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1. Előzmények és bevezetés 
 

2020. decemberében több természetkárosítás is történt a Budakalász közigazgatási területéhez tartozó 

Duna-partszakaszon, Natura2000-területen, melynek megnevezése és kódja Duna és ártere HUDI20034 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 

 

E beavatkozások nem előzmények nélkül valók, hiszen a Duna-part régóta felkapott turisztikai célpont 

és üdülő- (és lakó-)övezet. A folyóhoz jutás, a folyó menti pihenés tulajdonképpen természetes igény, 

csak a módja nem mellékes.  

Másfelől azonban az utóbbi 16 évben, amióta a terület Natura 2000 védelem alatt is áll, számos kisebb-

nagyobb, az ügy szempontjából már elbírálás alá eső hatás érte a területet. (Mindemellett a terület a 

Nemzeti Ökológiai Hálózatnak már hosszabb ideje része. Továbbá, egy időben törekedtek a terület helyi 

védelem alá vonására is.) 

 

A külön-külön csekély hatások összeadódása, valamint a láthatóan értelmetlen, s mint kiderült 

engedélynélküli földmunka, valamint a jogi szempontból „szürke zónába” tartozó fakivágás, elérte azt 

a tűréshatárt, küszöbértéket, mely cselekvésre késztet. 

 

Ennek mentén kaptunk felkérést 2021. januárjában Budakalász Város Önkormányzatától, hogy – az 

előzetes egyeztetések alapján – három lépcsőben adjunk természetvédelmi szakértői véleményt. 

 

1. A jelen első jelentésben a két szóban forgó kártételt felméréséről,  

 

2. a második jelentésben az azokkal kapcsolatos iratanyag vizsgálatáról kell szólnunk. 

 

3. A harmadik jelentés – melynek a teljesség kedvéért az előbbi jelentések is részei lesznek – célja 

a budakalászi Duna-part természeti állapotát rontó beavatkozások átfogó vizsgálata, azok 

felszámolására, az állapotjavító megoldásokra vonatkozó javaslattétel. 

 

Mindkét beavatkozás a Budakalász 0234 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonát képező, Natura 2000 területen 

történt. Jellegéből fakadóan két eltérő beavatkozásról van szó, melyek azonban összefüggenek 

egymással annyiban, hogy mindkettő vízi járművek vízrebocsátásával, vízről történő elszállításával, 

vízen tartásával kapcsolatos. Ugyanilyen célú létesítmények, beavatkozások a partszakasz több pontján 

is megfigyelhetők. Tekintettel ezek növekvő számára, kezeletlen mivoltára és más kedvezőtlen 

hatásokra, valóban szükség van a helyzet elemzésére és megoldás keresésére. 

 

Mindkét helyszínen két alkalommal jártam. Először 2020. december közepén, közvetlenül a 

beavatkozás leállítása körül, valamint 2021. január 26-án. A második alkalommal a szerződés készítése 

folyamatban volt, azonban a Duna várható emelkedése az azonnali helyszíni szemlét halaszthatatlanná 

tette. A januári alkalommal a korábbinál is már magasabb vízszint alakult ki, mely mellett a helyszínek 

érdemi vizsgálata még éppen lehetséges volt. 
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1. ábra A szóban forgó beavatkozási helyszínek a budakalászi Duna-parton, műholdfelvételen. A piros rácsos felületszínezés a 
Natura2000 területet, a kék sraffozott területek az országosan védett területeket jelzik. 

 
2. ábra 2021. január 26-án letöltött vízállásjelentés. Akkor már két napja emelkedett a vízállás, mely következtében a két 
beavatkozási terület mélyebben fekvő részei már víz alatt voltak.  
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2. A Duna sétány 19. sz. szemben végzett földmunkák  
 

A földmunkákra a Budakalász 0234 hrsz-ú ingatlanok szakaszán került sor. A tereprendezés néhány nap 

múltán az önkormányzat által le lett állítva, s mint kiderült, tereprendezésre sem szükség nem volt, sem 

engedély. 

 

A földmunkákra a meglévő sólyapálya vonalától déli irányban került sor. Mivel a január végi bejáráskor 

a Duna már magasabb volt, így csak az akkori partszegély (vö. 2. sz. ábra, kb. 230 cm-es budapesti 

vízállás) vonalától magasabban fekvő részeket tudtam bejárni. Az így bejárt terület kb. 1.000 m2 

kiterjedésű. A terület határait a sólyapálya, a kerékpárút, az akkori vízszél, valamint egy vizet 

megközelítő facsoport és feltúrt sóder- és fahalom jelenti. Az alábbi ábrán feltüntettem a már vízzel 

ellepett területrészt is, ami provizórikus, de nagyságrendileg biztos helytálló. 

 

A bejáráson egyébként a sólyapálya felett is látható volt egy több száz m2 kiterjedésű bolygatott rész. 

 
3. ábra A beavatkozási helyszínek műholdképen, a Natura 2000 terület piros színnel jelölt rétegével. 

 

A leírt területen a helyszínt ismerő személy szóbeli közlése alapján iszapos föveny terült el (vö. a terület 

a sólyapálya feliszapolódásra hajlamos alvízi felén, „sodrásárnyékában” található), melyet a 

földmunkák során elegyengethettek, illetve hozott vegyes szemcseméretű, de dunai eredetűnek tűnő 

kaviccsal eltérő magasságban feltöltöttek. A feltöltés magassága viszonylag pontosan az erdősávban, a 

fák törzsén és a meglévő régi sólyapályán állapítható meg: kb. fél m-es vastagságban történt az anyag 

felhalmozása. 

 
A feltöltés a kerékpárúttal egy szintben indul, majd viszonylag egyenletesen, rámpa-szerűen, halad a 

Duna felé. Az említett kialakítás nyilván segíthette a munkagép mozgatását is, bár meglévő sólya mellett 

ennek oka kérdéses. Bár az ördög falra festés nem célszerű, de a nagyobb feltöltéssel az esetlegesen 

kivágott fa- és cserje csonkjai is takarásra kerülhettek. Ennek bizonyítása már csak közvetve, 

részlegesen, a felöltés elbontásával oldható meg. 
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Ahhoz hogy a károkat megítéljük, a szomszédos hasonló adottságú területekből is kiindulhatunk. 

A Duna jellemző magasabb („középvízi”) vízállásait a fák határa jellemzően szépen kirajzolja. A fák 

alatt cserjeszint jellemző, helyzettől függő denzitással. A környező szakaszokon is számos példa van 

arra, hogy egyes faállományok alatt foltokban vagy azok szélén cserjefoltok, sávok terülnek el, míg 

másutt szinte cserjeszinttől mentes területek is vannak. 

A cserjeszint esetében nagyon fontos, hogy azt nem csak cserjék alkotják, hanem fák fiatal egyedei. Sok 

esetben egyébként, sajnos tájidegen cserje- és fafajok vannak jelen a cserjeszintben, néhol a 

lombkoronában is. Uralkodó azonban, a rézsűk magasabb részén a honos nyarak spontán létrejött sávja, 

esetenként nemesnyarasok ültetett sávja. A rézsű alacsonyabb részén a vízigényesebb, ill. elöntést 

jobban bíró honos füzek sávja húzódik. Az ártéri erdő zónákra tagolódik, az itteni Duna-partokon is ez 

meg-megfigyelhető. Az azonban biztos, hogy jelen van az ún. Natura 2000 jelölő élőhely.  

 

A gyepszint jellemzően szegényes, hol jobban, hol kevésbé zavart, igen gyakran kevés, zavarástűrő, 

esetenként tájidegen faj alkotja. Védett növényfajról a DINPI-től kapott adatbázisnak köszönhetően van 

– ha nem is friss – adatunk. A védett növényfaj a dunai csillagvirág. 

 

Amint az alábbi ábrán látszik, a zöld vonallal és zöld kódokkal megadott élőhelytérkép szerint a 

beavatkozás J4-kódú élőhelyen történt, mely az ÁNÉR 2011 élőhely-osztályozási rendszer szerinti 

„Fűz-nyár ártéri ligeterdők” megnevezésű élőhely, mely Natura 2000 élőhely is. A Natura 2000-kód és 

-név: „91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők”. 

 

 
4. ábra A beavatkozási helyszín élőhelytérképe. Az ártéri erdő felső, kerékpárút felőli, Duna sétányig tartó sávja nem lett 
meghatározva ezen az élőhelytérképen, de a felső sáv is az élőhely része. (Az élőhelytérkép forrása a DINPI.) 

mailto:dukayigor@gmail.com
http://www.renatur.hu/


7 

 

RENATUR 2005 Környezet- és Természetvédelmi Szolgáltató BT. (RENATUR 2005 BT.) 

Cím: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. Tel.: 06 (70) 235-02-54 

E-mail: dukayigor@gmail.com,   Honlap: www.renatur.hu 

 

 
5. ábra A feltöltés kerékpárút felé eső része a sólyapálya felül fotózva. 

 
6. ábra Az előbb képen látott helyszín délről felfelé tekintve. 
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7. ábra A feltöltés kerékpárúthoz kapcsolódó része, ahol jobban megfigyelhető a feltöltés vastagsága.   

 
8. ábra A feltöltés kerékpárút felőli fotója. 
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9. ábra A terepmunkák déli végén a föveny anyagából és száraz növényi darabokból álló halom található. Valószínű. hogy a 
tereprendezés első fázisában a területről letolt felső „talajréteg” és a rajta heverő, jórészt uszadékból álló faanyag alkotja, 
nem itteni (friss) fakivágás maradéka. 

 

10. ábra Az előző képen látható fa- és földhalommal összevetve, mely a januári bejáráson már a vízszélben volt, 2020. 
december 9-én készült fotón látható, hogy annál beljebb is végeztek beavatkozásokat.  
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11. ábra A sólyapályától délre indult a tereprendezés, a feltöltés, de mint az a következő képen is látszik, attól északra is 
történt földmunka. 

 
12. ábra A sólyapályától északra kis kihagyás után ismét kiterjedt tereprendezés nyomait figyelhettük meg. Az előtérben lévő 
magaskórós, egy éves fácskákat is nyomokban tartalmazó sáv folytatásában történt a terepegyengetés.  
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3. A Duna sétány 43. sz. szemben végzett földmunkára és fakivágás 
 

A szóban forgó területen a már meglévő sólyapálya folytatásában, annak szélességében, kb. 10 m 

hosszon, kb. fél mélységben tükörkiemelés történt, mely földanyagát a gödör mellett felhalmozták. A 

sólyapálya körül kivágott fákat feldarabolták és felhalmozták. Mindezek az alábbi fotókon is jó 

megfigyelhetők. 

 

Tíz darab fa kivágását állapíthattuk meg. A fák egy kivételével honos fűzfafaj egyedei. Az egy kivétel 

tájidegen, több törzsű zöldjuhar. A fák átmérője a metszlapon mérve átlagosan 20 cm. A fotók alapján 

az állománykép is megfigyelhető.  

 

 
13. ábra 2020. december 21-i felvétel a helyszínről, melyet Czinke Zsuzsanna készített. 
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14. ábra A beavatkozás helyszíne műholdfelvételen. A piros rácsos felületszínezés Natura 2000 területet jelöl.  

 

15. ábra A helyszín műholdfelvételen, élőhelytérképpel ábrázolva. A térkép és a helyszíni szemle alapján is J4-élőhely a 
hatásviselő. 
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16. ábra A sólyapálya a Duna sétány felől. A háttérben látszik, hogy az emelkedő víz a sólyapálya folytatásában kialakított 
munkagödröt már elborította, illetve a nyomvonaltól jobbra és balra fa- és földhalmok találhatók. 

 

17. ábra A sólyapályától balra (északra) lévő fahalom. 
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18. ábra A sólyapálya már víz alatt lévő folytatásától balra lévő fűzfák csonkjai. A fák a fényért való versengés miatt a Duna 
felé nőnek, „dőlnek”, ami a háttérben lévő facsoportin is megfigyelhető, csak nem ebben a mértékben.  A dőlés miatt 
„balesetveszélyesek” és a metsz lap nem is feltűnő. 

 

19. ábra Egy jobboldali fa csonkja. Valószínűleg zöldjuhar, mely tájidegen fa. Az adott egyed többtörzsű, vagyis korábban 
már visszacsonkolhatták. Ezen felül a nagyobb törzsek átmérője a 10, illetve a 30 cm-t is eléri. 
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20. ábra A korábbi képek mutatott baloldali fűzcsoport csonkjai. Nem mindegyik látható a képen! 

 

21. ábra Adott kivágott fűz-egyed törzsátmérője kb. 17 cm volt.  
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22. ábra Egy másik fa vastagsága kb. 38 cm volt. Az évgyűrűk alapján egy „eredetileg” kéttörzsű egyedet feltételeznek.  

 

23. ábra A jobboldalon felhalmozott földhalom és bekészletezett fahalom, a sólyapálya folytatásában lévő, már elöntött 
munkagödörrel. 
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24. ábra A pár méterrel jobbra, (dél felé eső lapos részen kb. 30 cm átmérőjű fűzfa törzsdarabjai láthatók.  
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4. Következtetések, javaslatok 
 

A délebbi helyszínen legalább ezer m2 kiterjedésben tereprendezés történt, mely alapvetően a föveny 

bolygatását és feltöltését jelenti. A feltöltés alatt lévő, elegyengetett és takart felszín és vegetáció 

mibenlétét csak feltételezni tudjuk. Valószínű, hogy növényzetmentes iszapos, kavicsos föveny, a felett 

magasabban keskeny kórós sáv, valamint a zonáció legfelső sávját képező erdősáv gyepszintje, esetleg 

cserjeszintje és fái voltak a hatásviselők. 

 

Védett faj-adatunk a területre nézve nincs. Az erdőfoltban védett madárfajok megfigyelhetők, de rájuk 

nézve a hatás közvetett. Itt a fókusz a védett növényfajokon van, melyek a talajmunkákkal 

elpusztulhatnak. Az iszapos, homokos, kavicsos fövenyek egyes állatfajok számára szárazon is 

kedvezők, míg más fajok veszik birtokba, amikor elöntésre kerülnek ezek a sávok. A folyó sok védett, 

fokozottan védett és Natura 2000-jelölő halfajjal bír, melyek számára nagyobb vízálláskor válik élőhelyé 

a területsáv. Itteni jelenlétükre nézve nincs adat, de jellegéből fakadóan időszakos élőhelyről van szó, 

mely egyebekben a folyó áramlásának hatása alatt áll, így a feltöltés esetében is meg fog indulni a 

visszarendeződés. 

 

A terület fás vegetációja ún. jelölő élőhelyet alkot, mely vélhetően helyrehozhatatlanul nem károsodott. 

Ez alól az állítás alól kivételt képez, ha fakivágás is történt. Ahol a feltöltés elvégződött, ott összetúrt 

fatörzsek is megfigyelhetők voltak. Ezek itteni eredete nem kizárt.   

 

A fák törzsére rátöltés sem szerencsés, de tapasztalatból tudjuk, hogy ezt a fák képesek elviselni.  

A talajbolygatás gyomosításhoz vezethet. 

Összességében a feltöltés visszabontását javaslom. Akkor arra is fény derült, hogy fakivágásra sor 

került-e.  

 

Az északi beavatkozási területen egyértelműen jelölő élőhely egy kisebb foltja károsodott.  

A fák vélhetően nem pusztultak el. A csonkokról hajtások fognak elindulni, melyek több törzsű egyedet, 

sűrűbb növényállományt fognak eredményezni, ahogy az a korábban egyszer már kivágott zöldjuhar 

esetében is megfigyelhető. 

Ész-szerű javaslatnak az látszik, hogy a majdani sarjak közül csak a sólyapálya fölé (!) növő törzseket, 

ágakat vágják vissza. Ez is azonban csak akkor szükséges, ha az érintett vízügyi és természetvédelmi 

kezelők és hatóságok a sólyapálya meghosszabbítását engedélyezik. A sólyapálya nem közösségi célt 

szolgál és ahogy látható, a környéken számos vízre jutási lehetőség van. 

Ennek szellemében, az egyéb hatásokkal is összefüggésben, célszerű a Duna-parton végzett 

tevékenységek szigorú szabályozása.  

 

Mindkét esetben javaslom az említett szervezetek megkeresését. A természetkárosítás tényét annyiban 

állapíthatom meg magam, hogy jelölő élőhely károsodására került sor; jogilag ezt a hatóságoknak kell 

eldönteniük.  

 

A fapótlás előírása javasolható, de figyelembe javaslom venni, hogy ha lassan is, a csonkolt fákból újra 

élő egyed fejlődhet. A fapótlásra mindenképpen általában is, mások okokból is szükség lesz. Ezt az 

intézkedést kézben kell tartani, figyelemmel kell kísérni, hogy honosa fajok egyedei kerüljenek 

telepítésre, de ez a témakör már a 3. sz. jelentés tárgyát képezi. Most a legfontosabbnak azt tartom, hogy 

az eset tanulságai, további esetek megelőzése céljából, kommunikálva legyenek minden elérhető 

fórumon, akár a parti ingatlantulajdonosok és kezelők direkt megkeresésével.  
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