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1. Bevezetés, előzmények
A településhez tartozó Dunapart-szakaszon több természetkárosító beavatkozás történt 2020.
decemberében, melyek vizsgálatára 2021. januárjában kaptunk felkérést Budakalász Város
Önkormányzatától (továbbiakban: önkormányzat). A megbeszéltek alapján három lépcsőben kell
természetvédelmi szakértői véleményt adnunk:
1. Az első jelentésben a két szóban forgó kártétel felméréséről,
2. a jelen, második jelentésben az azokkal kapcsolatos iratanyag vizsgálatáról kell szólnunk.
3. A harmadik jelentés célja a budakalászi Duna-part természeti állapotát rontó beavatkozások
vizsgálata, azok felszámolására, az állapotjavító megoldásokra vonatkozó javaslattétel lesz.
A jelen fázisban vizsgált iratok köre az átvételi elismervényben kerül ismertetésre. Az iratok egy része
harmadik személy részére be nem tekinthető. Az iratokra azok készítőjére utalva, nem teljeskörűen és
nem tételesen hivatkozunk.
A jelentés átadását követően három további dokumentum érkezett, melyekre relevancia szintjén
kitérünk e dokumentumban.

2. A Duna sétány 19. sz. szemben végzett földmunkára vonatkozó
iratanyagok vizsgálatának eredménye
Az ügyben legfontosabbnak a természetvédelmi hatóság válaszát, valamint az utólag megérkezett
Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt tartom. Más hatóságok is meg lettek szólítva (erről alább még
megemlékezem), azonban értelemszerűen ez a hatóság az, mely természetvédelmi szempontból döntést
hoz. (A természetvédelmi hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya, a továbbiakban: a „hatóság”
vagy a „természetvédelmi hatóság”. A természetvédelmi kezelő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
/DINPI/.)
A hatóság jelezte, hogy az úszóműves kikötő létesítése kapcsán – az ügyrendnek megfelelően – ún.
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció (HBD) készült, mely a hatósághoz benyújtásra került. A
hatóság a HBD-ben foglaltak alapján, hatósági jogkörében, engedélyezte a kikötő létesítését.
Levélből kiderül, hogy a HBD tervezője a természetvédelmi kezelő (DINPI) adatszolgáltatását kérte az
ott lévő élőhelyekre és fajokra vonatkozóan. A DINPI ezen felül kezelői véleményt is adott, melyben
„nem utasította el a beruházást”.
A DINPI véleménye szerint azonban, látva a tendenciákat, az egyéni kikötési lehetőségek helyett a
közösségi használatú kikötői infrastruktúrákat tartja elfogadhatónak.
A HBD készítője és maga a tanulmány nem volt ismert jelen dokumentáció „első” összeállításakor (azt
pótlásként kaptuk meg február közepén). Biztosra vehettük, hogy a tervező
1. rendelkezik természetvédelmi szakértői jogosultsággal, mely a HBD készítéséhez szükséges (a
jogosultság több éves tapasztalatot és szakmai referenciákat tesz szükségessé), valamint
2. figyelembe vette a Natura 2000 területre vonatkozó szakmai alapdokumentumokat (így az ún.
fenntartási tervet /FT/, a „leírólapot” /„standard data form”, SDF/).
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(A fentieket azért is feltételezem, mert a szóban forgó területtől északra 2019-ben, délebbre 2020-ban
két hasonló ügyben, hasonló módon és eredménnyel magam is készítettem HBD-t, illetve 2004. óta,
amióta kötelező HBD-t készíteni, legalább két tucatot készítettem.)
A HBD tanulmányozása alapján a következőkre jutottam:
1. A HBD-t természetvédelmi (azon belül élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértő) készítette,
2020. november 16-i (vélhetőn: leadási) dátummal. Ennél fogva feltehető, hogy a tanulmány
novemberi természeti állapotok alapján készült, ami nem zárja ki, hogy a készítőnek ne lettek
volna előzetes itteni, vagy hasonló élőhelyen másutt, vegetációs időben szerzett tapasztalatai.
2. A beavatkozások ezt követően, december elején-közepén történtek.
3. Hogy a természetvédelmi hatóság engedélye ekkor már rendelkezésre állt, vagy sem, nem
tudjuk, de a HBD készítője megerősíti, hogy a kikötő létesítéséhez fizikai beavatkozás nem
szükséges (ld. még későbbi is a vonatkozó részek idézve). Az érintett hatóságok irataiból is ez
derül ki.
4. A HBD 4. fejezetében kerül ismertetésre az érintett terület természeti állapotának vizsgálata.
a. Az erdősávot nem tekinti ÁNÉR 2011 szerinti „J4 – Fűz-nyár ártéri erdők”-élőhelynek,
mely jelölő élőhely (Natura 2000 szerinti besorolása: 91E0 – Puhafás ligeterdők, égerés kőrisligetek, illetve láperdők”).
b. Meghatározása szerint az erdő „RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok”élőhely, mely nem jelölő élőhely (így nincs Natura-kódja sem).
c. Az erdősáv „alatti”, fövenyen időszakosan és térben is szakaszosan a „3270 Ártéri
ruderális magaskórós folyómedernövényzet” megnevezésű jelölő élőhely jelenlétét
jelzi. (Szó szerinti idézet: „Az adott helyszínen jellemzően a 3270 azonos ártéri
növényzet szokott kialakulni.”). Ezen élőhelynek ekvivalense az ÁNÉR2011 szerinti
OB-élőhelyek egy kisebb része.
d. Ugyanitt még valószínűnek jelzi a 3130-Natura2000-kódú élőhelyet, mely az ÁNÉR
2011 szerinti „I1 – Nedves felszínek természetes pionír növényzete”- élőhelynek felel
meg.
e. A Duna medernek (U8-élőhely, nem jelölő élőhely) állattani jelentőséget tulajdonít. Ez
azt is jelenti, hogy Natura 2000 jelölő állatfajoknak élőhelye.
f. A területről sem állattani, sem növénytani fajlista, sem élőhely-fénykép nem áll
rendelkezésre a HBD-ben. Az abban közölt élőhely-térkép nem egyezik meg a DINPI
által számunkra rendelkezésre bocsátott élőhely-térképpel, de erre a későbbiekben még
visszatérek.
Az élőhelyek ilyen szintű felsorolása azért volt fontos, mert ebből tudjuk meg, hogy a beavatkozások
előtt, szakértő szerint, milyen élőhelyek voltak jelen a területen, melyek károsodtak. A leírtak okán
(valamely) ruderális iszapnövényzet, melynek sávja egyébként jelenleg is megfigyelhető a fövenyen,
sérült. Ha az jelölő élőhelynek minősült, más elbírálás alá eshet, mint egyébként. Ezek az élőhelyek a
mindenkori áramlási és hordalék-lerakódási viszonyoknak megfelelően spontán alakulnak ki, rövid
életűek, minőségükben könnyen leromlanak az idegenhonos fajok által. Ez utóbbi igaz az erdősávra is,
melyet nagyon sokféle antropogén hatás mellett a spontán betelepült tájidegen fajok is sújtanak.
Jelen összeállításnak nem célja a HBD felülvizsgálata. A korábbi állapotokra közvetve látunk rá,
jelenleg általunk természeti állapotfelmérés nem történt. A helyszíni szemle alapján az erdő és környezet
állapotát mi is tapasztaltuk. Sajnos elmondható, hogy a degradáció jelei jól felismerhetők, a jó
természetességű részek szakaszosak. Jelenleg azonban rendelkezésre áll a DINPI adatbázisa alapján egy
élőhely-térkép és egy biotikai adatbázis, melyek részletesebb feldolgozása a 3. sz. jelentésben kap
helyet. Az 1. sz. jelentésben vizsgáljuk ezen adatbázis alapján mindkét beavatkozás hatásait. Az
(egyébként korábban, egyes esetleges degradációs tényezők hatása előtt készült) élőhelytérkép alapján
mindkét beavatkozás J4-élőhelyen, vagyis jelölő élőhelyen valósult meg. Az élőhely-térkép szerint, ezen
helyszínen az erdősávnak csak a Duna felé eső sávja J4-élőhely. Hasonló esetre lejjebb is van példa,
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amikor egy telepített nemesnyár sor „alatt” van a J4-élőhely. Bár az élőhelyek besorolása igyekszik
tárgyilagos lenni, esetenként értelmezés kérdése is, hogy melyik élőhelyről van szó.
Meglátásom szerint ennek a kérdésnek a tisztába tételénél fontosabb, hogy
1. élőhelyben történt engedély nélküli és
2. szükségtelen beavatkozás,
3. a terület a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak is része.
A természetvédelmi hatóság a későbbiekben az ügyet áttette a vízügyi hatósághoz, mert „a közérdekű
bejelentés tárgyát képező tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűleg vízjogi létesítési
engedélyezési eljárás köteles tevékenység”.
Ezen felül válaszlevelében jelzi (a vastag betűs kiemelés az eredeti levélben szerepel):
„A természetvédelmi kezelő a Natura 2000 területen jogszabály szerint természetvédelmi hatóság
engedélyéhez kötött tevékenység engedély nélküli megvalósulásáról, vagy Natura 2000 terület végleges
megváltoztatásáról, károstásáról nem tett megállapítást, ami külön Természetvédelmi Hatósági
intézkedést igényelt volna.
A fentiekre tekintettel a Természetvédelmi Hatóság a bejelentett tevékenységgel kapcsolatban
nem rendelkezik hatáskörrel, ezért eljárást nem indíthat.”
Az egyéni kikötési lehetőségek biztosításával kapcsolatban az a meglátásom – összhangban a DINPI és
az azt idéző hatóság véleményével –, hogy az egyedi, egyenként valóban igen csekély környezeti,
természeti hatással bíró kikötők elutasításához (pontosabban: tervezőként a hatósági elutasító vagy
támogató döntés előkészítéséhez) jellemzően nagyon kevés muníciót nem tudunk szolgáltatni.
(Megjegyzés: A tervezőnek nem az a dolga és nincs is lehetősége, hogy „támogassa” vagy elutasítsa” a
tervezett projektet. A hatóság más ügyben tett megállapítása szerint a hatásbecslést ténylegesen a
hatóság végzi, nem a tervező. Véleményem szerint hozzáértő számára az elfogultság ténye nyilvánvaló,
másfelől a tényeket a kapott tervek, valamint a jelenlegi és a majdani becsült természeti állapot alapján
kell vizsgálnia, megjelenítenie, egy megadott protokoll szerint. Szerintem a vizsgálat mélysége,
alapossága az egyes HBD-kben lekövethető. Ugyan protokoll szabályozza, de a tervező döntése a
vizsgálat és a tanulmány részletessége. Az anyagi források, az időszak és a cél is befolyásolhatja ezt. A
hatóság döntésétől is függ a vizsgálat elégséges volta.)
Az említett érvhiánynak az oka az, hogy ha fakivágás, vagy a növényzet más érintettsége (a gyepszint
és a cserjeszint károsítása), valamint talajmunkák nélkül terv szerint valósul meg kikötő, akkor az
élőhely maradandóan nem károsodik. Ha az élőhely fizikailag nem károsodik, akkor az ott élő fajok sem
károsodnak (közvetlenül – erre még kitérünk az üzemeltetés hatásai mentén). Tekintettel arra, hogy ezek
a létesítmények fix rögzítési pont nélküliek, szinte bármikor elvontathatók, és helyreállítható a régi
állapot. (Ez vonatkozik a „fix” talajcsavarokra is, melyek a vonatkozó tervben is az egyetlen „fix”
létesítmények.)
Hatás alapvetően azonban nem a kivitelezési (és bontási), hanem az üzemeltetési fázisban van, amikor
számos közvetett hatások jelentkezhet: a zaj, a zavarás (ideértve a zajon kívül a puszta jelenlétet, az
emberek mozgását, a hajók, különösen a motorral meghajtott hajók vízen mozgatását, annak módját és
sebességét, hullámzását), esetleg valamilyen szennyezés (kommunális szemét, fény, üzemanyag).
Ezek a hatások periodikusak. Fő szezonjuk jellemzően az év melegebbik fele, pl. március és október
vége között és vélhetően alapvetően a nappali órák (horgászati szempontból most eltekintve a jelenlegi,
20. és 05. óra közötti kijárási tilalomtól). Ez az időszak a hatásviselő élővilág (egyes elemei, így
alapvetően madarak és emlősök, esetleg halak és egyes gerinctelenek) számára az aktív időszak, így a
rájuk kifejtett hatás megjelenik. (A HBD-ben ezt alapvetően az ún. Natura 2000 jelölő fajokra nézve
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kell vizsgálni, nem minden fajra, aminek van is, meg nincs is szakmai jelentősége. A jelölő fajok száma
elég nagy, de azok adott területen való tényleges előfordulása nem magától értetődő.)
Ha az üzemeltetési fázis közvetett hatásai le is vannak írva, egyenként a hatásuk csekély és nem
eredményez elutasítást, főleg akkor, ha egyetlen vízi jármű kikötéséről van szó. ( A HBD röviden
megemlékezik az üzemelés hatásairól.) Ha több hajóról van szó, és eltérőek a hajóhasználati igények
(ld. a horgászok éjjel is használják a kikötőt, míg a családok, baráti körök jellemzően inkább nappal),
akkor az aktív időszak szinte a teljes nap lehet, időjárástól vízjárástól, a hét napjától stb függően,
valamint a lokális és távolhatás is nagyobb.
A természetvédelmi hatóság levele végén olvashatjuk, hogy a konkrét beavatkozásra irányuló (DINPI
munkatársa által tett) terepszemle alapján az ő „engedélyéhez kötött tevékenység engedély nélküli
megvalósulásáról, vagy Natura 2000 terület végleges megváltoztatásáról, károsításáról nem tett
megállapítást, ami külön Természetvédelmi Hatósági intézkedést igényelt volna”. A bekezdés megelőző
részében a terepszemle eredményei kerülnek rögzítésre.
A másik előzetes jelentésünk a saját terepszemle eredményeit és annak hatásait, jelentőségét és
értékelését foglaljuk össze. Itt és most csak azt jelzem, hogy ezer m2 -t meghaladó kiterjedésben történt
a parti föveny összetúrása, valamint annak kb. fél méteres legnagyobb vastagságot elérő kavicsréteggel
takarása. Hogy fa, cserje kivágásra került-e, csak a beavatkozás előtti állapotok bemutatásából és
fényképekről tudható meg, hiszen a csonkok ebben az esetben be lettek takarva.
(A beavatkozás előtti állapotról a HBD alapján lenne pontosabb képünk. Élőhely-fotó nem szerepel a
dokumentumban. A tervező műholdfelvételre illesztett élőhelytérképet közöl, de az a számomra
rendelkezésre álló szkennelt változat miatt nem vizsgálható pontosan, de elképzelhető, hogy az eredeti
változat sem ad elég támpontot. Az biztos, hogy I1N-élőhelyet a meglévő sólyapálya folyásiránti felvízi
oldalán jelez. Annak jelenlétét időszakos jellegűnek, esetinek tartja. Jelzem, hogy tereprendezés a
sólyapályától északra is történt. Nem közvetlenül a felett, hanem némi kihagyás után, de nagy
hosszúságban.)
Amint a másik jelentésben feltételezzük, a fövenyes rész és az út közötti sávban
1. a gyepszint biztosan,
2. a cserjeszint vélhetően sérült, és
3. akár fakivágásra is sor kerülhetett.
Ezt a két utóbbi tételt nem állítjuk, de ki sem zárjuk, hiszen az erdősávon keresztül valósult meg a
tereprendezés és a feltöltés és a feltöltés vastagsága is az erdősávban a legnagyobb. A feltételezéseket
csak akkor lehet bizonyítani, ha a feltöltést eltávolítják és nem tuskózták ki a területet. Tényszerű
azonban, hogy a nagymértékű bolygatás történt, mely hozzájárul az erdő állapotának leromlásához.
A HBD tervezője általi időszakos ruderális iszapnövényzetet a föveny „gyepszintjének” tekintjük.
A HBD „6. A beruházás kedvezőtlen hatásai” c. fejezetéből idézve: „A kopár parti sáv megbontására
nem kerül sor.” „A használat intenzitása dönti el, hogy a megközelítés mekkora változást okoz a parti
sáv állapotában.”
Utalás történik továbbá, a többi hasonlóan engedéllyel megvalósult sólyapályára és kikötőre is, melyet
azért is említek meg, mert a tervezett kikötő közvetlen már meglévő sólyapálya mellett létesül.
A HBD „9. A kedvezőtlen hatások mérséklése és megelőzése” c. fejezetében, többek között, jelzi, hogy:
„Bár az érintett területen védelemre érdemes növénytársulás nincs, a sekély part épségét célszerű
jelenlegi állapotában megőrizni. Figyelni kell arra, hogy a kivitelezés befejezését követően ne lehessen
a partra gépjárművel (könnyen) lejutni.” Ezen sorokban a tervező előrelátását vélem felfedezni…
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A talajmunkák a kapott információk alapján több napig folytak, azoknak az Önkormányzat általi
felszólítás vetett véget. Ennek alapvető oka az volt, hogy a munkálatokat két önkormányzati ingatlanon
keresztül tudta csak véghez vinni a munkagépet kezelő személy.
A munkavégzésre semmilyen hatóság nem adott engedélyt, melynek az oka az, hogy tereprendezésre
egész egyszerűen nem volt szükség az engedélyes terv és a HBD alapján sem, és a vagyonkezelői
hozzájárulás sem tért ki rá.
A vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását megadta, de azzal a kitétellel, hogy az más
engedélyek megszerzése alól nem mentesíti a kérelmezőt.
Sajnos azonban erre a dokumentumra hivatkozva történt a beavatkozás. A dokumentum szerint a
gépkezelőnek/kérelmezőnek erre nem lett volna joga. (Hogy az őt számon kérők „félre informálására
tett próbálkozást” milyen jogszabály mérlegeli, nem tudom megítélni). A természetvédelmi hatósági
engedély megszerzése akkor még/már folyamatban lehetett, de mint írtam, az az engedély olyan terv és
HBD alapján került kiállításra, mely nem tartalmaz tereprendezésre vonatkozó igényt.
Egy további iratból kiderül, hogy a hajózási hatóság sem látta ennek a beavatkozásnak szükségességét,
sem az általános gyakorlat, sem a terv és a HBD ismeretében. (Ezt a hasonló helyi ügyek és a konkrét
terv alapján, szükségszerűen, mi is látjuk.)
Részben inkább a másik ügyhöz kapcsolódik, de itt is említést érdemel:
A vízügyi igazgatóság egy még 2019. októberében kelt levelében értesít minden Duna és Ipoly menti
önkormányzatot, hogy új sólyapályák létesítéséhez csak akkor járul hozzá, ha az közösségi célt szolgál.
Adott esetben sólyapályáról nincs szó, bár ha a kerékpárúttól a partig tartó rámpa ilyen módon történt
kialakítását nézzük, egy kavicsos „sólyapálya”, rámpa lett létrehozva (egy már meglévő, üzemelő,
közvetlenül szomszédos sólyapálya mellett, valamin egy meglévő, de tönkre menőben lévő, kaviccsal
éppen ezen beavatkozás révén félig betakart sólyapálya helyén).
A levélből az is kiderül, hogy sólyapályák létesítéséhez adott vagyonkezelői hozzájárulás
megszerzéséhez az önkormányzat közösségi célt szolgáló igazolása is szükséges lesz a későbbiekben.
Az önkormányzat 284/3/2021. iktatószámú levelében jelzi, hogy a Natura 2000 természetvédelmi
kezelője a DINPI, a természetvédelmi hatóság a megyei Kormányhivatal nevesített főosztálya, így ebben
és a másik esetben a természetvédelmi vonatkozású kérdésekben (melyek ugyan összefügghetnek
egymással, ld. medermorfológiai megváltoztatása, beavatkozás a növényzetben, élőhelyekben), ezen
szervezeteknek van döntési joga.

3. A Duna sétány 43. sz. szemben végzett földmunkára és fakivágásra
vonatkozó iratanyagok vizsgálatának eredménye
A saját helyszíni szemle eredményeit ez esetben is másik dokumentumban összegzem, de itt is szükséges
kitérni rá. Az alapállítás az, hogy 9-10 db, meglévő sólya pálya mentén, annak út felől nézve baloldalán,
attól kb. 3 méteren belül nőtt, honos fűzfajhoz tartozó fa kivágását tudtam megállapítani, valamint a
sólyapálya meghosszabbítására utaló nyomokat (tükör kitermelése, az anyag sólyapálya melletti
területfoglalása).
A kapcsolódó két iratanyag egyike az önkormányzat természetvédelmi hatósághoz címzett levele,
melyből kiderül, hogy a vízügyi igazgatóság erdészeti szakreferensének közreműködésével,
balesetveszélyre hivatkozással történt fakivágás. Fakivágási engedély kérelem az önkormányzathoz és
a természetvédelmi kezelőhöz nem érkezett.
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A fák csonkjai alapján azok rossz fizikai, statikai állapotára utaló nyomot nem láttam, de lehet, hogy
olyan jellegű állapotromlás volt, ami szabadszemmel nem látható. A fák balesetveszélyességét még egy
okkal tudom magyarázni, hogy a csonkból is látható módon az erdő „alól”, a fény felé, kifelé, a Duna
meder és a sólyapálya felé törekedtek nőni.
A bekészletezett faanyagban véleményem szerint, a kivágott fák élőnek és egészségesnek tűnő
törzsdarabjai mellett valóban száraz, korhadt fatörzsdarabok is jelen voltak. Ezek némelyike
azonosíthatatlan volt számomra, mert pl. kéreg nem volt rajta, ezen felül már régóta holt anyag lehetett.
Azonosítható volt még egy zöldjuhar darabjai, melynek csonkja – vélhetően – balra volt a sólyapályától.
A természetvédelmi hatóság levelében olvasható, hogy a terület a vízügyi igazgatóság által bérbe van
adva, „a bérlő a bérlemény használatának biztosítása érdekében végzett növénykezelési beavatkozást”.
A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a beavatkozás a DINPI őrével történt egyeztetés alapján
történt (a hivatkozott engedély száma alapján 2017-ben), valamint egy fa lett kivágva, a többi nem éri
el a fa méretet.
A PE-06/KTF/9695-6/2017. sz. engedély nem áll rendelkezésünkre, így a DINPI által megfogalmazott,
A természetvédelmi hatóság által érvényesíteni kívánt kikötéseket – ahogy általában az engedélyes
szándékát sem – nem ismerjük. Vélhetően egy általános, árvízvédelmi célú mederkezeléssel kapcsolatos
intézkedésrendszerre vonatkozik, mely érinti az élőhelyeket is.
A természetvédelmi hatóság a vonatkozó, hivatkozott engedély keretében tehát a természetvédelmi
kezelő általi kikötések megfogalmazásra kerültek, az alapján a vízügyi igazgatóság (hogy általában-e
vagy konkrét esetre vonatkoztatva, nem tudjuk) jogosult a területen fenntartási munkákat végezni vagy
végeztetni.
A természetvédelmi szakmai véleményem az, hogy
1. alapvetően honos fafajok egyedei (9-10 pld) lettek kivágva,
2. nem honos, invazív faj egyede (1 pld zöld juhar) is ki lett vágva,
3. a honos fajok a Natura 2000 jelölő élőhely karakterfajai, vagyis jelölő élőhely sérült (és nem azt
segítő módon tájidegen fajok egyedeinek eltávolítása történt),
4. az élőhely adottságai miatt ezek a fák hajlamosak ferdén nőni, de ferdén is évtizedekig képesek
stabilan állni és élve maradni,
5. a balesetveszélyesség ezzel az erővel az egész ártéri erdőre igaz, legalább is a mélyfekvésű
részére, ahol a füzek hajlamosak egymást árnyékolni és ferdén növésre késztetni,
6. a ferde növekedés nem jelent balesetveszélyt – főleg akkor, ha nincs amire rádőljön (értsd: ha
valaki az árteret és az erdőt használni akarja vagy tekintsen el tőle, vagy alkalmazkodjon ahhoz
és döntéseinek követkeményeit viselje),
7. a fák rossz fizikai állapotát a kivágásra engedélyt kérőnek és engedélyezőnek kell igazolnia, a
kivágás előtt és nem utána,
8. a fák mérettől függetlenül fák, nincs olyan, hogy „faméret”, a „fa az fa”, akkor is, ha 10 cm
„magas” csemete, hiszen abból fa lesz, a majdani erdő,
9. ezzel szoros összefüggésben a cserjék és a cserjékkel „értéktelennek” „összemosott” fiatal fák,
ugyanolyan értékes részei az erdőnek, mint a „faméretet” elérő fák,
10. ugyanez vonatkozik a gyepszintre is, hiszen az erdő lágyszárú és fásszárú növényfajok, gombák,
gerinces és gerinctelen állatok összessége, élőhelye. A kis fák és cserjék hosszú ideig a
gyepszint részei, majd a cserjeszinté, végül a fák ezen túlnőve fejlődnek ki a maguk
teljességében.
11. Mivel ezek az erdők megfogyatkoztak, számos degradációs hatásnak vannak kitéve, ma már,
különösen ezen a szakaszon szalagszerűek és több ponton áttörtek, védelmükről ilyen
mikroszinten, eseti jelleggel is kell gondoskodni, kezelésük kérdését ilyen általános módon
kezelni nem lehet. (Tudomásunk szerint pl. a DINPI munkatársa 2020. decemberében és2021.
januárjában, adott esetről nem tudott.)
12. A jelölő ártéri élőhelyekről általában, makroszinten, 2004. óta a „Natura 2000”-rendelet és az
azt betartó és betartató szervezetek gondoskodnak.
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A rendelkezésre álló iratanyag kiegészült az Önkormányzat vízügyi igazgatóságnak írt levélére kapott
válasszal. A válasz az önkormányzat illetékességét és a fapótlás kérdéskörét firtatta. Az idézett
jogszabályoktól függetlenül, mint erre máshol utalunk, meglátásom szerint az Önkormányzatnak a
település természeti és táji értékeinek védelme, helyreállítása mentén nem csak lehet szava, hanem azt
fel is kell emelnie. Egyrészt nagyon rossz precedens a lakosság felé is, ennek mellőzése – további utat
enged a már így is gyakori kisebb-nagyobb beavatkozásoknak.
Szakmai szempontból itt most csak arra térünk ki, hogy
1. a nagyvízi árvízlevezetési biztonság biztosítását nem szolgálja a sólyapálya menti fák kivágása,
hiszen az – nyilvánvalóan és szerencsére – nem egy egységes, hivatkozott célt kielégítő
beavatkozás, hanem egy eseti, talán engedély nélkül létesült és fenntartott, továbbfejleszteni
tervezett sólyapálya biztonságát szolgáló, „bemondásos alapú”, talán műszakilag sem
megalapozott beavatkozás volt (ld. mekkora űrszelvény szükséges valójában?),
2. a beavatkozás jelölő élőhely karakterfajának egyedeit érintette,
3. az Önkormányzat joga az élőhely védelme és rehabilitációja, melynek része az élőhelyet
károsító tevékenységek csökkentése, ellentételezése, ellentételeztetése (magyarán, pl. a szóban
forgó fapótlás előírása, a fakivágások mérséklése, pótoltatása, vagy akár saját hatáskörben a fás
és egyéb élőhelyek, érintett hatóságokkal egyeztetett módon történő helyreállítása),
4. ez a cél a természetvédelmi kezelőnek kötelessége,
5. az ártéri erdők, sávok kezelésére idézett jogszabály természetvédelmi szempontból rendkívül
káros, sem az ökológiai célokat kitűző Víz Keretirányelvhez, sem az Árvízi Irányelvhez, sem a
Natura2000 céljaihoz nem illeszkedik.

4. Következtetések, javaslatok
Mindkét eset közös tanulsága, véleményem szerint az alábbi. Elsőként mégis elsősorban a
tereprendezésre fókuszálok.
Az egyenként a kivitelezési fázisban nem jelentős közvetlen hatások összeadódásával jellemzően a
hatásvizsgálatok és a hatóságok nem foglalkoznak, így elvileg akármennyi kikötő létesülhet.
Az üzemeltetési fázisban jelentkező hatások elemzése vagy megtörténik, vagy nem, vagy mérlegelési
szempont, vagy nem. Ebből az is fakad, hogy az előzőek alapján „akármennyi” kikötő zaja, zavarása,
fényszennyezése egy szakaszon összeadódik és időszakosan akár állandósulhat. Erre ezen a szakaszon,
nyári időszakban minden esély megvan.
A leírtak ökológiai hatása pl. az, hogy az adott partszakasz mentén az érzékeny fajok megfogyatkoznak,
de még azokon a kapcsolódó partszakaszokon és mederrészleteken is, ahova a hajók eljutnak. (Tehát
igen erős multiplikáló hatásról van szó, nem beszélve arról, hogy a hatás a „sportos” hajóhasználat
következtében nem egyenesen arányos a hajók számával. Az, hogy a hajók a kikötő felé lassítanak,
illetve annak közelében még gyorsítanak, ugyan valós megállapítás, a kérdés az, hogy előtte és utána
milyen sebességgel haladnak.)
A hajók keltette hullámzás olyan mértékű (2020-ban számos esetben magam is tapasztaltam, nem csak
számos horgász és természetvédő szóbeli közléséből tudom), hogy akár egy hajó elhaladása után is a
hullámzás halivadékok sokaságát sodorja ki a fövenyre. Ez nem csak az uszályokra igaz, hanem kisebb,
horgász vagy turista motorcsónakokra is, ezért vezettek be sebességkorlátozást egyes szakaszokon. (A
madárvilágot is nyilvánvalóan zavarja a hajóforgalom.)
Az üzemelési időszak hatásainak és az összeadódó hatások figyelembe vétele ezért a természetvédelmi
szakértőknél és a hatóságnál is célszerűen és hangsúlyosan meg kellene jelenjen.
(Megjegyzés: Az SDF-ben szereplő, vonatkozó célkitűzések:
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1. „Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjárműforgalom, …
fakivágás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása az
ártéren.”
2. „A lovas, gyalogos turista forgalom, illetve vízisportok (evezőtúra, horgászat)
szabályozása, túraútvonalak, kikötési lehetőségek kijelölése, illegális kikötési- és
horgászhelyek felszámolása.”
3. „A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme.”
4. „A hajózás fejlesztési elképelések és a természetvédelem céljaink összehangolása”.
5. „A vízteret használók természetvédelmi szemléletének formálása.”)
A határ meghúzásának kényszere, és kényelmetlensége és felelős felvállalásának szükségessége - ti.
„kinek engedjük még a kikötő létesítését, kinek már nem” – véleményem szerint ezen a szakaszon
eljött/bekövetkezett, mert egymás érik az ártéri erdőt áttörő, részben illegális, de megtűrt sólyapályák,
és az ártéri erdőben átvezetett bejárójú kikötők (egyéb, kikötőktől független hatásokról nem is beszélve).
A sólyapályák létesítése elleni egyik vízügyi igazgatósági műszaki érv a feliszapolás, amit azért is
említek meg, mert ennek a hatása az élőhelyek átalakulását is eredményezi.
Szóbeli közlés alapján a földmunkák is egy olyan iszapos partszakaszon történtek, mely egy meglévő
sólyapálya sodrásárnyékában lett iszapos. Az iszap nyilvánvalóan nem elég „urbánus”, de adott
sodrásviszonyok következtében rakódott le, annak szükségszerű velejárója. (Nem beszélve a nem ilyen
mikroszintű, hanem mezo- és makro-szintű beavatkozásokról a folyó medrébe, mint a több évtizedes
kavicskitermelés, a hajózó út kotrása, ill. terelőművekkel való fenntartása, melyek a medermélyülésen
keresztül a partszegély vízborításának időbeli és térbeli csökkenését, a mozgató erő csökkenését, s így
a feliszapolást segítették, és segítik. Ehhez adódik még hozzá a mederben való vízlevezetésre
koncentráló árvízvédelem.)
Hogy mennyire volt az iszap kaviccsal letakarásának értelme, az az első nagyvizek után kiderül.
Hasonlóképpen fontos, hogy a közösségi cél jelentősége a vízügyi igazgatóság és a DINPI levelében is
megjelenik. A sólyapályák és bejárók számának kordában tartása elodázhatatlan.
Az engedély nélküli sólyapályák elbontása szükséges, ahogy a jelenlegi földmunka visszabontása, az
eredetihez hasonló állapot visszaállítása is.
A még meghatározandó kívánt sólyapálya- és egyéb kikötő-szám feletti létesítmények esetében a
vagyonkezelői hozzájárulása is lejárhat. Nem lehet cél az sem, hogy ezen hozzájárulás adta bevétel
segítse a hozzájárulás megadását.
Itt az idő, hogy a kisebb számú közösségi célokat szolgáló kikötés felé tudatosan mozduljon el az
érintettek köre.
A közösségi célt Budakalász önkormányzata igazolhatja, de ennek jelentősége – nincs mit szépíteni rajta
– politika függő is, és a határszám kijelölése is szükséges hozzá. Véleményem szerint ebben a kérdésben
a DINPI, mint természetvédelmi kezelő véleményének is döntőnek kell lenni, hiszen nyilvánvaló, hogy
a sok kis hatás összeadódása az élőhely degradációját okozza – nem csak helyben, hanem a kikötő
funkciójából fakadóan egy x km hosszú folyó szakaszon.
A meglévő sólyapálya meghosszabbítása és a „növényzetből kiszabadítása” kapcsán a szakmai
véleményemet már részleteztem, így összefoglalóan csak azt javaslom, hogy az ilyen jellegű
beavatkozás előtt a természetvédelmi hatóság és kezelő egyedi/eseti hozzájárulását kérjék ki (hiszen
Natura 2000 területről van szó, ahol egyébként a hatóság meglátásától függően HBD készítése kötelező).
A fenntartási munka és balesetvédelem olyan kulcsszavak, melyek bármit takarhatnak és
örökérvényűek. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy
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1. a sólyapályát meghosszabbítani tervezték, ezzel összefüggésben földmunkát végeztek (hogy a
vagyonkezelő vagy a természetvédelmi kezelő engedélyével vagy sem, nem ismert),
2. a fák nagy valószínűséggel egészségesek voltak,
3. és bár dőltek, a sólyapálya úrszelvényébe nem feltétlenül lógtak be mind (és ha be is lógtak, a
tőből való kivágást semmi sem indokolta, gallyazás is elég lehetett volna az űrszelvény
biztosításához).
4. Ezen felül a sólyapálya használata eseti, sok más kikötési lehetőség is adódik a környéken, és
azt mindenki saját felelősségére használhatja. Pontosabban, csak az, aki a magánterület-táblát
és a sorompót kihelyezte, így közösségi hasznosításra sincs mód.
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