőpárok száma: 2-3.



fürj (Coturnix coturnix) védett – Mezőgazdasági területeken és kiterjedt üde gyepekben
költ. Költőpárok száma: 5-15.



fácán (Phasianus colchicus) – Mezőgazdasági területeken, gyepekben és egyéb fátlan
területeken költ. Kedveli az utakat szegélyező mezsgyéket, árokpartokat. Költőpárok
száma: 30-60.



örvös galamb (Columba palumbus) – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet,
előszeretettel fészkel települések idős fáin. Költőpárok száma: 60-90.



balkáni gerle (Streptopelia decaocto) – Zárt erdőket kivéve minden fás élőhelyen
előfordul. Településen is előszeretettel fészkel. Költőpárok száma: 60-90.



vadgerle (Streptopelia turtur) védett – Utakat kísérő fasorok, nyílt területeket szegélyező
erdősávok és egyéb fás-cserjés élőhelyek fészkelője. Költőpárok száma: 40-60.



kakukk (Cuculus canorus) védett
énekesmadárfajok fészekparazitája.



macskabagoly (Strix aluco) védett – Olyan fás élőhelyeken fészkel, ahol idős, odvas fák
fordulnak elő. Akár épületekben is megtelepedhet. Költőpárok száma: 5-15.
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erdei fülesbagoly (Asio otus) védett – Minden fás élőhelyen megtelepedhet, ahol számára
alkalmas elhagyott fészket talál. Költőpárok száma: 5-10.



búbosbanka (Upupa epops) védett – Fás területek odvas fáiban, kert- és
tanyaépületekben költ. Nyílt területen táplálkozik. Költőpárok száma: 15-30.



zöld küllő (Picus viridis) védett – Kertek, ligetes facsoportok, ártéri erdők idős fáiban
költő, fontos odúkészítő madárfaj. Költőpárok száma: 15-25.



nagy fakopáncs (Dendrocopos major) védett – Kertekben, erdőkben és egyéb fás
élőhelyeken előforduló faj. Költőpárok száma: 60-90.



kis fakopáncs (Dendrocopos minor) védett – Ártéri ligeterdők idős fűzfáiban fészkel, de
előfordul idősebb fasorokban is. Költőpárok száma: 5-15.



búbospacsirta (Galerida cristata) védett – Legelőkön és mezőgazdasági területek
szegélyén költ. Kopár vagy rövidfüvű területekhez kötődik. Költőpárok száma: 10-20.



mezei pacsirta (Alauda arvensis) védett – Nyílt, fátlan élőhelyeken előforduló, földön
költő madárfaj. Mezőgazdasági területeken is fészkel. Költőpárok száma: 50-80.



füsti fecske (Hirundo rustica) védett – Állattartáshoz és folyókhoz kötődő, épületeken
költő madárfaj. Költőpárok száma: 60-90.



molnárfecske (Delichon urbica) védett – Épületekhez kötődő, telepesen fészkelő
madárfaj. Költőpárok száma: 50-80.



erdei pityer (Anthus trivialis) védett – Gyepekkel mozaikoló száraz cserjésekben fészkel.
Ritkán erdőtelepítéseken is megtelepedhet. Költőpárok száma: 5-10.



sárga billegető (Motacilla flava) védett – Nyílt, fátlan vizesélőhelyek közelében
előforduló, földön költő madárfaj. Mezőgazdasági területeket szegélyező gyepsávokban
is megtelepedhet. Fészkelő párok száma: 5-15.



barázdabillegető (Motacilla alba) védett – Gyepek, nyílt felszínek és vizesélőhelyek
közelében, épületeken fészkel. Költőpárok száma: 50-80.



vörösbegy (Erithacus rubecula) védett – Erdők, nagyobb kiterjedésű fás-cserjés
élőhelyek, kertek fészkelő madara. Költőpárok száma: 60-100.



fülemüle (Luscinia megarhynchos) védett – Üde cserjésekben, erdők cserjeszintjében
költ. Költőpárok száma: 40-80.



házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) védett – Épületekhez kötődő madárfaj.
Költőpárok száma: 60-80.



cigánycsuk (Saxicola torquata) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 20-30.



hantmadár (Oenanthe oenanthe) védett – Kopár- és rövidfüvű élőhelyeken ill. legelőkön
fészkel. Költőpárok száma: 1-2.



fekete rigó (Turdus merula) védett – Összefüggő fás-cserjés élőhelyeken ill. kertekben,
parkokban költ. Költőpárok száma: 80-120.
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énekes rigó (Turdus philomelos) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb zárt fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma:40-60.



berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) védett – Sűrű aljnövényzetű ártéri erdőkben ill.
cserjésekben fészkel. Költőpárok száma: 5-10.



kerti geze (Hippolais icterina) védett – Ártéri erdők, folyóparti települések fás-cserjés
élőhelyeinek fészkelője. Költőpárok száma:10-20.



kis poszáta (Sylvia curruca) védett – Összefüggő, üde cserjés élőhelyeken ill. kertekben
költ. Költőpárok száma: 20-40.



mezei poszáta (Sylvia communis) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 15-25



barátposzáta (Sylvia atricapilla) védett – Kiterjedt fás-cserjésekben, üde erdők
cserjeszintjében ill. kertekben költ. Költőpárok száma: 80-100.



csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) védett – Elsősorban üde erdőkben és üde fáscserjésekben költ, de bármely fás-cserjésben megtelepedhet. Költőpárok száma: 60-80.



szürke légykapó (Muscicapa striata) védett – Ártéri erdőkben és folyóparti települések
fás élőhelyein fészkel. Fészkét elsősorban idős fákra vagy épületekre építi. Költőpárok
száma: 25-50.



őszapó (Aegithalos caudatus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 40-80.



barátcinege (Poecile palustris) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is, ha talál megfelelő odút. Költőpárok száma: 15-25.



kék cinege (Cyanistes caeruleus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is, ha talál megfelelő odút. Költőpárok száma: 40-80.



széncinege (Parus major) védett – Erdőkben, facsoportokban fészkel. Településen is
előfordul. Költőpárok száma: 80-140.



csuszka (Sitta europaea) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb zártabb fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 40-80.



rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla) védett – Idős fákhoz kötődő erdei fészkelő,
de megtelepedhet egyéb zártabb fás élőhelyeken (pl. parkok) is. Költőpárok száma: 1020.



sárgarigó (Oriolus oriolus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás
élőhelyeken is. Költőpárok száma: 20-40.



szajkó (Garrulus glandarius) – Nagyobb kiterjedésű fás területeken fészkel. Akár
kertekben, parkokban is megtelepedhet. Költőpárok száma: 30-50.



szarka (Pica pica) – Bármilyen fás-cserjés élőhelyen megtelepedhet, a zárt erdőket
kivéve. Költőpárok száma: 20-40.



dolmányos varjú (Corvus corone) – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet, a zárt
erdőket kivéve. Költőpárok száma: 30-60.
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holló (Corvus corax) védett – Zárt erdőkben költ. A vizsgált terület tőszomszédságában,
idős ártéri erdőben költ. Költőpárok száma: 1-2.



seregély (Sturnus vulgaris) – Kertekben, erdőkben és egyéb fás élőhelyeken előforduló
odúlakó faj. Költőpárok száma: 60-90.



házi veréb (Passer domesticus) – Épületekhez kötődő, telepesen fészkelő madárfaj.
Költőpárok száma: 80-160.



mezei veréb (Passer montanus) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 100-200.



erdei pinty (Fringilla coelebs) védett – Erdőkben, facsoportokban fészkel. Településen is
előfordul. Költőpárok száma: 80-120.



csicsörke (Serinus serinus) védett – Gyümölcsösök, kertek és egyéb fás ligetek jellegzetes
fészkelője. Költőpárok száma: 20-40.



zöldike (Carduelis chloris) védett – Mindenféle fás élőhelyen előfordul, előnyben
részesíti a településeken található örökzöldeket. Költőpárok száma: 80-120.



tengelic (Carduelis carduelis) védett – Fás területeken fészkel. Településen is előfordul.
Költőpárok száma: 80-120.



kenderike (Carduelis cannabina) védett – Mezőgazdasági területekkel, gyepekkel
mozaikoló fás-cserjések, fasorok jellegzetes fészkelője. Költőpárok száma: 40-60.



meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet
egyéb zártabb fás élőhelyeken is. Költőpárok száma: 30-50.



citromsármány (Emberiza citrinella) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező fás-cserjések jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 80-120.



sordély (Emberiza calandra) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan
élőhelyeket szegélyező fás-cserjések jellegzetes költőfaja. Költőpárok száma: 20-40.

A tervezés terület környezetében fészkelési időszakban táplálkozó jelölő, vagy közösségi
jelentőségű madárfajok:
 darázsölyv (Pernis apivorus) fokozottan védett
 rétisas (Haliaeetus albicilla) fokozottan védett
 barna rétihéja (Circus aeruginosus) védett
 vándorsólyom (Falco peregrinus) fokozottan védett
 uhu (Bubo bubo) fokozottan védett
 jégmadár (Alcedo atthis) védett
A tervezés terület környezetében vonulási időszakban táplálkozó jelölő, vagy közösségi
jelentőségű madárfajok:


bakcsó (Nycticorax nycticorax) fokozottan védett



nagy kócsag (Egretta alba) fokozottan védett
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kis bukó (Mergus albellus) védett



barna kánya (Milvus migrans) fokozottan védett



kékes rétihéja (Circus cyaneus) védett



kék vércse (Falco vespertinus) fokozottan védett



szerecsensirály (Larus melanocephalus) fokozottan védett

A tervezés terület környezetében fészkelési időszakban táplálkozó madárfajok:


nagy bukó (Mergus merganser) védett



vörös vércse (Falco tinnunculus) védett



kis lile (Charadrius dubius) védett



billegetőcankó (Actitis hypoleucos) védett



kuvik (Athene noctua) fokozottan védett



gyurgyalag (Merops apiaster) fokozottan védett



nyaktekercs (Jynx torquilla) védett



partifecske (Riparia riparia) védett



csóka (Corvus monedula) védett

A tervezés terület környezetében vonulási időszakban táplálkozó madárfajok:


kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) védett



búbos vöcsök (Podiceps cristatus) védett



kárókatona (Phalacrocorax carbo)



szürke gém (Ardea cinerea) védett



bütykös hattyú (Cygnus olor)



vetési lúd (Anser fabalis)



nagy lilik (Anser albifrons)



nyári lúd (Anser anser)



csörgőréce (Anas crecca) védett



barátréce (Aythya ferina) védett



kontyos réce (Aythya fuligula) védett



kerceréce (Bucephala clangula) védett



vörös kánya (Milvus milvus) fokozottan védett



szárcsa (Fulica atra)



bíbic (Vanellus vanellus) védett
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dankasirály (Larus ridibundus) védett



viharsirály (Larus canus) védett



sárgalábú sirály (Larus michahellis)



sztyeppi sirály (Larus cachinnans)



kék galamb (Columba oenas) védett



réti pityer (Anthus pratensis) védett



hegyi billegető (Motacilla cinerea) védett



csonttollú (Bombycilla garrulus) védett



ökörszem (Troglodytes troglodytes) védett



erdei szürkebegy (Prunella modularis) védett



rozsdás csuk (Saxicola rubetra) védett



fenyőrigó (Turdus pilaris) védett



szőlőrigó (Turdus iliacus) védett



léprigó (Turdus viscivorus) védett



énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) védett



sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) védett



fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) védett



sárgafejű királyka (Regulus regulus) védett



kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) védett



fenyvescinege (Periparus ater) védett



nagy őrgébics (Lanius excubitor) védett



vetési varjú (Corvus frugilegus) védett



fenyőpinty (Fringilla montifringilla) védett



csíz (Carduelis spinus) védett



keresztcsőrű (Loxia curvirostra) védett



süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) védett

A madárvilág körében rövidtávon több faj esetében várhatóan jelentkező legfontosabb
veszélyeztető tényezők közé tartozik a zavaró hatások építés alatti növekedése, amely az
üzemelés során a kerékpáros használat miatt már alacsony szintű marad. Ennek ellenére
valószínűsíthető, hogy a tervezett beruházás nem lesz jelentős negatív hatással a térségben élő
állományaikra.
Emlősök (Mammalia)
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Kis- és közepes testű emlősök
A védett és Natura 2000 jelölő emlősök közül a vidrának (Lutra lutra) van ismert adata a Duna
mentén. A felmérés során számos ponton megfigyelhető volt a nyoma, valószínűleg a teljes dunai
partszakaszon jelen van. A nagyobb természetszerű vízfolyások mentén, és stabil állománnyal
rendelkezik a térségben a nagyobb tavaknál, állandó vizű víztesteknél. Kifejezetten mobilis és
zavarástűrő faj. Több hód (Castor fiber) család él a vizsgált dunai szakaszon, a tervezéssel
érintett partszakaszon is megtalálhatók a rágás nyomaik.
A tervezési terület környezetében az ország teljes területén általánosan elterjedt, helyenként
gyakori és viszonylag zavarástűrő, részben védett, részben nem védett emlősök kerültek elő:


vakondok (Talpa europaea)



keleti sün (Erinaceus europaeus)



mezei pocok (Microtus arvalis)



mezei nyúl (Lepus europaeus)



nyest (Martes foina)



róka (Vulpes vulpes)

A felsorolt fajokra, gyakoriságuk miatt a tervezett beruházás nincs tartósan negatív hatással,
nagyobb alkalmazkodóképességűk miatt várhatóan képesek tolerálni életterük megváltozását.
Denevérek
2018-ban végzett emlőstani vizsgálatok egyik célcsoportja a denevérek voltak. A denevérek
hazánkban és Európában is a legveszélyeztetettebb állatcsoportok közé tartoznak. Hazánkban 8
fokozottan védett faj és 20 védett fajuk fordul elő. A Bonni Egyezmény értelmében fokozottan
védett, a Berni Egyezmény szerint védett fajok, továbbá IUCN listás fajok.
Az akusztikai (detektoros) mintavételek során a 19.30-tól másnap hajnalig tartó időszak alatt a
detektor 1159 hangot rögzített. Ebből 813 hang esetében nem volt ultrahang, vagy nem volt
egyértelműen határozható. 465 hang esetében 1, ritkán 2, vagy 3 denevérfaj hangja is
azonosítható volt a felvételen. Az értékelhető hangok száma az esetleges 2-3 fajos hangok
figyelembevételével összesen 609. A 12 helyszínről rögzített hangok alapján 11, pontosabban 12
denevérfajt sikerült azonosítani. A bizonytalanság a durvavitorlájú törpedenevér (P. nathusii) és
a fehérszélű törpedenevér (P. kuhlii) esetében volt tapasztalható. A két faj hangjai a többi
Pipistrellus fajtól elkülöníthetőek, hangkarakterisztikájuk azonban egymással jelentősen átfed,
így faji szinten sokszor nem határozhatók meg. Valószínűleg mindkét faj megtalálható a vizsgált
területen.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fajok állományának nagysága az alkalmi felméréssel nem
becsülhető, csak tájékoztat az adott fajok jelenlétéről. A tényleges állománynagyság, jelentőség
meghatározása további vizsgálatokat igényel.
Taxon
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1. hang

2. hang

Összegzés

1

-

1

12

-

12

44

-

44

14

-

14

12

1

13

szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri)

11

1

12

rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)

25

4

29

Brandt-denevér (Myotis brandtii)

4

1

5

vízi denevér (Myotis daubentonii)

11

2

13

közönséges denevér (Myotis myotis)

3

8

11

alpesi denevér (Hypsugo savii)

2

-

2

Myotis sp.

7

4

11

Pipistrellus sp.

2

-

2

Rhinolophus sp.

3

-

3

Plecotus sp.

1

-

1

Σ

152

21

173

kereknyergű
patkósdenevér
(Rhinolophus
euryale)
közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus)
fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii)/
durvavitorlájú
törpedenevér
(Pipistrellus
nathusii)
közönséges
törpedenevér
(Pipistrellus
pipistrellus)
szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus)

nincs ultrahang, vagy értékelhető hang

813

Mintavételi hely
Taxon
kereknyergű
patkósdenevér
közönséges
késeidenevér
fehérszélű
törpedenevér /
durvavitorlájú
törpedenevér
közönséges
törpedenevér
szoprán
törpedenevér
szőröskarú
koraidenevér
rőt
koraidenevér
Brandt-denevér
vízi denevér
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EUVV1

EUVV2

EUVV3

EUVV4

EUVV5

EUVV6

EUVD1

EUVK1

EUVT1

EUVT2

EUVT3

EUVT4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

2

-

4

2

-

2

-

-

-

-

1

6

3

-

16

12

-

1

-

-

4

1

3

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

-

2

--

-

-

4

4

3

-

1

2

2

-

1

1

-

-

3

1

3

2

-

-

1

-

8

3

2

-

10

4

-

2

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

3

1

-

1

5

2

-

-

-

1

-

-
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Mintavételi hely
Taxon
közönséges
denevér
alpesi denevér

EUVV1

EUVV2

EUVV3

EUVV4

EUVV5

EUVV6

EUVD1

EUVK1

EUVT1

EUVT2

EUVT3

EUVT4

3

-

-

-

2

4

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Myotis sp.

6

-

-

-

1

1

2

1

-

-

-

-

Pipistrellus sp.

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plecotus sp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Rhinolophus sp. 2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ

15

8

2

46

32

13

11

1

3

8

1

33

A detektoros adatok összesítéséből kitűnik, hogy meglepően alacsony számú hang került
rögzítésre a Tahitótfalu EUV-T1 – T4 sz. mintavételi helyeken, amelyek egy homoki fás-cserjés és
gyep mozaikban kerültek kijelölésre. A detektor folyamatosan aktiválódott a felmérési idő alatt,
azonban ezek a hangok az egyenesszárnyúak egyes képviselőitől származtak. Kiemelkedően
nagyszámú hangot rögzített azonban a Duna-part menti zónájában, szintén teljes sötétségben
lévő, természetes élőhelyeken. A fűz-nyár ártéri erdőben (EUV-4) a szakirodalmi és saját terepi
tapasztalatok alapján is alig volt denevér mozgás. Dömös Révátkelő mellett lévő laza térállású
idős nemes nyár (Populus ×euramericana) ültetvényben viszont volt értékelhető számú felvétel.

Denevérfajok bemutatása


kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) – Fokozottan védett,
természetvédelmi értéke 250.000 Ft. Magyarországon a barlangokban gazdag
karsztvidékeken fordul elő. Hazánkban ritka, csak néhány kolóniája ismert. Nyári és téli
szálláshelyként szinte kizárólag barlangokat használ. Kedveli a mély zsombolyokat és a
nagy termekkel rendelkező barlangokat. A detektor egy alkalommal rögzítette a hangját
a visegrádi duna-szakaszon (Kisoroszi külterület – EUV-K1). mintavételi helyen. A
vizsgált területen nagyon ritka, alkalmi, csak táplálkozás céljából megjelenő faj.



közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) – Védett faj, természetvédelmi értéke
25.000 Ft. Magyarországon gyakori, minden településen megtalálható; állománya nem
veszélyeztetett. A lakott területek tipikus denevérfaja. Búvóhelye nyáron templomok,
kastélyok, családi házak padlásán van, de nagyvárosok panelépületeiben is
megtelepedhet, az ablak fölötti résekben. Télen szórványosan barlangokban és
bányákban is előfordulhat néhány példányban. Vadászterülete parkokban, tisztásokon,
házak körül, kertekben van. Kedveli a fasorokat, és patakok menti fás vegetációt.
Nagyvárosokban a belvárosi házak közt is vadászik. A detektoros hangfelvételek száma
alapján a ritka fajok közé tartozik.



fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii) – Védett faj, természetvédelmi értéke
50.000 Ft. Hazánkban is emberi településekhez kötődnek kolóniái. Síkságokon, valamint
domb- és hegyvidéken egyaránt megtalálható. Kultúrakövető faj, szinte kizárólag
épületek zugaiban, gerendák között, zsalugáter mögött stb. telepszik meg, és telelni is
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épületekbe húzódik. Kedvelik az épületek déli és nyugati kitettségű burkolt felületeit,
ahol a burkolat alá húzódva találhatók. Állandó denevérfajunk, mely legtöbbször a nyári
szállásként szolgáló épületeket használja telelésre is. A fajpáros élőhelyekben nem
válogat, a leggyakoribb fajnak/fajoknak számítanak a vizsgált szakaszon.


durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) – Védett faj, természetvédelmi értéke
25.000 Ft. Magyarországon sok helyütt előkerült, ennek ellenére a ritka fajok közé
soroljuk. Domb- és hegyvidéken is előfordul, valójában sík vidéki faj. Előnyben részesíti
az ártéri ligeterdőket, a mocsaras, nedves élőhelyeket. Nyáron a magányos példányok és
kisebb csoportok fakéreg alatt, faodvakban, ácsolt faszerkezetek repedéseiben,
magaslesek hasadékaiban, lemezborítások alatt, ritkán épületek repedéseiben találnak
menedéket. Állomány gyakoriságra vonatkozó adatot lásd fentebb.



közönséges törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) – Védett faj, természetvédelmi értéke
25.000 Ft. Hazánkban gyakori, minden élőhelyén erős az állománya. Domb-, hegy- és sík
vidékeken egyaránt előfordul. Táplálkozóhelye rendkívül változatos. Vizes élőhelyeken.
folyó- és tópartokon, erdőszéleken, kertekben, parkokban, panelépületek között szokott
vadászni. Változatos búvóhelyeken telepszik meg. Eredetileg odúlakó erdei faj, amely
azonban az épületek hasadékaiba, réseibe is behúzódik. Általában a nyári szálláshely
közvetlen közelében telel, de a telelőhelyre vándorolva alkalmanként nagy távolságokat
is megtehet. Telelni faodvakban vagy esetleg épületek tetőzetének réseiben, illetve
panelépületek réseiben és külföldön barlangokban szokott. A detektoros hangfelvételek
száma alapján a ritka fajok közé tartozik.



szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) – Védett faj, természetvédelmi értéke
25.000 Ft. Előnyben részesíti a folyó- és állóvíz menti élőhelyeket. Elsősorban
alacsonyabb fák lombkoronaszintjében vadászik. Faodvak és fahasadékok tekintetében
nem válogatós, minden üres és háborítatlan szűk üreget elfoglal. Főleg áprilisban
kénytelen a kevésbé jó pihenőhelyekkel is beérnie, ugyanis ekkor a legjobb odvakat az
odúlakó madarak birtokolják mindaddig, amíg a fészekaljak ki nem repülnek. Ebben a
szűkős időszakban javarészt fahasadékokban és kéregelválások alatt tanyáznak e faj
egyedei. Kedvelt erdei élőhelyei az idős tölgyerdők (Dobrosi 2016). A detektoros
hangfelvételek száma alapján a gyakori előfordulású, élőhelyekben nem válogató fajok
közé tartozik.



szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri) – Védett faj, természetvédelmi értéke 50.000
Ft. Magyarországon sok helyütt előkerült, mégis a ritka fajok közé sorolhatjuk.
Állománya sérülékeny, mivel a szálláshelyeit biztosító öreg erdők nagyon
megfogyatkoztak. Erdőlakó denevérfaj. Bár domb- és hegyvidéken, valamint sík
területeken egyaránt előfordul, hegységeinkben gyakoribb. Mivel az idős keményfás
erdőket részesíti előnyben, sík vidéki, ártéri állományait leginkább a tölgy-kőris-szil
ligeterdők eltűnése veszélyezteti. A nagyobb erdőkben megtalálható, ha rendelkezésre
áll a megtelepedésükhöz szükséges odú. Egész évben faodvakban tanyázik, így téli álmát
is ott tölti. A detektoros hangfelvételek száma alapján a közepesen ritka fajok közé
tartozik.
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rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) – Védett faj, természetvédelmi értéke 25.000 Ft. Az
egyik leggyakoribb európai denevérfaj, mindenütt előfordul. Hegy-, domb- és sík vidéken
egyaránt előfordul. Magyarországon gyakori faj, nem veszélyeztetett. A búvóhelye nyári
időszakban fák odvaiban, kéregrepedések alatt van. Tömeges az előfordulása
paneltechnológiával épített lakótelepeken. Nagyon ritkán templomtornyok tetőzetének
réseiben is megbújik. Télen szintén faodvakban és panelhasadékokban telel, de öreg
nagyvárosi épületek bontásakor is gyakorta előkerül. A detektoros hangfelvételek száma
alapján a gyakori előfordulású, élőhelyekben nem válogató fajok közé tartozik.



Brandt-denevér (Myotis brandtii) – Védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Európában sokfelé előfordul, de sehol sem gyakori. Elterjedési területén több helyütt
veszélyeztetett, ami a természetes idős erdőállományok gyors eltűnésével magyarázható.
Hazánkban a ritka fajok közé tartozik. Leggyakrabban középhegységeinkben
találkozhatunk vele, ott is a patakvölgyekben, ligetes, nedves területeken. Síkvidéki
előfordulása ritka. A detektoros hangfelvételek száma alapján a nagyon ritka fajok közé
tartozik. A Duna-parton, a nyílt víz és a puhafás ligeterdő között rögzítette összesen 5
alkalommal, de több helyszínen a detektor a hangját.



vízi denevér (Myotis daubentonii) – Védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Hazánkban folyók, tavak, patakok mentén és ezek közelében mindenfelé gyakori. Folyók
ártéri területein, kisebb-nagyobb tavak közelében, csatornák mentén, patakok partján
telepszik meg. Jellemzően síkvidéki, de középhegységeink 5-600 méteres régiójában is
találkozhatunk egyedeivel, kisebb tavak közelében. Nyári szálláshelye faodvakban,
ritkább esetben padlásokon is lehet, ezekről a területekről gyakran húzódik be
barlangokba, bányavágatokba telelni. Télen faodvakban telel az állományának többsége.
A detektoros hangfelvételek száma alapján a ritka fajok közé tartozik.



közönséges denevér (Myotis myotis) – Védett, Natura 2000 jelölő faj, természetvédelmi
értéke 50.000 Ft. Hazánkban nem gyakori. Táplálkozóterülete füves tisztásokon,
legelőkön, fasorok mentén, öreg gyümölcsösökben van. A nyári szálláshelye döntően a
nagyméretű padlásokon, templomokban, kastélyokban van, ahol gyakorta a
templomtorony süvegében telepszik meg. Teleléskor bányákba, barlangokba húzódik,
ahol esetenként hatalmas kolóniákat képez. A detektoros hangfelvételek száma alapján a
nagyon ritka fajok közé tartozik. Nagyobbrészt a Brandt-denevérhez (Myotis brandtii)
hasonlóan a Duna-parton, a nyílt víz és a puhafás ligeterdő között került rögzítésre a
hangja.



alpesi denevér (Hypsugo savii) – Védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft.
Hazánkban szórványos elterjedésű. Előfordulása három tájegységre korlátozódik: ÉszakMagyarország valamint a Dél-Dunántúl, de egy példánya Budapesten is megkerült.
Kevésbé ismert életmódja és ritka előfordulása miatt a konkrét védelmi problémák nem
ismertek. Az odvas fák fenntartása és az élőhelyül szolgáló épületek védelme indokolt.
Egész éjjel vadászik erdei tisztásokon, illetve a fák koronája között szerzi zsákmányát.
Tápláléka ismeretlen, feltehetőleg a magasan röpködő apróbb rovarok alkotják.
Hegyvidékek erdeiben, odvas fákban, sziklaüregekben, épületek repedéseiben,
fagerendázat között található a búvóhelye. Télen alacsonyabb területekre költözik,
kisebb barlangokban, faodvakban telel. Egy alkalommal rögzítette a detektor a hangját a
Latinovits-villa közelében a V-13 rész-szakasz mellett.
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Összegzés
A felmérés során észlelt 12 denevérfajból egy fokozottan védett faj, a kereknyergű
patkósdenevér (Rhinolophus euryale) került elő, ami csak táplálkozás céljából megjelenő faj. A
többi, eltérő gyakoriságú észlelt védett faj a vizsgált területen, vagy annak környezetében egész
évben jelen lehet. A fajok többsége a nyári időszakban használhatja a szélesebb erdősávokban
lévő idősebb odvas fákat szállásul, illetve csak táplálkozni jár a tervezéssel érintett puhafás
erdősávokba. A fajok élőhelyi igényeinek összegzését irodalmi tapasztalatok alapján az alábbi
táblázat mutatja be:
Szálláshely
nyári
téli

Taxon
kereknyergű
euryale)

patkósdenevér

(Rhinolophus

barlang

barlang

közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) épület

barlang

fehérszélű törpedenevér (Pipistrellus kuhlii)

odú, épület

odú, épület

odú, épület

nincs adat

odú, épület

odú, épület

durvavitorlájú törpedenevér
nathusii)
közönséges
törpedenevér
pipistrellus)

(Pipistrellus
(Pipistrellus

szoprán törpedenevér (Pipistrellus pygmaeus) odú

odú

szőröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri)

odú

odú

rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)

odú, épület

odú, épület

Brandt-denevér (Myotis brandtii)

odú

odú

vízi denevér (Myotis daubentonii)

odú, épület

odú

közönséges denevér (Myotis myotis)

épület

barlang

alpesi denevér (Hypsugo savii)

barlang,
odú, épület

barlang,
odú, épület

Tartózkodás
ideje
alkalmi táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
folyamatos táplálkozás
alkalmi táplálkozás

Hatás
+
+
+
+
+
+
+
+
-

*tervezett beruházás nyomán a fakivágás várható hatása: -: nincs hatással; +: potenciálisan hatással lehet.

A szemrevételezés során denevér, vagy arra utaló nyom a vizsgált szakaszon nem került
megfigyelésre, ami azonban nem jelenti, hogy nem fordulhatnak elő az idős fák odvaiban
denevérek. A jelzett felmérési magasságnál nagyobb magasságban található, törzssérülés
nyomán, vagy ághelyen kialakult üregek (odúk) megtekintése már csak emelőkosaras darus
kocsi, vagy komoly alpin technika biztosítása mellett lehetséges, aminek az alkalmazásától több
okból is eltekintettünk (rendkívül hosszadalmas felmérési idő, magas felmérési költség, várható
csekély megfigyelési eredmény, járulékos természetvédelmi károk). Hasonlóképpen, részben a
fenti okok miatt elvetettük a hangtomográf alkalmazását, amivel térbeli képet lehet kapni a fa
belsejében található üreg vagy korhadt rész elhelyezkedéséről, alakjáról. Ennek oka, hogy több
esetben előfordult, hogy a kívülről teljesen egészségesnek bizonyuló fa belseje üreget rejtett,
amit a szemrevételezés és a tomográfos vizsgálat sem mutatott ki. A gyakorlat azt mutatja, hogy
a fák esetében az üregek felmérése során a szemrevételezések, különböző eszközökkel történő
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mérések, továbbá a hangtomográf alkalmazása során számos hibalehetőség adódhat. A
denevérekkel való esetleges lakottságot a kivágások előtt közvetlenül kell ellenőrizni, ami egy
városi parkfa esetében viszonylag egyszerűen megoldható. Egy ártéren elhelyezkedő 20-25 m-es
fa esetében azonban komoly fizikai és szakmai feladat, több tucat, vagy akár százas
nagyságrendű állomány esetén meg hetekig-hónapokig tartó munka. Az üregekben való
betekintés további speciális felszerelést (endoszkóp kamera) és szaktudást igényel.
Véleményünk szerint a tervezett beruházás során, ha idős, odvas fák kivágására kerül sor, akkor
a kivitelezési munkák megfelelő időbeli ütemezésével (téli nyugvó időszakban) mérsékelhető a
zavaró hatás, természetvédelmi kár. A fakivágások potenciálisan érinthetnek lakott denevérodvakat. A lakottság felmérése azonban a tárgyi szakaszon előforduló nagy faegyed szám,
jelentős méret, valamint a potenciálisan nagy számú, denevér lakásra alkalmas odú miatt csak
jelentős, nem megtérülő munkával lehetséges. Ezért az idős fák kivágását lehetőség szerint
vegetációs időszakon kívül, a denevér betelelés előtti időszakon kívül kell végezni. Az idős fák
kivágásának időpontját egyeztetni kell a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel. Továbbá
gondoskodni kell a kivágások alkalmával denevér mentésben járatos szakember folyamatos
jelenlétéről. A fakivágás után meg kell vizsgálni az idősebb odvas fákat és az esetlegesen
előforduló denevérkolóniák mentése érdekében szükség esetén gondoskodni kell az
áttelepítésről.
Az odvas fák mértékletes megőrzésével, a holt fa szerepének kihasználásával, később
mesterséges berendezések kihelyezésével, figyelem felkeltéssel óvni és segíteni kell a védett,
védelmet érdemlő, korhadék- és odúlakó állat-közösségeiket.
A fakivágási munkákat a szakmai szabályok, elvárások szerint kell elvégezni. A munkálatokat
kizárólag szakmai gyakorlattal rendelkező szakember helyszíni irányításával, és szakképzet
személyzet alkalmazásával történhet.

10.6 A tervezett beruházás várható hatásai a vizsgált terület élővilágára
10.6.1 Védett és közösségi jelentőségű fajok egyedeinek pusztulása
A hatásterületen található élőhelyeken számítani kell azon védett, illetve közösségi jelentőségű
fajok egyedeinek közvetlen veszélyeztetettségére, amelyek mozgásra nem, illetve alig képesek.
Ezek közé tartoznak a növények, továbbá a rovarvilág speciális élőhelyekhez kötött tagjai. Az
ízeltlábúak esetében külön meg kell jegyezni, hogy a hazai viszonylatban is jelentős fajszámuk,
élőhelyi-, életforma-, fejlődésmenetbeni változatosságuk miatt elkerülhetetlen a közvetlen
pusztulásuk vagy zavarásuk. Az ízeltlábúak védelmére a hazai gyakorlatban csak néhány
kitüntetett csoport, vagy faj esetén van kidolgozott módszertan. Ha azonban ezek érintettek egy
beruházás kapcsán, akkor maga a terv megvalósíthatósága is kétségessé válik. Egy erdő
érintettség esetén nem lehet egyszerre a xilofág/szaproxilofág bogarak, erdőkhöz kötődő lepkék,
harkályok és másodlagos odúlakók, ragadozómadarak, baglyok, erdőlakó denevérek védelmét
úgy megoldani, hogy az a tervezett beruházást ne lehetetlenítse el. Az ízeltlábúak esetében a
hatások mérséklése leginkább a kijelölt munkaterület határainak szigorú betartásával és pl. a
kitermelt fák egy részének a tervezési terület mellett hagyásával valósulhat meg. Ez sem
tökéletes megoldás, mert csak ha a xilofág/szaproxilofág bogarak igényeit nézzük, akkor a
szarvasbogár (Lucanus cervus) a korhadó, pusztuló tuskókban, gyökerekben, a nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo) elhaló, pusztuló törzsekben és koronaágakban, a remetebogár (Osmoderma
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eremita) vagy a kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) nedves korhadékot tartalmazó, üreges
törzsekben, a skarlátbogár(Cucujus cinnaberinus) az elhalt, de még nem levált kéreg alatt, a
havasi cincér (Rosalia alpina) meg a frissen elpusztult/sérült törzsrészekben/ágakban fejlődik. A
felsorolt fajok egy része a tárgyi beruházás helyén is előfordulhatnak. A magasabbrendű
állatcsoportok védelmére előírt védelmi intézkedések a számos rovarcsoport számára is
védelmet jelentenek.
A mobilisabb gerinces fajok egyedeit a közvetlen pusztulás kevésbé fenyegeti (ez alól kivétel pl. a
szaporodóhelyek érintettsége az építés során, vagy az esetleges elütések számának növekedése
az üzemelés során).

10.6.2 Védett és közösségi jelentőségű fajok élőhelyeinek átalakulása vagy
megszűnése
A földmunkák helyén, a szélesítésre kerülő részeken, valamint az új nyomvonalon kiépülő pálya
nyomvonalán az addig ott található élőhelyek és az élővilág visszafordíthatatlanul, vagy
számottevő mértékben károsodnak. Az építési területtel szomszédos néhány méter széles
sávban várható gyomosodás.
Az élőhely térképen, légifényképen egyaránt látható, hogy a tervezett kerékpárút nyomvonala
nem teljesen előzmények nélküli, nagyobbrészt már meglévő és különböző mértékben burkoltburkolatlan, használt utak nyomvonalát követve került megtervezésre. A részben új kiépítésű
kerékpárút a Duna mellett az értékesnek ítélt élőhelyek közül a jelölő élőhelynek is minősülő
fűz-nyár ártéri erdősávokat, nedves felszínek pionír növényzetét keresztezi, illetve a
Szentendrei-szigeten a műút széléig húzódó, változó mértékben degradált homoki sztyeprét
foltokat érint. A nyomvonal a gondos tervezés miatt azonban a legtöbb helyen az értékes
élőhelyek szélén, vagy attól távolabb halad, de nem kerülhető el, hogy minden esetben csak a
jelentős antropogén hatás alatt álló területeken haladjon.
Az új, kerékpáros nyomvonallal leválasztott értékes élőhely foltok állapota a már meglévő utak
elválasztó hatását megvizsgálva alig fog eltérni a jelenlegi állapottól. A gyomosodás
elkerülhetetlen, de ez már egy jelenleg is, az új út megléte nélkül is fennálló probléma. Az
élőhelyek esetében a kerékpárút padkájának és rézsűjének rendszeres kaszálása legalább a
gyomosodást szorítja vissza, tehát a hatása még e tekintetben pozitívnak is ítélhető.
Natura 2000 jelölő élőhelyek érintettsége
A tervezett fejlesztés – Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre közötti szakaszok –
több ponton is közvetlenül érintenek Natura 2000 jelölő, vagy közösségi jelentőségű élőhelyeket
az alábbiak szerint.

T.szak
V-10 (T1)
V-13 (T1)
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km sz.
4+814 - 4+857
4+893 - 4+971
7+126 - 7+384
7+500 - 7+955
8+391 - 8+512
9+023 - 9+189

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti

jobb

43 + 78

128 + 334

érinti

bal

258 + 455 +
121 + 166

587 + 1399 +
118 + 238
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T.szak

km sz.

K-8 (T1)

6+628 - 7+274
7+417 - 7+446
7+561 - 8+658
3+020 - 3+066

T-1 (T1)

3+137 - 3+637

V-13 (T1)

T-2 (T1)

4+090 - 4+608
4+695 - 5+221
5+387 - 5+737
6+478 - 6+613
6+648 - 6+684
0+156 - 0+853

T-7 (T1)

3+049 - 3+261

T-1 (T1)

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti

jobb

646 + 29 +
1007

4221 + 34 +
9884

érinti

mindkét oldal

405

érinti

mindkét
oldal,
részben jobb

46
500
(kisebb
megszakítások
kal)

érinti

mindkét
oldal,
részben bal

518 + 526 +
350 + 135 + 36

érinti

jobb

érinti

jobb

697
212
(megszakítások
kal)

érinti

mindkét
oldal,
részben jobb

207 + 65 + 35 +
12 + 550

949 + 155 +
34 + 78 +
4646

23

168

106

79

39
264
(megszakítások
kal)

299

SZM-6 (T1)

4+132 - 4+339
4+472 - 4+537
4+857 - 4+892
5+190 - 5+202
5+218 - 5+768
3+360 - 3+383

SZM-7 (T2)

0+322 - 0+428

érinti

SZM-14 (T2)

0+000 – 0+039

érinti

mindkét oldal
bal
(megszakításokk
al)
mindkét oldal

SZM-16 (T2)

0+142 - 0+406

érinti

mindkét oldal

T-11 (T2)

érinti

315 + 173 +
362 + 258
3887 + 3540
+ 2862 +
1455 + 541
2923
309

916

Duna és ártere (HUDI20034)
Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen a 91E0 kódjelű
„Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)” kiemelt jelentőségű jelölő élőhely területi érintettségének
összesítése:
T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

érinti

jobb

43 + 78

128 + 334

érinti

bal

258 + 455 +
121 + 166

587 + 1399 +
118 + 238

érinti

mindkét oldal

46
500
(kisebb
megszakítások
kal)
697

405

K-8 (T1)

4+814 - 4+857
4+893 - 4+971
7+126 - 7+384
7+500 - 7+955
8+391 - 8+512
9+023 - 9+189
3+020 - 3+066

T-1 (T1)

3+137 - 3+637

érinti

mindkét
oldal,
részben jobb

T-2 (T1)

0+156 - 0+853

érinti

jobb

V-10 (T1)
V-13 (T1)
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T-7 (T1)

3+049 - 3+261

érinti

jobb

SZM-6 (T1)
Σ

3+360 - 3+383

érinti

mindkét oldal

212
(megszakítások
kal)
23
2599

309
168
7717

10-16. táblázat: Tervezési 1 tervezési rész-szakaszok

A K-8 és a T-1 tervezési szakasz Natura 2000 területen kívül esik, de az idős nyaras foltok,
amelyek egészen a műút széléig kihúzódnak 91E0 kódjelű közösségi jelentőségű élőhellyel
azonosíthatók. A közösségi jelentőségű élőhelyi érintettség 546 m-el és 1108 m2-el
csökkenthető, ha a tervben „Tervezett 1” minősítésű T-1 jelű rész-szakasz helyett az „Tervezett
2” minősítésű K-4 és T-11 jelű rész-szakasz kerül tovább tervezésre. Ez összhangban van a tárgyi
rész-szakaszok más esetben hozott megállapításokkal.

T.szak

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

SZM-7 (T2)

0+322 - 0+428

érinti

bal
(megszakításokk
al)

106

79

SZM-14
(T2)

0+000 – 0+039

érinti

mindkét oldal

39

299

SZM-16
(T2)

0+142 - 0+406

érinti

mindkét oldal

Σ

264
(megszakítások
kal)
409

916
1294

10-17. táblázat: Tervezett 2 tervezési rész-szakaszok

Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM:
Szigetmonostor; SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1
nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
A Natura 2000 területen a tárgyi jelölő élőhely legújabb kutatások szerint 2081,79 ha
kiterjedésben fordul elő. A „Tervezett 1” minősítésű rész-szakaszainak megvalósulása esetén
várhatóan elpusztuló 0,77 ha (0,036%), továbbá az „Tervezett 2” minősítésű rész-szakaszainak
megvalósulása 0,12 ha (0,005%) egyaránt nem minősül jelentős hatásnak. Itt kell megjegyezni,
hogy a tárgyi jelölő élőhely tekintetében a várható élőhelycsökkenés kisebb mértékű lesz, mivel
az élőhely térkép légifényképről történő átrajzolása általános módszertani hibával terhelt. A
kerékpárút felé kinyúló korona vetülete gyakran a kerékpárút területére esik, anélkül, hogy a
beruházás az élőhelyet ténylegesen érintené.
A tervezett hidak esetében nem áll rendelkezésre méréshez szükséges pontos tervezési adat, de
a Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen bármelyik híd
megvalósulása esetén mind a 91E0 kódjelű „Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” kiemelt
jelentőségű, mind a 3270 kódjelű „Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben
Bidention növényzettel” jelölő élőhely érintett.
Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039)
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Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen a
91G0 kódjelű „Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeá-val és Carpinus betulus-szal”
kiemelt jelentőségű közösségi jelentőségű élőhely területi érintettségének összesítése:
T.szak
(min.)

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

V-13 (T1)

6+628 - 7+274
7+417 - 7+446
7+561 - 8+658

érinti

jobb

646 + 29 +
1007

4221 + 34 +
9884

1682

14139

Σ

10-18. táblázat: Tervezett 1 tervezési rész-szakasz

A tárgyi szakaszon jelölő élőhely nem, csak közösségi jelentőségű élőhelyi érintettség valósul
meg, ugyanis a kisajátítási határ a Natura 2000 terület határával azonos (nincs Natura 2000
területi érintettség). A 91G0 kódjelű közösségi jelentőségű élőhely meg a hegylábi részén erősen
fertőzött inváziós fásszárú fajokkal, leginkább fehér akáccal (Robinia pseudoacacia). A
nyomvonaltól távolabb, a hegyoldalban már a tiszta, jelölő élőhelynek minősülő gyertyános
tölgyes található (ez azonban a meredek oldal miatt sem érinthető). Az élőhelytérképen a
nyomvonal melletti szakaszon a gyertyános-kocsánytalan tölgyes és a nem őshonos fafajok
spontán állománya (K2xS6) együtt, hibrid élőhelykód alkalmazásával lett jelölve. Az akác
dominálta részek szélessége, borítása értéke változó, az élőhelyek pontos szétválasztása nem
volt lehetséges. A tervezett fejlesztés megvalósulás esetén nem lesz hatással a 91G0 kódjelű
élőhely állomány nagyságára.
Szigeti homokok (HUDI20047)
Szigeti homokok (HUDI20047) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a 6260 kódjelű
„Pannon homoki gyepek” kiemelt jelentőségű jelölő élőhely területi érintettségének összesítése
az tervezési rész-szakaszok kapcsán:
T.szak

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

T-1 (T1)

4+090 - 4+608
4+695 - 5+221
5+387 - 5+737
6+478 - 6+613
6+648 - 6+684

érinti

mindkét
oldal,
részben bal

518 + 526 +
350 + 135 + 36

3887 + 3540
+ 2862 +
1455 + 541

1565

12285

Σ

10-19. táblázat: javasolt tervezési rész-szakasz
T.szak

km sz.

érintettség
formája

oldal

hosszúság (m)

terület (m2)

T-11 (T2)

4+132 - 4+339
4+472 - 4+537
4+857 - 4+892
5+190 - 5+202
5+218 - 5+768

érinti

mindkét
oldal,
részben jobb

207 + 65 + 35 +
12 + 550

949 + 155 +
34 + 78 +
4646

869

5862

Σ
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10-20. táblázat Tervezett 2 tervezési rész-szakasz

Jelmagyarázat: V: Visegrád; D: Dunabogdány; K: Kisoroszi; T: Tahitótfalu; P: Pócsmegyer; SZM:
Szigetmonostor; SZT: Szentendre 1-17: tervezési rész-szakasz sorszáma; (T1): Tervezett 1
nyomvonal; (T2): Tervezett 2 nyomvonal; (m): meglévő; (hk): hálózati kapcsolat
Az adatok összesítése alapján jól látható, hogy a két szakasz jelölő élőhely hosszúsági- és területi
érintettségi adatai között szintén jelentős különbség van. A tervben „Tervezett 1” minősítésű T-1
jelű rész-szakasz a kiemelt jelentőségű jelölő élőhelyi érintettség miatt jelentős
természetvédelmi kockázattal jár. Mivel a tervezett változatok a 1113. jelű úttal párhuzamosan,
közvetlenül az út mellett haladnak, a leggondosabb tervezés mellett is elkerülhetetlen, hogy
egyes rövidebb szakaszokon a tervezett kerékpárútnak a Natura 2000 terület és egyben a
kiemelt jelentőségű jelölő élőhely, a 6260 kódjelű homoki gyepek érintése. A terepi felmérések
egyértelműen a 1113. jelű út északi oldalán vezetett T-11 „Tervezett 2” minősítésű változat
esetében mutatnak lényegesen kisebb mértékű károkozást. Ennek mértéke pedig az tovább
csökkenthető. Tovább tervezésre az „Tervezett 2” minősítésű T-11 jelű rész-szakasz javasolt.
A Natura 2000 területen a tárgyi jelölő élőhely legújabb kutatások szerint 212,6 ha kiterjedésben
fordul elő. A „Tervezett 1” minősítésű rész-szakasz megvalósulása esetén várhatóan elpusztuló
1,22 ha (0,57%) egy ilyen sérülékeny élőhely esetében jelentős hatás. A hatás jelentőségének
megítélésében figyelembe lett véve a jelentős számú védett növény- és állatfaj állomány
érintettség is!
A „Tervezett 2” minősítésű rész-szakasz megvalósulása 0,58 ha (0,27%) nem minősül jelentős
hatásnak, figyelembe véve, hogy ez utóbbi esetben a kritikus szakaszokon a meglévő út melletti
homoki gyepsáv a korábbi tevékenység miatt változó mértékben degradált.
A tervezési szakasznak a 1113. jelű úthoz való közelítésével (Útügyi Műszaki Előírásoktól való
felmentéssel) az értékes élőhelyek érintettsége tovább csökkenthető

10.6.3 Védett és közösségi jelentőségű fajok egyedeinek zavarása
A várható zavarást két szempontból kell vizsgálni: az építés okozta zavarás és a későbbi
rendszeres üzemelés okozta zavarás. Figyelembe kell venni, hogy a tervezési terület közvetlen
hatásterületén az antropogén eredetű zavarás szintje egyes szakaszokon csekély, egyes
szakaszokon meg a folyamatos közúti forgalomból fakadóan jelentős. A térségbeli földutakon
csak csekély, időszakos forgalom van. Ez elsősorban a Szentendrei sziget területére vonatkozik.
A Duna mentén, a parti sávban lévő földutak a Dunát rekreáció céljából felkeresők egyre
nagyobb száma miatt – főként a főszezonban – egyre gyakrabban használtak.
A kivitelezés során a zavarás időlegesen megnövekszik. A zavaró hatással leginkább a madarak
és a vadállomány esetében kell számolni veszélyforrásként. Az ízeltlábúak, kétéltűek, hüllők
esetében a zavarás negatív szerepe csekély.
A kivitelezés közvetlen zavaró hatása a kerékpárút és annak szegélyező sávjára korlátozódik. A
zavarás a közvetlen hatásterületen (gyakorlatilag: építési területen) kívül max. néhány száz
méter szélességben érzékelhető. Legfőbb forrása a zaj, kisebb mértékben a rezgés. Az építés
következtében bekövetkező zavarás mértéke nagyban függ a tevékenységek idejének
megválasztásától, a helytelen időben végzett, földmunkák, cserjeirtás pl. a fészkelő madarak
számára káros. Az építés során fellépő zavarás időszakos, a munkavégzés fázisaihoz kötődik.
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A forgalomban a tervezett kerékpárút miatt jelentős zaj és rezgés növekedés nem várható, így az
állatfajok körében említett végleges elvándorlás ilyen okból nem várható. A zaj- és rezgés miatt
visszavezethető végleges elvándorlás feltehetően már korábban megtörtént. A későbbi
rendszeres üzemelés során egyenletes terhelés várható, ahol már nem kell számolni az építésből
eredő időszakos zavaró hatásokkal.
A keskeny kerékpárút és a kiegészítő létesítmények helyén a kiépítéssel új, részben a korábbitól
eltérő élőhely alakul ki. Ez azonban nem tekinthető teljes mértékben „elveszett területnek”,
mivel a kerékpárút a közvetlen környezetével együtt továbbra is különböző élőlény csoportok
számára más-más minőségű élőhelyként funkcionál! Az emberi jelenlétre kevésbé érzékeny
fajok a tapasztalatok szerint nem hagyják el a területet, hanem továbbra is táplálkozó, pihenő
stb. területként használják a kerékpárutat és környezetét. Emberi jelenlétre érzékeny fajok a
parti sávban való rendszeres mozgás, és a keskeny élőhelysáv miatt korábban sem voltak jelen
és ezután sem fognak megjelenni. A rovarok, madarak, kis- és közepes testű emlősök számára
tehát a tervezett kerékpárút nyomvonala továbbra is élő-, táplálkozó-, vagy pihenőhelyül szolgál.
Madarak a pályatestre nem fészkelnek rá, de korábban sem fészkeltek közvetlenül a
nyomvonalon. A nyomvonal menti fás-cserjéssávot továbbra is fészkelőhelyül használják és
egyesek a pályatestről szedegetik pl. a rovarokat. Rovarok, kisemlősök telepednek meg a
rézsűjén, ahol korábban is éltek rovarok, kisemlősök.

10.6.4 Depóniák, anyagnyerőhelyek
A depóniák vagy anyagnyerőhelyek kialakítása helytelen kijelölés esetén értékesebb
élőhelyfoltok megszűnését vagy degradálódását, valamint egyes élőlénycsoportok zavarását
okozhatja. Kialakításukra Natura 2000 területen kívül, a jó természetességi állapotú foltokat
elkerülve van lehetőség, szántókon ruderális, vagy a tervezett fejlesztéssel bezárt későbbiekben
gazdaságtalan művelésű területeken. Mind a depóniák, mind az anyagnyerő-helyek elhelyezését
a természetvédelmi hatósággal előzetesen véleményeztetni kell (a fenti szempontok alapján),
kitérve a megközelítő útvonalakra is.

10.6.5 Élőhely-fragmentáció, populációk elszigetelődése
Az utak élővilágra gyakorolt hatásai közül az élőhely-fragmentáció nevezhető a
legjelentősebbnek. A tervezett kerékpárút keskeny sávja a mobilis állatok által könnyen
keresztezhető és nem jelent átjárhatatlan akadályt (barrier) a legtöbb élőlény számára. A
kerékpárút szélességében tehát továbbra is megmarad az élőhely foltok közötti
kapcsolat. Amennyiben a leválasztott élőhely adott faj számára nem elegendő, akkor áttelepül a
számára elegendő területnagyságú élőhelyre.
A meglévő kerékpárutakon végzett elütés vizsgálatok azt mutatják, hogy kismértékű, a helyi
állománynagyságot jelentősen nem befolyásoló elütéssel kell számolni a kétéltűek, hüllők és
kisemlősök köréből egyaránt. A vadállomány keresztirányú mozgását külterületi szakaszokon a
tervezett kerékpárút nem akadályozza. Az ilyen alacsony forgalmú utak és a kiegészítő
létesítmények számos élőlénycsoport (rovarok, madarak, kis- és közepes testű emlősök)
számára továbbra is élő-, táplálkozó-, vagy pihenőhelyül szolgálnak.
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10.6.6 Inváziós fajok
A tájidegen inváziós, vagy másnéven özönfajok agresszíven és nagy tömegben terjednek,
tűrőképességük, szaporodó- és terjedő képességük révén a természetes előfordulási területükön
kívül – behurcolás vagy mesterséges betelepítés révén – képesek megtelepedni, és nagy
területeket elhódítani a helyi ökoszisztémában, veszélyeztetve ezzel a természetes
életközösségek fennmaradását. Az ökológiai károk mellett jelentős gazdasági és/vagy egészségi
károkat okoznak. Az invázió mértéke fajonként változó, azonban minden esetben jelentős
szerepe van az emberi tevékenységnek, mivel a beavatkozásainkkal, vagy éppen a szakmailag
indokolt beavatkozások elhagyásával teremtjük meg az özönfajok számára kedvező ökológiai
feltételeket.
A tervezett kerékpárút burkolatlan felszínei (rézsűk stb.) potenciálisan alkalmas felületek az
inváziós fajok gyors megtelepedésének, vagy ismételt kihajtásához. A szakaszok jelentős része
jelenleg is inváziós fás és lágyszárú növényfajokkal erőteljesen fertőzött tájban halad és a fajok a
beruházást megelőzően már jelen vannak a beavatkozási területen. Természetvédelmi oltalom
alatt álló területeken a legtöbb özönfaj állományának visszaszorítására a legkisebb károkozással
alkalmazható védekezési módszer a megfelelő időben és számban alkalmazott kaszálás. A
módszer egyaránt hatékony a lágyszárú és a fiatal fásszárú fajok visszaszorításában. Fontos,
hogy a kaszálás megfelelő számban és akkor kerüljön végrehajtásra, amikor a fajok a
legérzékenyebben reagálnak, illetve a későbbi pollen- és magszórás megelőzhető. A nemzeti
parkok területén végzett inváziós növényfaj irtási tapasztalatok azt mutatják, hogy pl. az
aranyvessző terjedésének megállítására az egyszeri, korai kaszálás nem alkalmas, ugyanis
jelentősen növekedett az átlagos borításérték. A korai kaszálás után már nem hoz, vagy csak
nagyon későn hoz virágot a faj, viszont az újrasarjadást követően nagy erélyű vegetatív
terjedésbe kezd, kiszorítva ezzel környezetéből számos honos növényfajt. A terjedéshez a
vegetációs idő ekkor még hátralévő hónapjai elegendő időt biztosítanak.

10.7 Javasolt hatáscsökkentő intézkedések
10.7.1 Építés idejére vonatkozó előírások
 A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy csak a kerékpárút közvetlen sávján,
kizárólag a kisajátítási határon belül történjenek munkálatok, a zavarás és a szomszédos
élőhelyek károsításának elkerülése érdekében. A védett területet átszelő újabb
ideiglenes utak, vagy keskeny földutak szállítási útvonallá alakítása tilos.
 A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a még megmaradt hullámtéri erdők
a legkevésbé sérüljenek. A kivitelezés megkezdése előtt – a felesleges területroncsolás, a
zavarás mértékének csökkentése érdekében – le kell keríteni a védendő, értékes
élővilágú területeket.
 A Natura 2000 területeken, természetközeli élőhelyeken még időlegesen sem alakítható
ki törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat vagy depónia,
illetve nem létesíthető anyagnyerőhely, szállítási útvonal.
 A tervezési szakasz által keresztezett, vagy közvetlenül határos – a határos oldalon –
Natura 2000, védett vagy ökológiai hálózatba tartozó területen és egyéb, természetszerű
állapotú területeken az építés megkezdése előtt a munkálatok teljes időtartamára
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minimum 1,5 m magas zárt szelvény és vadvédelmi kerítés (drótháló) alkalmazásával
ideiglenes „védőkerítést” kell létesíteni. A kivitelezési munkákat csak az ideiglenes
védőkerítés megépítése után lehet megkezdeni.
 A vizes élőhelyekhez kötődő védett és közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében a
kivitelezés során a Duna és a nyomvonal vízminőségének megőrzésére figyelemmel kell
lenni, a vízfolyások haváriás szennyeződésének elkerülése érdekében a vízfolyások
közelében semmilyen típusú tároló hely vagy depónia nem létesíthető.


A tervezett nyomvonalon az állatvilág védelme érdekében kizárólag október 1. – március
1. között végezhető cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás.



Kerülni kell az idősebb, odvas egyedek kivágását a közvetlenül nem érintett területeken,
mivel az odúlakó madarak, illetve denevérek otthonául szolgálhat. A fakivágások előtt
meg kell győződni a faegyedek természetben betöltött szerepéről, a kivágások
szükségességéről. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel példányonként egyeztetni
kell a feltétlen megtartandó, és a kivágandó fákat.



Az idős fák kivágásának időpontját egyeztetni kell a Duna-Ipoly Nemzeti Park
szakembereivel. Gondoskodni kell a kivágás alkalmával denevér mentésben járatos
szakember folyamatos jelenlétéről. A fakivágás után meg kell vizsgálni az idősebb odvas
fákat az esetlegesen előforduló denevérkolóniák mentése érdekében, és szükség esetén
gondoskodni kell az áttelepítésről.



A fakitermelések után az őshonos faanyag egy részét vissza kell hagyni potenciális
holtfaként a területen.



A dunavirág (Ephoron virgo) állomány védelme miatt az újonnan kialakított hidakra
folyás irányába világító speciális reflektorokat kell felszerelni és azt a rajzási időszakban
működtetni kell, azért hogy a parti lámpákhoz vonzódjanak, és ne a szárazon
pusztuljanak el petecsomóikkal együtt.



A tervezési szakaszon a fejlesztési területre eső helyi és regionális szinten jelentős
értéket képviselő védett növényfajok állományait a kivitelezést végzőnek át kell
telepíteni a kerékpárúttal közvetlenül határos élőhelyre, a nyomvonaltól biztonságos
távolságra. Az áttelepítéshez az egyedeket vegetációs periódusban, biztonságosan
felismerhető fenológiai állapotban kell felmérni és a kivitelezési munkák megkezdése
előtt tavaszi, vagy őszi időpontban kell áttelepíteni.



Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedéseket (pl. munkaárkok)
nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a kisemlősök, kétéltűek egyedeinek
pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról
győződni, hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után
szabad folytatni. A rendszeres, min. 3 naponként végzett kimentés után a kivitelezéssel
érintett területtől legalább 100 m távolságra kell gondoskodni az egyedek
természetszerű élőhelyen való elhelyezéséről.



A teljes tervezési területen a fásításokban és növénykiültetésekben törekedni kell a tájra
jellemző, őshonos növényfajok/fajták alkalmazására. Ettől csak speciális esetben,
természetvédelmi érdekeket szolgáló célból lehet eltérni. A kiültetési tervnél külön
figyelembe kell venni, hogy olyan fajok/fajták ne kerüljenek a telepítendő növények

OLDAL 381

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
közé, amelyek Magyarországon inváziósnak minősülnek (ezek felsorolását a KvVM
Természetvédelmi Hivatalának Tanulmánykötetei 9. inváziós neofitonok c. táblázata
tartalmazza. A kiültetési tervet az elsőfokú hatósággal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósággal véleményeztetni kell.


A nem kívánt gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében
az építéssel érintett területeken a kaszálásáról 3 éven keresztül, évente minimum két
alkalommal (első alkalommal virágzást megelőzően) gondoskodni kell.



A rézsűk, töltések gyepesítése során kerülni kell a tájidegen fajok, mint az olaszperje
(Lolium multiflorum) stb. alkalmazását, helyette (termőhelytől függően) a réti csenkesz
(Festuca pratensis), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium
perenne), réti perje (Poa pratensis), barázdált csenkesz (Festuca rupicola), vörös
csenkesz (Festuca rubra), ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) alkalmazása javasolt.



A kivitelezés idejére javasoljuk egy természetvédelmi szakértő jogosultsággal és kellő
szakmai gyakorlattal rendelkező biológus, vagy természetvédelmi mérnök végzettségű
kapcsolattartó személy alkalmazását. A kapcsolattartó személy a terepelőkészítési
munkálatok előtt elkészíti a természetközeli élőhelyek, védett fajok aktuális
előfordulásának térképi lehatárolását, ismerteti azt a kivitelezővel és részt vesz a
kármegelőzésben. A beruházó részéről részt vesz továbbá a természetvédelmi
szakfelügyeletben is, így szükség esetén irányítja a védett fajok (növény, kétéltű- és hüllő
stb.) mentési munkálatait, továbbá a védett fajok kivitelezés idején tapasztalt
előfordulásai és az időjárási körülmények függvényében alapján dönt a munkálatok
megkezdéséről, vagy leállításáról.



A megvalósítás során konzultációra van szükség a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
szakembereivel és a Természetvédelmi Őrszolgálattal. A Natura 2000 területeken
végzett egyes munkálatok megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása
érdekében az Igazgatóság munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani.

10.7.2 Működési, üzemelési szakasz
A környező területeken megmaradó természetes élőhelyek, illetve az ott élő védett fajok
károsodásának megelőzése érdekében biztosítani kell, hogy a beruházás területén invázióra
hajlamos fajok a zöldfelületek kialakítása során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán
megtelepedésük esetén haladéktalanul eltávolításra kerüljenek.

10.7.3 A felhagyás kapcsán
A felhagyás utáni rekultiváció hatása nagyjából azonos az építési szakasz hatásaival. A felhagyás
kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ez leginkább
az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén folyamatosan biztosítani
kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell előzni megtelepedésüket.

10.7.4 Biomonitoring javaslatok
A tervezett fejlesztés a tárgyi szakaszokon nem okoz a már meglévőnél jelentősen komolyabb
természetvédelmi problémát. Egy ilyen keskeny sáv ökológiai hatását, mint a tervezett
kerékpárút, különösen úgy, hogy az nagyobbrészt már meglévő és különböző mértékben
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burkolt-burkolatlan, használt utak nyomvonalát követve került megtervezésre, nagyon nehéz
kimutatni. Pontosabban erősen léptékfüggő. Táji szinten nem kimutatható, de ha 1-5-20-50 m-es
szakaszt vizsgálunk, már egyértelműen megállapíthatók bizonyos hatások. A gyomosodás lehet
egy olyan várható ökológiai hatás, amely biomonitoring vizsgálattal nyomon követhető.
Gyomosodási vizsgálat
Cél: megállapítani, hogy a kerékpárút út megépítésével és üzemeltetésével milyen ütemben
jelennek meg a kivitelezés alatt a kisajátítási területen és közvetlen környezetében az inváziós és
egyéb jövevény növényfajok, valamint hogyan változik a nyomvonal mellett hatásukra a magas
természeti értékű növényzet. Továbbá információt szolgáltat az igénybe vett területeken a
kaszálás és egyéb, inváziós fajok elleni védekezési eljárások megtervezéséhez, kivitelezéséhez a
gyomosodás megakadályozása érdekében.
A gyomosodási vizsgálatot legalább 3 éven át, évente két alkalommal (július és október) kell
végezni. A vizsgálatot a kivitelezés alatt a kerékpárút tengelyétől számított 10 méteres
távolságig javasolt végezni. Az inváziós és jövevény növényfajok mintavételezésénél fajtól
függően változik az optimális mintavételezési mód, a kijelölt területen a populáció tömegességét
kell figyelemmel kísérni, vagy pontos egyedszámlálással, vagy tömegesség becsléssel, areatérképezéssel, stb.
A gyomosodási vizsgálat javasolt helyszínei a védett területet érintő, vagy azzal közvetlenül
határos kerékpárút szakaszok.
A monitoring vizsgálatokat kellő szakmai referenciával rendelkező biológus (botanikus)
szakember végezheti.

10-3. ábra: Visegrád. V-9 tervezési rész-szakasz részlete (4+600 km sz). A tervezési szakasz az árvízvédelmi töltés
koronán halad. A töltés mindkét oldalán gyalogakác (Amorpha fruticosa) és ártéri magaskórós növényzet
található.
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10-4. ábra: Tahitótfalu. T-11 tervezési rész-szakasz részlete (4+300 km sz). A műút mellé eső homoki sztyeprét
illegálisan eldózerolták a közelmúltban

10-5. ábra: Tahitótfalu. T-1 tervezési rész-szakasz részlete (4+500 km sz). A jó állapotú, fajgazdag homoki
sztyeprét részlete
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10-6. ábra: Tahitótfalu. T-10 tervezési rész-szakasz végpontja (5+400 km sz). A műút és a mezőgazdasági terület
közötti sávban vezet a tervezett kerékpárút változat nyomvonala.

10-7. ábra: Szigetmonostor. SZM-16 tervezési rész-szakasz részlete (0+100 km sz). A műút és a mezőgazdasági
terület közötti sávban vezet a tervezett kerékpárút változat nyomvonala

OLDAL 385

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL

10-8. ábra: Szigetmonostor. HÍD3b tervezési rész-szakasz részlete a Duna parti zónájában. Előtérben látható a
jelőlő élőhelynek is minősülő pionír növényzet.

11 Klímakockázati értékelés
11.1 Jogi keretek
A projektek klímakockázatának értékelése és kezelése az európai uniós támogatásban részesülő
projektek esetében kötelező feladat. Az Alapok közös szabályozását tartalmazó 1303/2013 EU
rendelet 101. cikk f) szakasz értelmében az irányító hatóságoknak biztosítani kell, hogy a
nagyprojektekről olyan környezeti hatásvizsgálat készüljön, amely figyelembe veszi az
éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a
katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet. A rendelet I. melléklete szerint a tagállamok a 8.
cikknek megfelelően figyelembe veszik az Európai Strukturális és Beruházási Alapok
támogatásával végzett beruházásoknak az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, valamint biztosítják, hogy azok ellenállóak legyenek az
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal (így az áradások, aszályok, hőséghullámok,
erdőtüzek és szélsőséges időjárási események növekvő kockázatával) szemben.
A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 6. mellékletének 4 pontja meghatározza, hogy a környezeti
hatásvizsgálati dokumentációban értékelni kell a tevékenységre vonatkozó éghajlatvédelmi
szempontokat. Az egyes projektek klímakockázatának értékelése új elem a dokumentációk
tartalmi követelményei között. Projektek klímaérzékenységének meghatározására a
Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a projektek klímakockázatának értékeléséhez és
csökkentéséhez (Rövid neve: Klímakockázati Útmutató)” anyagát használtuk fel.
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11.2 Tervelőzmények, műszaki alapadatok
A feladatkiírás szerinti vizsgálatokat a címben szereplő infrastrukturális beruházásokra
készítjük el a jelen terv út és hídépítési tervek műszaki adatinak felhasználásával.
A terv nyomvonali változatit az átnézetes helyszínrajzát a 4 mellékletben mutatjuk be.
Piros változat
Kihasználja a meglévő 11 és 1114j. utak meglévő nyomvonali adottságait. Szinte teljes hosszban
velük párhuzamos nyomvonalon, a kritikus helyeken az adott lehetőségekhez igazodva tervezett
kialakítás. Az utak nyomvonalának kísérését két helyen váltja fel önálló nyomvonal. az egyik a
Visegrád lakóterületének nyugati végén az útépítési jelölésrendszer szerinti V-9 szakasz, a másik
Tahitótfalu szigeti, tótfalui részének északi megközelítésekor a T-2, T-3,T-4,T-5 szakaszok.
Sárga változat
Betétváltozatok összessége, mely azokon a szakaszokon jelenik meg, ahol az egyéb kötöttségek
lehetővé teszik a piros, jellemzően a meglévő közúthálózathoz illesztettől való eltérést. Ezen
szakaszok között jelenik meg a meglévő árvízvédelmi szerepet betöltő töltések használatának
lehetősége.
Lila változat
Szintén betétváltozatok, melyek a Szentendrei szigeten a 1114j, út kelti oldalán és meglévő
földutak felhasználásával illetve a települési átvezetések alternatív nyomvonalain keresik a
megvalósítható lehetőségeket.

11.3 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása
A klímakockázati értékelés első lépéseként meg kell határozni, hogy a jelen beruházás az
éghajlatváltozás által befolyásolt projekt-e. A beruházás esetében annak tervezett élettartama,
valamint a projekt tervezett működése több mint 15 év. Az üzemeltetés a tervezési fázisba jóval
meghaladja a 15 évet. A beruházás éghajlatnak kitett területen fekszik továbbá a projekt
megvalósulása és az épített út üzemeltetése során egyes éghajlati paraméterek negatívan
érinthetik a beruházást.
A fentiek miatt klímakockázatának értékelése szükséges.

11.4 Éghajlatváltozási hatásokkal szembeni érzékenység
A projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások:


Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése,



Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése,



Csapadék intenzitásának növekedése,



Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában,



Aszályos időszakok hosszának növekedés,



Megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés,



Viharos időjárási események számának és intenzitásának növekedése,
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Árvíz,

Az éghajlati változások bekövetkeztében a következő fizikai hatásokkal lehet számolni:


Burkolatok élettartama megrövidül (repedések, deformálódó burkolatok)



Deformálódó, nyomvályúsodó útburkolatok. Megnövekedett dilatációs mozgások.



Utak szerkezete károsodik (alap kimosása, beszakadás, süllyedés, töltés stabilitásának
csökkenése), tömegmozgás okozta károk kockázatának megnövekedése



Csökkenő téli útkárok, útburkolatok élettartama meghosszabbodik.



Bitumen öregedése felgyorsul, felületi repedések jelennek meg.



Kiegészítő infrastruktúra (pl, korlátok, stb.) károsodása



Földmű teherbírásának csökkenése a víztartalom növekedése miatt (árvizek során)



Földmű teherbírásának csökkenése a víztartalom növekedése miatt (árvizek során)



Földmű és pályaszerkezet kimosódása. (árvizek során)

Az egyes éghajlati változások bekövetkező fizikai hatások a közlekedési szolgáltatást is
befolyásolhatják. Az egyes éghajlati változásokhoz az alábbi hatások tartozhatnak


Közlekedés akadályoztatása utak károsodása miatt a károsodott infrasturktúra baleseti
kockázatot jelenthet (káros mértékű burkolatdeformáció, stb.)



Orvosmeteorológiai hatások a közlekedőkre, baleseti kockázat nőhet. Közlekedő
emberek komfortérzete csökken.



Közlekedés akadályoztatása villámárvíz
létesítmények víz alá kerülése.



A víztartalom növekedése által okozott teherbírás-csökkenés



Közlekedés akadályoztatása, balesetek kockázatának növekedése, utak járhatatlanná
válása a ráboruló fák, tetők, lámpák, oszlopok, stb. miatt



Közlekedés akadályoztatottsága az elöntött utak miatt.



Közlekedés akadályoztatása a közlekedési létesítmények víz alá kerülése miatt.



Közlekedés akadályoztatása az utak károsodása vagy csuszamlás okozta akadályok miatt

esetén,

alacsonyan

fekvő

közlekedési

A fenti elsődleges hatások további másodlagos hatást okozhatnak, melyek kihathatnak a
társadalom és gazdaság egészére.


A fizikai infrastruktúrát érintő negatív hatások magasabb fenntartási költségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé.
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A személy és teherforgalom akadályoztatásának társadalmi költségei közé tartozik pl.
termelési inputok késése, utazási idő meghosszabbodásával járó jóléti veszteség,
sürgősségi ellátás akadályoztatása, stb.



Baleseti kockázat változása (kockázat csökkenése a hideg szélsőségek csökkenése miatt,
kockázat növekedése a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és
intenzitásának növekedése eredményeképpen) és az ebből következő változások a
személyi sérülések és halálozások számában.

11.5 Terület kitettség vizsgálata természeti veszélyforrásokra
A kitettség vizsgálatot azoknál a hatásoknál kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgálatnál
közepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell állapítani a kontroll és szcenárió
időszakban, a kitettség változás mértékének megállapítása érdekében. Ennek megfelelően az
előző fejezetben bemutatott érzékenységi paraméterekre vizsgáljuk a kitettséget. A kitettség
értékelésének két lépése van: első lépésben a jelenlegi/múltbeli éghajlati körülmények
melletti kitettség vizsgálata a cél, a második lépésben, amennyiben megfelelő adatok
rendelkezésre állnak, a jövőbeli, megváltozott éghajlati körülmények melletti kitettség
értékelésére kerül sor.
A következőek bemutatjuk az projekt megvalósulását befolyásoló éghajlati változások elmúlt
harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc évre
vonatkozó származtatott adatait. Az összehasonlító elemzéshez a www.nater.hu térképes
adatbázis adatit használjuk fel. A NATéR éghajlati adatbázis kialakításának célja az éghajlat
jelenlegi állapotának és várható jövőbeli alakulásának bemutatása, valamint az adatok
felhasználhatóvá tétele a klímaváltozás hatásainak becslését célzó elemzések számára. Az
éghajlati változások tekintetébe azokat vesszük alapul, amely kerékpárút valamint a hozzá
kapcsolódó híd üzemeltetéséhez fontos lehet, amely hosszabb távon befolyásolhatja annak
működését gazdasági (pl.: műdési költség növekedés), műszaki szempontból (pl: út
szerkezetének állapotváltozása).
A térképi adatbázis ellenőrzött, homogenizált meteorológiai mérésekből szabályos rácsra
interpolált, a határok mentén harmonizált CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionális
klímamodell, az ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciójából származó adatok
alapján állították elő.
Éghajlati paraméterek változása

Kitett területek

Értékelés

Felszíni
átlaghőmérsékletének
növekedése

Magyarország teljes területe,
fokozottan az Alföld és a
Dunántúli-dombság, valamint a
nagyvárosok
Magyarország teljes területe,
fokozottan az Alföld és a
nagyvárosok, kisebb mértékben,
de fokozottan a Kisalföld

Közepes

levegő
lassú

Hőhullámok gyakoriságának
intenzitásának növekedése
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Éghajlati paraméterek változása

Kitett területek

Értékelés

Csapadék
növekedése

Magyarország teljes területe,
fokozottan
az
Északiközéphegység,
valamint
a
Dunántúli-középhegység és a
Dunántúli-dombság területei
Magyarország teljes területe

Közepes

Magyarország teljes területe,
fokozottan a Bakony és a Vértes

Közepes

Magyarország teljes területe az
Alföld és a Kisalföld kivételével,
fokozottan
az
Északiközéphegység,
valamint
a
Dunántúli-középhegység,
a
Dunántúli-dombság
és
az
Alpokalja területein, valamint
városi területeken
Folyók mentén (különösen a
Tisza teljes hossza, a Duna alföldi
szakasza, a Kőrös és mellékágai, a
Rába, a Dráva egyes szakaszai)

közepes

intenzitásának

Megnövekedett
UV
csökkent felhőképződés

sugárzás,

Viharos
időjárási
események
számának
és
intenzitásának
növekedése
Villámárvíz
előfordulásának,
gyakoriságának és intenzitásának
növekedése

Árhullámok gyakoriságának
intenzitásának növekedése

és

Közepes

Közepes

Az érzékenységelemzés és az adott éghajlati paraméterre vonatkozó helyi kitettség alapján nyolc
hatást azonosítottunk. Hatást ott feltételeztünk, ahol az érzékenység és/vagy a kitettség közepes
vagy magas értéket mutatott.

11.5.1 Átlagos felszíni hőmérséklet lassú növekedése
A NATér térképi adatbázis alapján a vizsgált terület áltagos hőmérséklete 9-10 °C volt az 1961 és
1990 közötti időszakban.
A Magyarország átlaghőmérsékletében bekövetkező várható változás területi eloszlását
ábrázoló térkép alapján a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell projekciója
alapján, az 1961-1990 referencia időszakhoz képest a vizsgált terület környezetében 1,5-2 °C
éves áltaghőmérséklet növekedés várható.

11.5.2 Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése
Forró napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri, vagy
meghaladja a 35°C-t. A megjelenített értékek a forró napok évi számainak a teljes időszakra vett
átlagai. Az adatok a CarpatClim-HU adatbázisból származnak. 1961-1990 évek közötti adatok
alapján a vizsgált terület környezetében forró napok száma 0,2 - 0,3 volt. Egyes klímamodellek
alapján a forró napok számának változása 2021-2050 között 5 – 10 jön ki.
A hőságriadós napok száma 1961-1990 évek közötti adatok alapján 3-4 nap volt. A
klímamodellek alapján a hőségriadós napok számának változása a 1961-1990 időszakhoz képest
10-20 nap válható.
A fentieken túl megvizsgáltuk a területen a tavaszi fagyos napok számának változást is. Fagyos
napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi minimum hőmérséklet 0°C alá süllyed. A
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megjelenített értékek a fagyos napok tavaszi számainak a teljes időszakra vett átlagai. A vizsgált
területen a 1961-1990 évek között átlagosan 16-18 nap volt. A különböző klímamodellek
alapján a 2021-2050 évek közötti időszakra -12 – (-10) nap ALADIN-Climate és -4 – (-29 Reg CM
klímamodell alapján.

11.5.3 Csapadék intenzitásának növekedése
A csapadékintenzitás a csapadékösszeg és a csapadékos napok számának hányadosaként áll elő.
A adatbázis alapján megkülönböztetünk téli, tavaszi, nyári és őszi átlagos csapadékintenzitást. A
térkép alapján leolvasott adatokat a 11-1. táblázatban foglaljuk össze.

1961-1990
időszak
Téli
tavaszi
nyári
őszi

Csapadék intenzitás (mm/nap)
2021-2050
közötti
változás
(ALADINClimate klimamodell)

5,0 – 5,5
5,0 – 6,0
6,5 – 7,0
6,5 – 7,5

0-1
0-1
-1 – 0
0-1

2021-2050 közötti
változás
Reg-CM
Climate
klimamodell)
-1 - 0
0-1
0-1
0-1

11-1. táblázat: Csapadékintenzitás változása

Az adatokból megállapítható, hogy kismértékű csapadék intenzitás növekedés várható az
elkövetkező 30 év során.
Megvizsgáltuk, hogy a terület átlagos évi csapadékösszegváltozásában egyes klíma modellek
eredményei alapján milyen változások állhatnak be. Az térképes adatbázis alapján 1961-1990
évközötti időszakban az éves átlagos csapadákösszeg mennyisége 550-600 mm volt. Az ALADINClimate klímamodell alapján -25-0 mm csapadékmennyiség csökkenés várható a területen az
elkövetkező 30 év során, míg Reg CM klímamodell -75 – (-50) mm csapadékösszegváltozás
következhet be.
Száraz napnak azok a napok minősülnek, amikor a napi csapadékösszeg nem éri el az 1 mm-t. A
megjelenített értékek az egymást követő száraz napok téli maximális számainak a teljes vizsgált
időszakra vett átlagai.
Száraz időszakok maximális hossza (napok száma)
1961-1990
időszak

2021-2050
közötti
változás
(ALADINClimate klimamodell)

2021-2050 közötti
változás
Reg-CM
Climate
klimamodell)

Téli

17-19

7-8

1–2

tavaszi

16-17

-2 – (-1)

1–2

nyári

14-15

1–2

2–3

őszi

23-24

-2 – (-1)

1–2
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11-2. táblázat: Száraz időszakok hossza

11.5.4 Viharos időjárási események számának és intenzitásának
Az adatok alapján azon napok átlagos évi számának területi eloszlását ábrázolták, amikor 0°Cnál magasabb átlaghőmérséklet mellett a napi csapadékösszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek
vonatkozásban a területen 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegű időjárási viszonyok. A klimatikus
modellek alapján a területre vonatkozó a napi csapadékösszeg a 30 mm-t meghaladó napok
száma 0,5-1 nappal fog növekedni az elkövetkező 30 év során.
A hegy- és dombvidéki településeken intenzív csapadék esetén (legalább 30 mm/nap), ha a
vízgyűjtőn lefolyó vízcseppek összegyülekezésének optimálisak a feltételei – körhöz hasonlító
alakú, néhány km² méretű, erdővel kevéssé borított, meredek lejtőkkel övezett a vízgyűjtő –
villámárvíz kialakulásának nagyobb az esélye. A település szűk környezetében átfolyó
vízfolyások legalacsonyabban fekvő, úgynevezett kilépési ponthoz képest számítható az a
vízgyűjtő, amin a megjelenő intenzív csapadék a településre nézve veszélyt jelenthet.
A terület villámárvizekkel kevésbé érzékeny területi de mivel a Duna mentén található a
beruházás területe ezért a villámárvizek kialakulásával számolni szükséges. A beruházással
érintett terület a Duna közelsége miatt árviz szempontjából érzékeny/kitett terület.

11.6 Klímakockázat
A kockázatelemzés első lépéseként meghatároztuk ez előző fejezetben azonosított hatások
tevékenységre gyakorolt következményeit, majd minden következményhez hozzárendeltük a
következmény súlyosságát és a bekövetkezés valószínűségét a Klímakockázati Útmutató
iránymutatása szerint.
A kockázatelemzést több következmény végeztük el:
1. eszközökben bekövetkező károkat
2. egészség és biztonság
3. környezetvédelem
4. társadalom
5. gazdaság / pénzügy
6. hírnév
A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív
környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának
és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata.

Eszközökben
keletkezett kár
(műszaki,
üzemeltetési)
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1

2

3

4

5

Jelentéktelen

Kicsi

Közepes

Nagy

Katasztrofális

A
hatás
a
normális
üzemmeneten
belül kezelhető

A
hatás
üzletmenet
folytonosság
menedzsmenten
keresztül
kezelhető

Egy
komoly
esemény,
mely
sürgősségi
üzletmenetfolytonossági
intézkedéseket

Egy
kritikus
esemény, mely
kivételes
üzletmenetfolytonossági
intézkedéseket

Katasztrófa az
eszköz/hálózat
összeomlásáho
z vezethet
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1

2

3

4

5

Jelentéktelen

Kicsi

Közepes
igényel

Nagy
igényel

Katasztrofális

Elsősegélynyúj
tást igényel

Kisebb
sérülés,
mely
orvosi
ellátást
igényel,
esetlegesen
átmenetileg
korlátozott
munkaképességgel

Súlyos
sérülés,
mely a munka
elvesztésével
járhat

Komoly, illetve
többszörösen
sérült,
maradandó
sérülés
vagy
fogyatékosság

Egy vagy több
haláleset

Környezet

Nincs hatással
a
környezet
kiindulási
állapotára.
Lokalizált pont
forrása,
helyreállítás
nem szükséges

Lokalizált hatás a
projekt
helyszínén/üzeme
n
belül,
Helyreállítás
1
hónapon
belül
lehetséges.

Mérsékelt károk
esetleges
szélesebb
körű
hatással.
Helyreállítás 1 év.

Jelentős károk,
helyi
hatás.
Helyreállítási
idő 1 évnél
hosszabb.
A
környezetvédel
mi
előírásoknak
történő
megfelelés
sikertelen.

Jelentős károk
kiterjedt
hatással.
Helyreállítási
idő 1 évnél
hosszabb.
Teljes
helyreállítás
nem
lehetséges.

Társadalom

Nincs
társadalmi
hatás.

Helyi,
átmeneti
társadalmi
hatások

Helyi, hosszú távú
társadalmi hatás

Szegény
és
sérülékeny
társadalmi
csoportok
megvédése
sikertelen.
Országos
szintű hosszú
távú társadalmi
hatás.

Társadalmi
elégedetlenség.

Gazdasági,
pénzügyi

x % IRR

x % IRR

x % IRR

x % IRR

x % IRR

<2% Bevétel

2 – 10% Bevétel

10 – 25% Bevétel

25
–
Bevétel

Hírnév

Lokális,
átmeneti hatás

Lokális, rövid távú
hatás

Lokális,
hosszú
távú
hatás,
médiában
megjelenik

Országos, rövid
távú
hatás,
negatív
országos
médiahírek

Biztonság
egészség

és

50%

11-3. táblázat A kockázatok mértékének és hatásának értékelése
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>50% Bevétel

Országos,
hosszú
távú
hatás,
potenciálisan
kihat
a
kormány
stabilitására
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11-4. táblázat: A valószínűségek értékelése

Következmény/hatás
Valószínűség

Katasztrofális – 5

Jelentős –4

Mérsékelt - 3

Kicsi - 2

Alacsony- 1

Majdnem bizonyos - 5

25

20

15

10

5

Valószínű – 4

20

16

12

8

4

Lehetséges – 3

15

12

9

6

3

Nem valószínű – 2

10

8

6

4

2

5

4

3

2

1

Ritka - 1

11-5. táblázat: Kockázatok kategorizálására szolgáló mátrix

A beruházás klímaváltozásra tett hatásinak vizsgálata összetett feladat. A megállapítások során
figyelembe vettük a beruházás eddig ismert műszaki adatait, a projekt helyszínét azok
környezeti jellemzőit, a beruházásra ható várható jelentős éghajlati változásokat valamint az
ebből adódó potenciális fizikai hatásokat. Viszont a hatások vizsgálata, nagyságuk, kiterjedésük
meghatározása nehézkes megfelelő adatbázis és a hatások nagyságát meghatározó
küszöbértékek megadása nélkül. Bár adatbázis egyes éghajlati elemekről elérhetőek,
küszöbérték nincs a hatások nagyságához rendelve.
A beruházás műszaki adatait a korábbi fejezetiben bemutatásra kerültek. A jelenlegi tervezési
fázisban meghatározott és előirányzott műszaki paraméterek, a ma hatályos jogszabályok és
műszaki irányelvek, szabványok betartásával készültek figyelembe véve a tervezési terült
környezeti viszonyait.
A tervezési terület kiterjed, változatos terület. A térképi adatbázisok alapján a vizsgált terület és
környéke villámárvíz veszélyeztetettsége gyenge viszont árvizi hatások valószínűsíthetőek a
Duna közelsége miatt. A projekt keretében vízkivételi mű nem épül. A beruházásra vonatkozó
kockázati mátrixot az 10-6 táblázatban foglaljuk össze.
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Eszközökben
keletkezett
kár
H
V
K

Biztonság és
egészség
H
V
K

Környezet
H
V
K

Társadalom
H
V
K

Gazdasági
pénzügyi
H
V
K

H

2

2

4

3

3

9

3

2

6

2

3

6

2

2

4

1

1

1

2

3

6

3

3

9

3

2

6

2

3

6

2

3

6

2

2

4

Csapadék intenzitásának növekedése,

2

2

4

2

3

6

3

3

9

3

2

6

3

3

9

2

2

4

Villámárvizek kialakulásának növekedése,

3

3

9

3

3

9

3

2

6

2

2

4

2

3

6

3

2

6

Árvízi veszélyeztettség,

4

2

8

3

4

12

3

2

6

2

2

4

4

2

8

2

3

6

2

3

6

2

2

6

3

3

9

2

3

6

2

1

2

2

2

4

3

4

12

2

3

6

3

3

9

2

2

4

2

4

8

2

2

4

2

2

4

2

3

6

2

3

6

2

3

6

2

3

6

1

1

1

2

2

4

2

3

6

2

2

4

2

1

2

2

3

6

1

1

1

Átlagos felszíni hőmérséklet lassú
növekedése,
Hőhullámok gyakoriságának és
intenzitásának növekedése,

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent
felhőképződés,
Viharos időjárási események számának és
intenzitásának növekedése,
Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a
fagyos napok számában,
Aszályos időszakok hosszának növekedés,

Hírnév
V
K

11-6. táblázat: Beruházásra vonatkozó kockázati mátrix

A fentieket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a tervezett beruházás üzemeltetése a
jelentős klímakockázati hatással nem jár. Azt viszont nem zárhatjuk ki, hogy egyes időjárási
elemek a későbbiek során nem lehetnek negatív hatással az kerékpárút műszaki állapotára.
Ezért a továbbiakban bemutatjuk, hogy milyen intézkedésekkel lehet a hatásokat minimalizálni a
későbbiek során.

11.7 A klímabiztossá tétel érdekében tett, tehető (adaptációs) beavatkozások
A szeizmikus, vagy nem várt talajmozgások hatásainak tekintetében a hidak esetén a tervezői
gondosságot a 2008 óta kötelező Eurocode 8 előírás sorozaton alapuló méretezés biztosítja.
A dunai árhullámok hatását a beruházásra a megemelt árvízszinthez igazodó, a beruházástól
függetlenül megvalósuló védelmi intézkedések csökkentik. A klímakockázatok között megjelenő
csapadékintenzitás, valamint a viharok számának várható növekedése mindenképpen indokolja
a közúttal közös vízelvezető rendszerelemeken a szabályozott és tisztító műtárgyakkal tervezett
csapadékvíz kezelési kialakításokat.
Időjárás szempontjából megterhelő a nagyon hideg tél, a fagyás-olvadás ciklusok gyakori
váltakozása, a nagyon meleg nyár és az intenzív csapadék. Az éghajlatváltozás a nagyon hideg
telek csökkenését jelenti, ebből a szempontból kedvezőbb a hatása. A fagyás-olvadási ciklusok is
várhatóan csökkennek. E hatások következtében kevésbé költséges anyagok használhatóak az
útpályaszerkezetben, és jelentősen mérséklődnek majd az üzemeltetési költségek.
A nyári nagy melegek a forró napok számának növekedési illetve száraz napok hosszának
növekedése viszont sokkal gyakrabban fognak előfordulni. Az burkolatban kötőanyagként
alkalmazott bitumen a szélsőséges meleg időjárás hatására meglágyul, ezért az aszfalt
burkolatok nehéz teher alatt deformálódnak, ami a burkolat leromlási folyamatainak
felgyorsulását eredményezi. Ez ellen a legegyszerűbb nagyobb modulusú, magas hőmérséklettűrő képességű modifikált bitumenek alkalmazása.
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A növekvő ultraibolya-sugárzás is gondokat okoz, mert a pályaszerkezet gyorsított öregedését
eredményezi a felsőréteg felszínén. Az elöregedett pályaszerkezet merevebb, ridegebb és
kevésbé rugalmas. A felső réteg állapota szempontjából elsősorban a felszíni repedések nagyobb
valószínűségű megjelenése miatt veszélyes. Az elöregedett kötőanyagú aszfaltréteg kevésbé
tudja felvenni a hőmérsékleti és forgalmi hatásokból adódó feszültségeket és alakváltozásokat,
ezért a kopóréteg felületén repedések jelenhetnek meg, amelyek a pályaszerkezet
tönkremeneteléhez vezethetnek. A pályaszerkezetbe bejutó víznek is vannak káros hatásai. Az
aszfaltrétegben összegyűlő víz a bitumen kőanyagról való leválását eredményezi, ami szintén a
pályaszerkezet idő előtti tönkremeneteléhez vezet. Az aszfaltrétegek vízáteresztő képessége
elsősorban a tömörségtől és a szabad hézagtartalomtól függ.
Az útburkolatoknál az éghajlati változások miatt szükséges beavatkozásokat adaptív módon
érdemes elvégezni, igazodva a burkolatok felújítási ciklusaihoz. A javasolt adaptációs
intézkedések elsősorban megelőző intézkedéseket tartalmaznak, de található köztük reagáló és
intézkedés is.
A megváltozott hőmérsékleti viszonyokhoz illeszkedő bitumenfajták használata: az
intézkedés célja a megváltozott hőmérsékleti viszonyokhoz illő bitumenfajták alkalmazása.
Padka stabilizálása: A padkák stabilizálásával, szilárdabbá tételével a nagy intenzitású
csapadék okozta kimosódások elkerülhetőek. A stabilizált padka a forgalom lebonyolódása
szempontjából is előnyös.
Vízelvezető szegély és surrantó használata: a vízelvezető szegély nem engedi rá közvetlenül a
nagy intenzitású csapadékot a földmű rézsűjére, ezzel megelőzi a kimosódásokat. A vízelvezető
szegély által összegyűjtött vizeket surrantókon keresztül lehet elvezetni a rézsű aljához. A
vízelvezető szegélyek és surrantók kiépítése adaptív módon történhet meg. Az intézkedés
szabályozási eszközöket is érinthet, a vonatkozó műszaki előírásokban alacsonyabb földműmagassághoz is érdemes előírni a használatukat.
Potenciális kritériumok szerinti értékelése: rendelkezik biztonsági tartalékkal, fenntartható,
megvalósítható.
A tervi igényeken túli kialakítás nem kapcsolódik a beruházáshoz.
A hidak a közlekedési hálózat létfontosságú elemei. A terhek gyakran folyómederbe helyezett
pilléreket igényelnek. A növekvő csapadékmennyiség és a megváltozott hóolvadási folyamatok
nagyobb árgyakoriságot és -intenzitást eredményeznek. A folyó, patakok és a pillér találkozása
állandó problémaforrás, amelyet az éghajlatváltozás következtében megjelenő hatások tovább
bonyolítanak.
A gyorsan mozgó víz idővel kimossa a pillérek anyagában lévő finom anyagokat, amelynek
következtében jelentősen gyengül a szerkezet integritása. A kimosódás a hidak
tönkremenetelének egyik fő forrása, ezért kiemelten kell foglalkozni a problémával.
A kimosódás nem csak a pillérek anyagát, hanem az alapozását is fenyegeti. Az alapozási
megoldástól függően a gyorsan mozgó víz az alapozás alatt is megbonthatja a talajt, kimosva a
finom szemcséket, nagy lyukakat létrehozva. Ez a jelenség szintén káros a szerkezet
integritására.
A mértékadó árvízszint megváltozása a hídszerkezet egészét érintheti. Ha a híd nyílásai nem
elegendőek az árvizek átengedésére, az az egész hídszerkezet tönkrementelével, összeomlásával
is fenyegethet. Ilyenkor be kell avatkozni, jellemzően árvízi hidak építésével.
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A lehetséges adaptációs intézkedések
A hidak esetében a beavatkozások a mértékadó árvízszint változásainak meghatározásával
kezdődnek. Kimondottan az éghajlatváltozás miatt szükséges adaptív intézkedésre csak a
mértékadó árvízszint vagy az árintenzitás jelentős megváltozása esetén van szükség.
Árvizeket előrejelző modell: hidak esetében megelőző intézkedésekre van szükség, ehhez
viszont megfelelő pontosságú és megbízhatóságú előrejelző modellre van szükség. Ehhez
megfelelő árvízmonitoring rendszer szükséges.
Kőszórás: a pillérek kimosódása elleni leggyakoribb védekezési mód. Megvédi a szerkezetet a
vízfolyás közvetlen hatásától. Azonban 10 km/h sebesség felett a kőszórás már nem eléggé
hatékony, ez esetben a pilléreket és a pillérek alapozását betonnal kell megerősíteni.
Pillérek és az alapozás megerősítése betonnal: ha a víz sebessége meghaladja a 10 km/h-t,
akkor a pilléreket és a pillérek alapozását betonnal meg kell erősíteni.

11.8 Hatás az éghajlatváltozásra
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 4.sz. melléklet 1.hf. pontja
Az 1997-ben elfogadott (2005 februárjában életbelépett, 2012-ben 2020-ig meghosszabbított)
Kiotói jegyzőkönyv a földi klíma gyorsuló változásában az antropogén hatások elsődleges
szerepét emeli ki. Ezen belül is a globális felmelegedést és az ezzel összefüggésbe hozható
változásokat hangsúlyozza. Kiváltó okként az üvegházhatású gázok (CO2, CH4, N2O, egyes CFC
gázok [HFC, PFC, SF6]) koncentráció változását (növekedését) nevesíti. Az Egyezmény aláírói az
ebbe a csoportba tarozó emberi eredetű anyagkibocsájtások (CO2 egyenértékben megadott)
mérséklését (a Montréáli jegyzőkönyvben elfogadottakon keresztül a CFC gázok esetén
gyakorlatilag a forgalmazás megszüntetését) vállalták. Az Európai Unió által vállalt célérték az
1990-es referencia szinthez képest 2012-re -8%, a 2020-ra vállalt csökkentés a 2005-ös bázisév
értékhez viszonyított -21%.

11.8.1 Üvegház hatású gázkibocsátások vizsgálatai
A műszaki alapadatokként nevesített, 3.1 – 3.6 fejezetekben bemutatott nyomvonalváltozatok
üzeme nem jár üvegház hatású gázok kibocsájtásának változásával.
Az üzemével nem csökken CO2 kibocsájtás.
Az üzemeltetése során a fenntartó járművek által bejárandó úthossz változik az alábbiak
szerint:
fenntartási úthossz kis tgk CO2 kibocsájtás
változat növekedések
[kg/év]
4.10.2.1 4.563

219

4.10.2.2 12.147

583

4.10.2.3 7.427
357
CO2 kibocsájtás nem csökken, de a változatok közötti különbség számszerűsíthetővé vált.
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11.8.2 Felületi változások hőhatásai
Az egyes nyomvonalakon a megépítendő burkolatot érő besugárzott energia elnyelésében
létrejövő változások számszerűsíthetőek. A tervezett kialakítások felmelegedésre gyakorolt
direkt hatása a burkolt felületek keskeny méretei miatt még lokálisan sem számottevő. A
használt porosodó aszfalt járófelület a besugárzott energia 58%-át, a meglévő növényzet 37%-át
nyeli el. A számítások során az egyes változatokban új építésűként feltüntetett szakaszok növelik
az elnyelt energia mennységét. Az 1920 órányi éves napfénytartamot és az átlagos
40.5kWó/m2/nap értéket figyelembe az aszfalt felületen 3758 kW/m2/év, a növényzeten 2398
kW/m2/év elnyelt, és hőkibocsátásként megjelenő energiával számolhatunk. A tervi beavatkozás
az egyes változatoknál az alábbi felületi hőfejlődési különbségeket eredményezi:
új burkolt
változat [m2]

felület növekmény
[MW/m2/év]

4.10.2.1 103209

140446

4.10.2.2 112831

153540

4.10.2.3 98975

134685

11.9 Klímavédelmi összefoglalás és javaslatok
A klímaváltozás kockázati hatásai jelen vannak a beruházás kapcsán, de egyik kockázati szintje
sem nagyobb a közepes értéknél.
A hőegyenlegi vizsgálatok eredményén jelentős javulások érhetők el, ha az út építése közben a
meglévő és értéket képviselő, az utat szegélyező (árnyékot adó) fákat megtartják. Ez elsősorban
a meglévő út menti nyomvonalszakaszok mellett valósítható meg. A helyzetet tovább javíthatja,
hogy ahol lehetséges a kerékpárút mentén annak mindkét oldalán (ahol a forgalombiztonság és
egyéb tényezők megengedik) további növénytelepítéssel csökkentsük a besugárzott energiából
származó hőkibocsátást.

12 Hatásterület meghatározás
12.1 Felszíni, felszín alatti víz és földtani közeg
A 6. fejezetben részletesen be lett mutatva a felszíni, felszín alatti víz és földtani közeg
érintettség valamint őket érintő hatások. A megfelelő környezetvédelmi szabályok valamint
gondos munkavégzés esetén ezen környezeti elemekre káros hatás nem valószínűsíthető építés
időszakában.
A tevékenységből fakadóan (kerékpárút) üzemelés során várhatóan káros szennyeződés nem
kerül a felszíni és felszín alatti vizekbe valamint földtani közegbe
A fentiek alapján a vízvédelmi és talajvédelmi hatásterület építési időszakában megegyezik az
építési területtel (munkaterület, gépek mozgásának területi sávja stb). Ezen területek
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megegyeznek az későbbi engedélyezéshez benyújtandó organizációs tervben meghatározott
területekkel.
Az üzemeltetés időszakának vízvédelmi és talajvédelmi hatásterülete megegyezik a kerékpárút
kijelölt nyomvonalának határaival.

12.2 Levegőtisztaság-védelem
A 7. fejezetben részletesen bemutatásra került az építési időszakban érintő
levegőtisztaságvédelmi hatások. Ezen számítások alapján az útépítés egyes munkafázisainak
hatásterületeit összefoglalóan 13-1 táblázatban foglaljuk össze.
Munkafázis

NO2

PM10

CO

Földmunka
Burkolatépítés

hatásterület (m)
159
59
39
93
3
3

12-1. táblázat: Útépítés munkafázisok levegőtisztaság-védelmi hatásterülete

Hídépítés munkafázisainak modellezett hatásterületén az 13-2 táblázatban foglaljuk össze.
Munkafázis

NO2

PM10

CO

Cölöpfúrás
Zsaluzás
Ívhíd felszerkezet építés

hatásterület (m)
15
229
229
141
92

12-2. táblázat: Hídépítés munkafázisok levegőtisztaság-védelmi hatásterülete

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet 8. mellékletben csatoljuk.
A kerékpárút üzemeltetésével összefüggésben levegőtisztaságvédelmi hatásterület nem
értelmezhető.

12.3 Zajvédelem
Építési zaj esetében, hatásterület határainak meghatározására jogszabályi előírás nem létezik. A
folyamatosan előrehaladó építkezések esetében folyamatosan változik a munkavégzés
„hatásterülete”. Ez indokolttá teszi a „napi hatásterület” fogalom bevezetését. Ez azt takarja,
hogy az adott munkanapon, az építkezés centrumától számítva milyen távolságtól kezdődően
teljesülnek a zajterhelési határértékek. A fentiek alapján építési hatásterületi ábrát megrajzolni
nem tudunk.
A kerékpárút kereszteződési pontjainál táblával jelöni fogják a segédmotorkerékpárral történő
felhajtás tiltását. Ezáltal a kerékpárút üzemelésével összefüggő zajhatások nincsnek.

12.4 Élővilág- és természetvédelem
Az építés közvetlen hatásterülete a tervezett kerékpárút fejlesztés (útpálya, csatlakozó
létesítmények) és annak közvetlen környéke (a kisajátításra kerülő sávnál általában nagyobb
terület), ahol a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok (útépítés és az ahhoz kapcsolódó járulékos
OLDAL 399

ÉMI-TÜV SÜD Kft. által MS 0924-012 számon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanúsított szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszámon bevezetve

BM011779

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY
DÖMÖS - SZENTENDRE KERÉKPÁROS ÚTVONAL
kivitelezési tevékenységek) közvetlenül is érintenek (építési munkaterület). Ebben a sávban
érvényesülnek a tervezett kerékpárút közvetlen hatásai, úgymint az élőhelyek pusztulása, egyes
növénytársulások eltűnésének, növény- és állatfajok egyedeinek elpusztulásának veszélye,
valamint a zavarás és a szennyeződések. A tervezett kerékpárút fejlesztés – Eurovelo 6
kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakasz – közvetlen hatásterülete a tervezett
nyomvonal és annak közvetlen környéke, az útpálya koronaszélességét és a kiegészítő
létesítmények helyét figyelembe véve 5-8-12 m-esnek, átlagosan 8 m-esnek tekinthető.
A közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövetkező környezeti állapotváltozások
miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe. Itt a mechanikai károsodások,
szennyeződések és zavarás kismértékű hatásával kell számolni, közvetlen területi
igénybevételre nem. A kivitelezési munkák hatásai (pl. építési munkálatok zaj- és
rezgésterhelései stb.) ebben a sávban más környezeti elemeken keresztül jelentkeznek és ez
különbözőképpen befolyásolják az élővilág képviselőit. A várható közvetett hatások megítélése
az élővilág képviselői tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel
rendelkezünk, ráadásul az egyes fajok eltérő érzékenységet mutatnak. A gyakorlati tapasztalatok
azt mutatják, hogy egyes állatcsoportok (főként ragadozó madarak, vadállomány) esetében a
tengelytől nagyobb távolságra, pl. a számított 150-150 m szélességű sávokon túl is jelentkezhet
zavaró hatás (azaz itt a közvetett hatásterület szélesebb). Összegezve: közvetlen hatásterületnek
a tengely menti 5-8-12 m-es, átlagosan 8 m széles, közvetett hatásterületnek a pálya szélétől
számított 150-150 m széles sávot tekintettük (részletes élőhelytérkép a középvonaltól számított
50+50 m széles sávra készült).
Az üzemelés közvetlen hatásterületének a tervezett kerékpárút fejlesztés eredményeként
kialakított úttest és a csatlakozó létesítmények tekinthetők. A közlekedésből adódó zajhatással,
levegőkörnyezeti hatásokkal, ill. vizuális zavaró hatásokkal jellemezhető közvetett hatásterület
határa a tervezett út tengelyétől mindkét irányba mért mintegy 50 méteres távolságban
jelölhető ki

12.5 Tájvédelem
A hatásterület a hídnál a parti oldalról és a Duna-vízről más lesz. Jellemzően a hatásterület az a
távolság lesz a hidaknál, ahonnan a híd még látható. Ez a parti oldalról a takarástól és a
láthatóságtól függ, tehát egy sokkal kisebb távolság, jellemzően 50 m és 100 m közötti, míg a
Duna-víz felül a láthatóság az a távolság, ahol a Duna kanyarívból lefelé és felfelé már nem
látható a híd, jellemzően ez a távolság többszáz méter is lehet függően a Duna-szakasz alvizi és
felvizi kanyarodásától. A hatásterület azonban a domborzattal változik, a jelen ábrázolás csak a
híddal egy magasságban való láthatóságot ábrázolja.

12.6 Összesített hatásterület
Az összesített hatásterületi ábrákat a 12 és 13 mellékletekben csatoljuk.

12.7 Országhatáron átnyúló hatások
A fenti fejezetek alapján megállapítható, hogy a kerékpárút építésével és üzemeltetésével
összefüggésben országhatáron átnyúló hatásokkal nem kell számolni.
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12.8 Környezet-egészségügyi hatások
Az építési terület közvetlen környezetében időszakos és rövid idejű (érintett terület
környezetében 1-2 hetes) hatásként jelentkezik levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi
határérték túllépés. A fejezetkben bemutattuk az egyes kibocsátás csökkentő intézkedéseket
amelyekkel csökkenteni lehet az időszakos hatásokat.
A kerékpárút megépítésével környezet-egészségügyi hatások megszűnek. A vizsgált szakaszon
és környékén a sportcélú kerékpározás mellett a munkába, iskolába járás jelenleg is rendszeres.
A megépülő szakasz(ok) lehetővé teszik a biztonságos kerékpáros közlekedést, a pozitív hatás
egyértelmű. A kerékpáros közlekedés elterjedése segítheti a légszennyezettség, és a zajterhelés
csökkenését. A kerékpárhasználat terjedésének tehát a személyautó használat csökkentésében
jelentkező közvetett környezetminőség javító hatása van.
A kerékpáros közlekedésnek nincs közvetlen CO2 illetve PM10 emissziós hatása, azonban a
kerékpáros közlekedés elterjedése a városi, elővárosi viszonylatban segítheti a CO2 és PM10
kibocsátása csökkenését, amennyiben a közúti forgalom részaránya csökken. A
kerékpárhasználat terjedésének tehát a használat csökkentésében jelentkező közvetett
környezetminőség javító hatása van.
A kerékpár nagyobb arányú használat illetve a biztonságos kerékpározás hatására a fosszilis
üzemanyagok használata csökken, az üvegházhatás és a légszennyezés ezáltal szintén csökken.

12.9 Gazdasági és társadalmi következmények
A kerékpározás olcsó, mind beszerzési, fenntartási szempontból, és sokak mobilitását segítheti
elő. A kerékpárutak és infrastruktúrák építése és fenntartása lényegesen kisebb költség igényű,
mint a közutaké. Az autóval szemben a kerékpár területhasználata elenyésző. Városközponti
területeken az elérhető sebesség az autóét közelíti. A gyaloglás, a kerékpározás és a közösségi
közlekedés felértékeli a városközponti területeket, s a helyi kereskedelmet serkenti. A
kerékpározás nem szennyezi a levegőt, nem okoz zajterhelést. Jó hatással van a fizikai
állóképességre. A motorizált közlekedéssel szemben csekély komoly közlekedési balesetet okoz
a kerékpár. Foglalkoztatási előnyökkel bír, elsősorban a szegényebb rétegek körében.

13 Összefoglalás
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal
Dömös és Szentendre közti szakaszára előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be az illetékes
környezetvédelmi hatósághoz, Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, melyet a hatóság főleg táj- és
természetvédelmi okokra hivatkozva elutasított és környezeti hatástanulmány elkészítését írta
elő.
A tanulmány elkészítése során a vizsgált területen több nyomvonal változat lehetséges
létesítését vizsgáltuk meg környezet- és természetvédelmi szempontok alapján.
A vizsgálatok alapján összefoglalóan az alábbiakat mondhatjuk el a nyomvonalak valamint a
hídhelyek tekintetébe.
Levegőtisztaság-védelem: Beruházás levegőtisztaság védelem tekintetében környezetvédelmi
érdekeket nem sért. Építés időszakbáan az építés következtében időszakosan romlik kis
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mértékben a levegő minősége az építési terület
légszennyezettség növekedésével nem kell számolni.

környezetében.

Üzemelés

során

Zajvédelem: Beruházás zajvédelem tekintetében környezetvédelmi érdekeket nem sért. Építés
során az építési terület környezetében zajkibocsátás növekedésével kell számolni. Üzemelés
során a kerékpárúttal kapcsolatban többlet zajkibocsátással nem kell számolni.
Talajvédelem: A beruházás a nyomvonal által érintett terület esetében (ahol építési
tevékenység fog folyni) ott a talaj véglegesen sérülni fog. Építés ideje alatt normál üzemmenet
tekintetben talajszennyezettségével nem kell számolni. Környezetvédelem tekintetében a
tervezett létesítmény megvalósítható.
Vízvédelem: A tervezett beruházással összefüggésben vízvédelem tekintetben az árvízvédelmi
és vízbázisvédelmi kérdéseket jártuk körbe.. A tervezés során az egyes építményeket a
árvízvédelmi szempontból a MÁSZ-hez igazították (hidak) illetve a meglévő építmények
magassági szintjeihez. A 6.2.4 fejezetben bemutatásra kerültek azok a szakaszok, amelyek a nagy
vízi mederkezelési terv alapján érintettek.
Vízbázis védelem tekintetében a megvizsgálásra került az egyes szakaszok valamint a hídhelyek
vízbázis védelmi védőterületi érintettség. Azokon a szakszokon melyeken belső védőterületet
érint az útszakasz, ott a jogszabályi építési tiltás miatt kerékpár út megvalósulása jelenleg nem
megvalósítható (D-6, D-8, P-7, P-9, SZM-9, SZM-13, SZM-14). Hídhelyek tekintetében a
Szentendrénél a hídhelyek vízbázis belső védőterületet érintenek (Kivétel a Szentendre
Határcsárda). Ezeken a helyeken jelenleg híd építése jogszabályi tiltás miatt nem lehetséges. A
tanulmányban kifejtésre került hogy bizonyos műszaki és hatósági eljárások és engedélyezések
következtében ezen tiltásokat fel lehet oldani (6.4 fejezet), viszont ezen engedélyezések
tervezési feladatok rendkívül hosszadalmasok és költségigényesek. Ezzel összefüggésben
egyeztetések történtek az engedélyessel. Mivel a területen kis területi igényű beavatkozás
történne ezért várhatóan a felszín alatti áramlási viszonyokban jelentős változások melyek a
vízbázisra negatív hatással járnának nem valószínüsíthetőek.
Építési fázisban normál üzemmenet mellett a felszíni és felszín alatti vizek minősége és
mennyisége nem romlik.
Üzemeltetés során kerékpáros használatból a felszín alatti vizek nem veszélyeztetettek.
Tájvédelem: A tervezett, új kerékpárút-szakasz részben védett természeti területen és NATURA
2000 területen valósul meg. A területigénybevétel érinti az országos ökológiai hálózat területét
is. A tervezett nyomvonal egyedi tájértéket nem veszélyeztet. A tervezett nyomvonal követi a
terepadottságok vonalvezetését, többnyire a meglévő nyomvonalas létesítmény (műutak)
mellett fog húzódni. A tervezett kerékpárút csak a szükséges mértékű zöldfelületi
igénybevétellel fog megépülni.
Természetvédelem: A Részletes Környezeti Hatásvizsgálat Élővilág-védelmi fejezete az Eurovelo
6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakasz fejlesztésével érintett területeken végzett
botanikai-zoológia és természetvédelmi kutatási eredményeket, ill. az eredmények kapcsán
kialakított szakértői véleményeket, javaslatokat tartalmazza. A hatásvizsgálati dokumentáció
készítésének célja a tervezett fejlesztés által érintett terület természeti értékeinek
feltérképezése, a természeti értékekre gyakorolt hatások meghatározása és a fennmaradásuk,
megőrzésük érdekében hatáscsökkentő, kármérséklő intézkedések, javaslatok megfogalmazása.
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A tervezett fejlesztés egyes rész szakaszai közvetlenül érintik a Duna-Ipoly Nemzeti Park
területét, érintik és határosak a Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039), a Szigeti homokok
(HUDI20047). Duna és ártere (HUDI20034) nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési,
valamint a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi területtel,
továbbá az Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) különböző övezeti
besorolásba tartozó területeivel.
Az élővilágvédelmi felmérésre valamennyi nyomvonal változat esetében 2018. május és október
hónapok közötti időszakban került sor. A felmérés során azonban alaposabb vizsgálatokra,
élőhely térkép készítésre elsősorban a természetvédelmi szempontból érintett szakaszok
esetében került sor.
A vizsgálat a rovar-, kétéltű-, hüllő-, madár és emlősfajok jelenlét-hiány kimutatására, érintett
állománynagyságok felmérésére irányult. A mintavételi helyek úgy kerültek kijelölésre, hogy az a
kerékpárút tervezett nyomvonala által érintett, vagy környezetébe eső legértékesebb
élőhelyekre, pl. a Duna menti puhafás fűz-nyár ártéri erdő foltok, vagy a homoki gyepfoltok
területére essenek. Továbbá a várható természetvédelmi hatások pontosabb megítéléséhez,
értékeléséhez a Duna-Ipoly Nemzeti Park rendelkezésre bocsájtotta az Igazgatóság Biotikai
Adatbázisából a tervezési szakasz környezetében előforduló védett, vagy védendő faj adatokat.
Az élőhely térképezés eredményeként megállapítható, hogy a tárgyi tervezési szakaszok a
visegrádi-dunabogdányi szakaszon többé-kevésbé közvetlenül a 11. sz. főúttal párhuzamosan,
túlnyomórészt a meglévő kerékpárút, műút, vagy földút nyomvonalán haladnak. Rövidebb, új
kiépítésű szakaszon a műút melletti jellegtelen üde gyepet érintik (elkerülve a jelölő élőhelyként
nyilvántartott keskeny fűz-nyár ártéri erdősávot). Dunabogdány és Kisoroszi között a híd
kialakítás kapcsán azonban elkerülhetetlen a Natura 2000 jelölő élőhely, a 91E0 kódjelű fűznyár ártéri erdő hídváltozatonként eltérő mértékű érintése. Kisoroszi és Tahitótfalu közötti
szakaszon a tervezett változatok a 1113. jelű úttal párhuzamosan, közvetlenül az út mellett
haladnak. Ez esetben is a leggondosabb tervezés mellett szintén elkerülhetetlen egyes rövidebb
szakaszokon Natura 2000 terület és egyben a kiemelt jelentőségű jelölő élőhely, a 6260 kódjelű
homoki gyepek érintése. Az érintettség mértéke mind a jelölő élőhely, mind az országos és
közösségi jelentőségű védett fajok száma, állomány nagysága tekintetében változatonként eltérő.
A terepi felmérések egyértelműen a 1113. jelű út északi oldalán vezetett változat esetében
mutatnak lényegesen kisebb mértékű károkozást. Ennek mértéke pedig az Útügyi Műszaki
Előírásoktól való eltéréssel tovább csökkenthető. Tahitótfalu – Pócsmegyer – Szigetmonostor
között a változatok a meglévő műút, földút hálózat, vagy az árvízvédelmi töltés nyomvonalát
követik. Az egyes változatok egészen a Szigetmonostor – Szentendre között kialakítandó híd
változatokig természetvédelmi szempontból kevésbé problémás élőhelyeket érintenek. A
tervezési szakaszok antropogén hatással különböző mértékben érintett, de alapvetően
jellegtelen üde, vagy félszáraz gyepsávokat, kisebb szakaszon akác dominálta telepített, vagy
spontán eredetű fasort, nem őshonos fafajok spontán állományait érintik. Az árvízvédelmi töltés
mentett oldalára eső szakaszok is többnyire a meglévő földutak mellett, rendszeresen taposott
gyepen haladnak. Ezen a szakaszon a tervezett fejlesztés nyomán hazai védett vagy közösségi
jelentőségű faj, állományának pusztulása csak minimális mértékben következik be. A dunai
hídváltozatok esetében szintén elkerülhetetlen a Natura 2000 jelölő élőhelyként is nyilvántartott
91E0 kódjelű fűz-nyár ártéri erdő hídváltozatonként eltérő mértékű érintése.
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A hatásterület környezetében a felmérések során számos védett állat- és növényfaj előfordulását
sikerült kimutatni. Az egyes állatcsoportok esetében általánosan elmondható, hogy a
hatásterületen a tágtűrésű, zavarást jól toleráló taxonok mellett a speciális élőhely-kínálatnak és
a jelenlegi zavartalanságnak köszönhetően számos ritka, értékes fajok is megtalálható. Az
élőhelyekhez hasonlóan az egyes változatok esetében azonban eltérő mértékű a védett fajok
számának, állományának érintettsége. Ennek mértékét, hatását változatonként értékelve a
hatásvizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazza.
Általánosságban elmondható, hogy a tervezési terület közvetlen hatásterületén – a dunai
hídkeresztezések kivételével – az antropogén eredetű zavarás szintje a folyamatos közúti
forgalomból fakadóan jelentős. A kivitelezés során a zavarás növekedése időleges időlegesen
megnövekszik. A zavaró hatással leginkább a madarak és a vadállomány esetében kell számolni
veszélyforrásként. Az ízeltlábúak, kétéltűek, hüllők esetében a zavarás negatív szerepe csekély. A
kerékpáros forgalom megjelenése, a kerékpárút későbbi rendszeres üzemelés során egyenletes
terhelés várható, ahol már nem kell számolni az építésből eredő időszakos zavaró hatásokkal. A
kerékpáros forgalom megjelenése pedig nem jár olyan jelentős mértékű zaj- és
rezgésterheléssel, hogy emiatt további elvándorlások következnének be.
Országhatáron átnyúló hatásokkal nem kell számolni.

14 Tervezők adatai

KANÁSZ-SZABÓ ERVIN
KÖRNYEZETVÉDELMI
SZAKMÉRNÖK
Mobil: 30 6543 033
Kamarai reg.:01-14510
k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
KB-T, SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4.
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Tervező vállalkozás adatai

Akusztika Mérnöki Iroda
Székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.
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Telefon:+36 79 426 080
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16 Mellékletek
1.

Melléklet – Hatósági határozatok

2.

Melléklet – Szakértői jogosultságok

3.

Melléklet – Áttekintő helyszínrajz (M=1:100.000)

4.

Melléklet – Átnézetes helyszínrajz M=1:10.000

5.

Melléklet – Természetvédelmi érintettség térkép (M=1:10.000)

6.

Melléklet – Mintakeresztszelvények

7.

Melléklet – Hídrajzok

8.

Melléklet – Híd látványtervek

9.

Melléklet – Hidraulikai szakvélemény

10. Melléklet - Vízbázisvédelmi konfliktus térkép
11. Melléklet – Fotódokumentáció
12. Melléklet – Összesített hatásterület (építés)
13. Melléklet – Összesített hatásterület (üzemeltetés)
14. Melléklet – Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok. Natura
2000 hatásbecslési dokumentáció. Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület.
15. Melléklet – Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok. Natura
2000 hatásbecslési dokumentáció. Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület.
16. Melléklet – Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok. Natura
2000 hatásbecslési dokumentáció. Szigeti homokok (HUDI20047) kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület.
17. Melléklet – Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dömös – Szentendre szakaszok. Natura
2000 hatásbecslési dokumentáció. Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002)
különleges madárvédelmi terület.
18. Melléklet – Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció Élővilág-védelmi fejezet. Védett
természetvédelmi területek
19. Melléklet - Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció Élővilág-védelmi fejezet. Élőhely
térképek
20. Melléklet - Környezeti Hatásvizsgálati Dokumentáció Élővilág-védelmi fejezet. Védett
növényfajok
21. Melléklet – Tájbaillesztési tanulmányterv
22. Melléklet – Fakataszter
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