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 FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Jelen környezeti hatástanulmány (továbbiakban KHT) tárgya a Gellérthegyi Sikló.  

2. A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak becslése és vizsgálata, a 
káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló intézkedések 
megfogalmazása, valamint a tevékenységet Környezetvédelmi szempontból esetlegesen kizáró 
okok felderítése. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, 
továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi 
hozzájárulás megszerzése.  

3. Jelen KHT tartalma a hatályos Környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII.25) Kormány rendelet előírásai alapján került összeállításra. A tervezett 
beruházás a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 96. b) pontja (helyi 
vasúthálózat elemei (magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, villamos, és 
különleges pályával rendelkező vasút, kivéve a sífelvonót)) értelmében a Környezetvédelmi 
hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 
köteles tevékenység. A tervezési szerződésünk értelmében a Korm. rendelet 1. § (5) pontja 
alapján előzetes vizsgálati eljárás nélkül környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását 
kérelmezzük. 

4. Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett 
beruházás megvalósítása (kivitelezése) során elsősorban zaj- és levegőminőség-
védelmi és tájvédelmi szempontból lehet ideiglenesen fellépő kedvezőtlen hatással 
számolni, de a javasolt intézkedések betartásával a környező lakóterületeken a fejlesztés 
várhatóan nem okoz konfliktust. A megvalósítást és üzembe helyezést követően az 
egyes környezeti elemek szempontjából a várható hatás elfogadható, nem jelentős. 

5. A tervezett beruházás megvalósításának időszakára, valamint az üzemelés és üzemeltetés 
idejére becsült hatások megelőzése, mérséklése céljából az egyes környezeti elemek 
szempontjából javaslatok/intézkedések kerültek megfogalmazásra az adott környezeti 
elemmel foglalkozó fejezetben. 

6. A javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és 
üzemeltetése során előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a 
hatályos környezetvédelmi előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak 
tekinthető. A létesítmény megvalósulása a vonatkozó környezetvédelmi 
előírásoknak megfelel. 
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1. BEVEZETÉS 

Jelen projekt célja a Gellérthegyre, illetve a Citadellára való feljutás megkönnyítése, a környék 
közlekedési problémáinak – melyet a Gellerthegyre nagy számban felmenő turistabuszok okoznak- 
orvoslása. Ily módon a környező területek levegő- és zajterhelésének csökkentése, valamint a 
fővárosba érkező látogatók számára új vonzó látványosság megteremtése. 

1.1. A KÉRELEM TÁRGYA ÉS CÉLJA 

A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 96. b) pontja (helyi vasúthálózat elemei 
(magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, villamos, és különleges pályával rendelkező 
vasút, kivéve a sífelvonót)) értelmében a Környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 
döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A tervezési szerződésünk 
értelmében a Korm. rendelet 1. § (5) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás nélkül környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérelmezzük. 

A 275/2004. (X. 8.) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 
szóló kormányrendelet alapján, amennyiben a beruházás Natura 2000 területre akár önmagában, 
akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, vizsgálni kell a beruházás hatását a 
Natura 2000 területre. A beruházási terület sem közvetlenül, sem közvetve nem érint Natura 2000 
területet, emiatt Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése nem szükséges. 

Tárgyi beruházást a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban 
Ngt.) 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Citadella erőd és környezete 
megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
339/2020. R.) 1. § (1) bekezdésében nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé 
nyilvánította.  

A fent idézett 339/2020 rendelet 1.§ (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánítja a Citadella erőd és környezete területén lévő ingatlanokon, valamint 
az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően 
kialakított ingatlanokon megvalósuló, az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a 
továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági 
ügyeket. (az 1 sz. melléklet 2C cellája: …valamint az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest I. 
kerület, belterület 5290/1, 5413/3 - ez a Sikló felső szakaszát magába foglaló telek) 

A környezeti hatástanulmány célja a tervezett tevékenység megvalósítása következtében várható 
környezeti hatások becslése és vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra 
csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása, valamint a kivitelezést környezetvédelmi 
szempontból esetlegesen kizáró okok feltárása.  

Fenti célok elérése érdekében a környezeti hatástanulmányban felmérésre került a beruházási 
terület jelenlegi környezeti állapota, környezeti viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre 
álló tervek és dokumentumok alapján értékelésre kerültek a tervezett tevékenység kivitelezése 
kapcsán fellépő környezeti hatások, azok mértéke és következményei. 

Az egyes környezeti elemek, környezeti rendszerek jelenlegi, illetve távlati (beruházás utáni) 
állapotának vizsgálatával, a vizsgált terület lehatárolásával, az esetlegesen szükségessé váló 
védekezés lehetséges módozataival szakterületenként külön-külön foglalkozunk, majd összefoglaló 
értékelésben összegezzük vizsgálati eredményeinket. 
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 Jelen tervdokumentáció a Gellérthegyi Sikló megvalósításához szükséges beavatkozásokra 
vonatkozó környezeti hatástanulmányt tartalmazza. 

A környezetvédelmi dokumentáció készítésekor a jelenleg érvényes környezetvédelmi jogszabályok 
szerint jártunk el. A környezetvédelmi dokumentáció a többször módosított „a 
környezetvédelmének általános szabályairól” 1995. évi LIII. törvény és a „környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról” szóló 314/2005 
(XII.25) számú Kormányrendelet előírásai alapján készült. 

Jelen környezeti hatástanulmány nem tartalmaz az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 
törvény hatálya alá tartalmazó üzleti titkot. 

1.2. ELŐZMÉNYEK 

A Gellérthegyi Sikló megvalósításának ötlete a Citadella és környékének fejlesztése kapcsán került 
a 2000-es években megtervezésre. A terveket a KASZAB Építész Iroda Kft. készítette. A Főváros 
illetékeseivel történt egyeztetés során merült fel, hogy „környezetterhelési vizsgálat” készüljön az 
érintett terület jelenlegi állapotát és a várható hatások megítélését illetően. 

A tervezett létesítmény a hatályos jogszabály szerint előzetes vizsgálati eljárás köteles, amely 
dokumentációt a TÉR-TEAM Mérnök Kft (1106 Budapest, Lángvirág u. 22.) készítette a Rác Sikló 
Kft megbízása alapján. A benyújtását követően a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával és állásfoglalása 
figyelembevételével megállapította, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatása jelentős, ezért 
a KTVF:33283-25/2006. számú határozatában környezeti hatásvizsgálat végzését írta elő. A 
határozat részletesen előírta a környezeti hatásvizsgálat tartalmi követelményeit. 

2007-ben a Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. készítette el a Gellréthegyi Sikló 
környezeti hatástanulmányát. A környezeti hatásvizsgálata 2008-ban kezdődött, a tárgyban kiadott 
környezetvédelmi engedély a KTVF: 12547-13/2008. sz. határozat, ezen határozatot az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség OKTVF 14/351/2/2009. sz. 
határozata részben megváltoztatta. A Gellérthegyi Sikló környezetvédelmi engedély 2013. 
szeptember 30-ig volt érvényes. 

A környezetvédelmi engedély határidő meghosszabbítása feltételeként a környezetvédelmi 
felülvizsgálati dokumentáció elkészítését írták elő, ill. a fent hivatkozott első fokú határozatot 
módosító OKTVF 14/351/2/2009. sz. határozata 4.5 szakasza alatt előírt, a védett természeti 
területen kivágandó fák pótlása miatti fakivágási-fapótlási engedélyezési dokumentáció elkészítését 
és benyújtását kérték. 

2013-ban a környezeti felülvizsgálati dokumentációt a TÉR-TEAM Kft. készítette a Rác Sikló Kft. 
megbízásából. A dokumentáció tartalmazta az OKTVF határozatban előírt fakivágási-fapótlási 
engedélyezési tervet is. 

A Gellérthegyi Sikló rendelkezett ekkor a megvalósításhoz szükséges érvényes hatósági 
engedélyekkel: 

 Környezetvédelmi engedély és módosításai. 
 Útépítési engedély. 
 Építési engedély. 
 Vasúthatósági engedély. 

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség KTVF:38295-26/2013. 
Ikt. sz.-on adta ki a RÁC SIKLÓ Kft. részére a Budapest I. kerületben lévő Gellérthegyi Sikló 
létesítésére és üzemeltetésére a környezetvédelmi engedélyt. A Környezetvédelmi engedély 2019. 
április 30-ig volt érvényes. 
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Időközben változott a tervek műszaki tartalma. Buszparkoló illetve mélygarász nem 
létesül a Sikló bejárat előtti téren, így új környezeti hatástanulmány készítése vált 
szükségessé. 

1.2.1. Előszűrés, korábban vizsgált változatok bemutatása 

A tervezett Sikló forgalmi-közlekedési technológiai telepítését a FŐMTERV Rt. 11 változatban 
vizsgálta. A Sikló létesítményeinek előzetes tervezése során nem volt mód több helyszíni változat 
kidolgozására, mivel az érvényes szabályozási terv erre nem adott lehetőséget. A Sikló előzetes 
műszaki tervezése során, a pálya kialakításának és előtervezésének helyszínrajzi értelemben 
egymástól lényegesen eltérő változat kidolgozására nem került sor. 

A pálya helyszíni meghatározottsága mellett a magassági vonalvezetés tekintetében meglehetősen 
nagy szabadsággal rendelkezik. A pálya kialakításában létezik az az alternatíva is, hogy a pályát 
teljes hosszban terepszint felett vezetnék. Ez esetben a völgyállomás és a pálya a Rácfürdő mellől 
indul, mindvégig acélszerkezeteken futva keresztezi a Hegyalja utat. A hosszszelvény lejttörése 
után az alapmegoldás szerinti változatlan kialakításban futna.  

Az érintett szakhatóságok egyeztetése alapján a vegyes vonalvezetésű vasúti pálya kialakítása, és 
alsó állomás a Gellérthegy lábánál történő elhelyezése mellett döntöttek a tervezők. 

A magasban vezetés előnye:  

•  az alagútépítés többletköltség elmaradása, 
•  az utasok számára a kilátás növekedése, 
•  csökkenne az alsó szakasz meredeksége, 
•  csökkenne a vízszintes járműpadozat automatikus beállásának teljesítendő szögeltérése, 

amely a járművek alakjára lenne kedvező hatással. 

A magasban vezetés hátránya:  

•  a sikló alsó szakaszában a növényzetet (fák) ki kell pusztítani, amely jelentősen csökkentené 
a területen lévő idős fák alkotta park ligetszerű jellegét, 

•  az alsó szakaszban a vasúti pálya magasban vezetése esetén a tartó oszlopokat olyan 
mélyen kellene alapozni, – a megfelelő stabilitás érdekében – hogy az már a karsztvíz szintet 
érné el, 

Az alagútban vezetés előnye: 

•  az alagútban vezetés hosszának vizsgálata – többek között - arra terjedt ki, hogy milyen 
szint magasságban lehet már a karsztvíz veszélyeztetése nélkül a tartó oszlopok alapozását 
elvégezni, Orom utcáig történő alagút kialakítása esetén, az Orom utca feletti szakaszon az 
alapozási munkálatok a karsztvíz szintet nem érik el. 

A vasúti pálya vonalvezetésénél tekintettel voltak arra a tervezők, hogy elsősorban az elöregedett, 
korhadt, a hegyoldal eróziója során eldőlő fák kerüljenek kivágásra. Így összességében 
megállapítható, hogy a tervezett vegyes – felszín alatti és felszín feletti – pályavezetés a karsztvíz 
és a jelenlévő fás-ligetes terület védelme érdekében került megtervezésre. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció a Sikló alsó állomáshoz kapcsolódó mélygarázs elrendezésére 
két változatot tartalmazott. 

De a jelenlegi koncepció alapján buszparkoló illetve mélygarász nem létesül a Sikló bejárat előtti 
téren. 
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI 

2.1. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; ENGEDÉLYKÉRŐ 
ALAPADATAI 

2.1.1. A tervezett tevékenység célja 

Jelen projekt célja a Gellérthegyre, illetve a Citadellára való feljutás megkönnyítése, a környék 
közlekedési problémáinak – melyet a Gellerthegyre nagy számban felmenő turistabuszok okoznak- 
orvoslása. Ily módon a környező területek levegő- és zajterhelésének csökkentése, valamint a 
fővárosba érkező látogatók számára új vonzó látványosság megteremtése. 

2.1.1. Engedélykérő alapadatai 

Gellérthegyi Sikló Kft. 

Székhely – 1013 Budapest, Lánchíd utca 15-17. 

Kapcsolattartó – Walton Imre 

2.2.  A TEVÉKENYSÉG MŰSZAKI ADATAI 

2.2.1. A tevékenység volumene, műszaki adatai 

 

A Gellérthegyi Sikló-projekt elemei a következők: 

•  Sikló bejárat előtti fogadó tér  
•  Fogadó épület 
•  Alagút és alsó állomás  
•  Orom utcai kitorkolás  
•  Felső állomás  

 

2.2.1. ábra A Gellérthegyi Sikló-projekt elemei 
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Sikó bejárat előtti fogadó tér 

A Krisztina krt. Hegyalja út és a Rácz Fürdő által közbezárt terület a Sikló alsó fogadó tere. Ide a 
látogatók gyalogosan a meglevő, lámpás gyalogos átkelőktől vagy a Krisztina krt. mentén 
kialakított buszmegállóból érkeznek. 

A terület felett húzódó felüljáró a teret két részre bontja -a Rácz Fürdő felöli rész a meglévő 
növényzet megtartásával jellemzően burkolt, míg a felüljárón túli rész zöld terület marad. Ez a 
burkolási viselkedés a Rácz Fürdő és felüljáró közötti sikló alagút szájához vezető útvonalat is jelzi. 

A fogadó tér elemei 

•  Sikló alagút bejárata 
•  Fogadó épület 
•  Fogadó épület előtti bevágás 
•  Tereplépcső 

Fogadóépület 

A Fogadóépület a Hegyalja út mentén húzódó kiszolgáló épület. A terep lejtését kihasználva egy 
kanyont hoznak létre, amibe a magas ponton - a Hegyalja út felől - az épület, a Krisztina krt. felőli 
részre egy tereplépcső kerül. A kettő építészeti elem egy forgalom zajától védettebb teret hoz létre, 
amely a Fogadóépület mellett végig futva a Sikló alagút bejáratáig húzódik. 

Az épület tér felőli fala tört vonalban futó üvegfal, amit kívülről a homlokzati képet meghatározó, 
külön szerkezetű, fent összekötött pillérsor követ. 

A fogadó épület a siklót használó turistákat szolgálja ki, és a következő funkciókat tartalmazza: 

•  nyilvános wc 

•  üzletek 

•  kávézó 

•  jegypénztár 

Minden fő funkciót kiszolgálóhelyiség a térről közvetlenül megközelíthető. 

Közvetlen a térről nyílik a turisták számára épülő nyilvános mosdó és wc csoport. Készül 
mozgássérült wc a szükséges felszerelésekkel, férfi és női mosdó-wc csoport és takarítószer tároló.  

Az üzletek üvegfallal néznek a tér felé. Az üzletterek mögött egy-egy mosdóval felszerelt öltöző, 
wc, és raktárhelyiség készül. 

A kávézó vendégtere szintén üvegfallal néz a tér felé. A vendégtér mögött a söntés, raktár és 
mosdóval felszerelt öltöző kap helyet. 

Az épület alagút felöli végében nyílik a jegypénztár, a másik végében helyet kap még egy 
elektromos kapcsoló helyiség, hulladéktároló és gépészeti helyiség. 

 

Alagút és alsó állomás építészeti kialakítása 

Bányászati technológiával kialakított, kosáríves keresztmetszetek  

-alagút 4,6 x 3,2 m 

-állomás 8,2 x 6,0 m 
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Alagút 

Az alagút Rác Fürdő felöli kitorkolása a Fogadóépület előtt húzódó pillérsor utolsó osztásában fut 
ki. Az alagút földből kibújó cső részét látszó-betonból építik meg, laminált üveg bevilágítókkal. 

Az állomás és az alagút találkozásánál Hegyalja útra - keletre - vezető lépcső készül, csúszásmentes 
burkolattal, pontmegfogásos üvegfedéssel, mely az alagút bevilágítását is szolgálja. A 
szintkülönbség 4,9 m. A feljárat nem a Hegyaljai úti járdát foglalja el, hanem a hegy felöli támfalak 
átépítésével alakítható ki. Az új támfal és a lépcső oldalfalai egymáshoz látszóbeton dúcokkal 
csatlakoznak. 

Mind az alagút, mind a lépcső bányászati technológiával épül, a Hegyalja út lezárása nélkül. 

Az alagút padló-lejtése max5,0% A Hegyalja út alatti ɸ500-as esővíz csatorna kiváltása a megépítés 
alapfeltétele.  

 

Sikló alsó állomása 

Az alsó Sikló állomás ebből az aluljáróból nyílik, automata, de kézzel is működtethető, kétszárnyú 
üveg tolóajtóval. Üzemzárás után zárható a kialakítása, de megfelel a tűzvédelmi 
követelményeknek is. A kétoldali peronra 5,0%-os lejtő vezet. A peron padlószintje 107,60 m B.f. 

Az állomás szerkezeti kialakítását a „süllyeszték” és az ehhez csatlakozó „kábel-feszítés” mérnöki 
igényei határozzák meg. Ezért a peron alatt egy technológiai szintet terveznek, 4,2 m szélességgel 
és min. 2,9 m belmagassággal. 

Ez az üzemi szint lehetőséget ad arra is, hogy a Sikló-kocsik kötelező átvizsgálása is itt 
történhessen, ne pedig a felső állomáson, ahol az ehhez szükséges fedett tér nem alakítható ki. 

Padlószint: 104.05  mB.f.  Az alapozás alsó síkja a karsztvíz becsült max szintje : 103,65 m B.f   

A lejtaknából bejutó csurgalékvíz és a technológiai igények alapján olajfogós átemelő zsompot 
alakítanak ki. 

 

Orom utcai kitorkolás 

A meglévő sétány folyamatossága biztosított lesz. 

A jelenlegi - rendezetlen - környezeti, zöldterületi kialakítást kert-és tájépítészeti eszközökkel 
átalakul. Ebbe integrálódik a lejtakna lehatárolása, biztonságos kialakítása. 

A kitorkolás nyírt sövénnyel lesz körülvéve. Az esővíz elvezetéséről víznyelő rendszer gondoskodik. 

A kitorkolás biztonságos és esztétikailag is igényes lehatárolása -látszóbeton mellvéd felett - 
horganyzott acél oszlopokra feszített rozsdamentes acél hálóval és a korlát LED világításával lesz 
biztosítva. 

 

Felső állomás építészeti kialakítása 

A felső állomás főbb funkciói: 

•  kávézó 

•  peron 

•  jegypénztár 

•  nyilvános wc 

•  technológiai 
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A felső állomás tömegét három építészeti elem határozza meg. Az önmaga fölé vezető, a sikló 
pályáját körbe ölelő íves rámpa, ahol a sikló kocsija a hurkon keresztül érkezik meg a felső peron 
szintre. A rámpa mögött, színezett látszóbeton támfal, aminek a takarásában kaptak helyet a 
kiszolgáló funkciók. Valamint a Citadella-sétány szintjén lévő kávézó, kör keresztmetszetű acél 
oszlopokon támaszkodó ívelődő záró födéme. 

Az utasok a peron szintre érkeznek. Ezen a szinten támfalba simítva kaptak helyet a nyilvános wc-
k, a jegypénztár, sikló vezérlő helyisége, szociális blokk és raktár, valamint gépészeti helyiség. A 
vezérlő helyiségből belső lépcsőn keresztül érhető el a technikai szint, itt található a sikló gépháza, 
elektromos helyiség, valamint gépészeti helyiség. 

A támfalba rejtett kiszolgáló funkciók felett a Citadella-sétány szintjén kávézó kap helyet. 
Üzemeltetéséhez tartozó szociális blokk és raktár a peron szinten található. 

A peron szintről az utasok több útvonalon haladhatnak tovább. A rámpát választva a kilátásban 
gyönyörködve a Citadella-sétány szintjére érnek. A támfal mögött kialakított belső lépcsővel, vagy 
lifttel a Citadella-sétány szintjén lévő kávézóba jutnak, vagy a sétányon keresztül fel vagy lefelé 
indulhatnak. 

2.2.2. A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja, 
ütemei 

Kivitelezés tervezett kezdete és a működés megkezdésének pontos időpontja még nem ismert. 

2.2.3. Tevékenység helye és területigénye 

A tervezési terület Budapest I. kerületét és a XI. kerület határát érinti. Az érintett terület a KSZT 
142.sz.tömbje, 5692/2 hrsz és 5413/3 hrsz, valamint 144 sz. tömbje, az 5966 hrsz alatt, továbbá 
a Hegyalja út 6000 hrsz és az Orom utca 5314/2 hrsz. alatti területei. 

 

2.2.4. Szükséges létesítmények, kapcsolódó műveletek 

Az új épületek közműellátását a közterületen meglévő ivóvíz-, szennyvíz- közművekre történő 
csatlakozással oldják meg. 

Létszámok az épületekben 

Felső állomás: 

•  Dolgozók: 5 fő 
•  Szociális blokk napi forgalom: 1000 fő 

Alsó állomás: 

•  Sikló üzem dolgozók: max. 5 fő 
•  Üzletek dolgozói: 6 fő 
•  Kávézó dolgozók: 2 fő 
•  Kávézó vendég: max 40 fő 
•  Szociális blokk napi forgalom: 1000 fő 

Az épületek hőellátására hőszivattyús üzemben működő fűtő-hűtő VRV rendszereket telepítenek. A 
HMV-termelést és felületfűtést hőszivattyús üzemben működő egység biztosítja. Az épületekben 
központi hűtést tervezünk kialakítani, mellyel a belső levegőhőmérsékletet a külső hőmérsékletnél 
6 °C-kal alacsonyabban tartják. A hűtési energiát a VRV rendszerek biztosítják, mely télen fűtési-, 
míg nyáron hűtési üzemmódban üzemelnek. 
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Belső vízellátás 

Vízellátás - hideg vizes rendszer 

Az alsó állomás és kiszolgáló épületei a telken meglévő ivóvíz közműre csatlakoznak. A felső 
állomás a Citadella sétányon meglévő ivóvíz közműre csatlakozik.  

Az alsó épület vízigénye a következő: 

•  Szociális blokk (napi forgalom: 1000 fő) 5,0 m³/nap 
•  dolgozók (40 l/fő/d) 0,52 m³/nap 
•  takarítás (240 m2) 0,24 m³/nap 
•  Kávézó (napi forgalom: 1000 fő) 1,0 m³/nap 

összesen 6,76 m³/nap 

csúcsban 1,37 l/s 

A felső épület vízigénye a következő: 

•  Szociális blokk (napi forgalom: 1000 fő) 5,0 m³/nap 
•  dolgozók (40 l/fő/d) 0,2 m³/nap 
•  takarítás (440 m2) 0,44 m³/nap 

összesen 5,64 m³/nap 

csúcsban 1,29 l/s 

 

Vízellátás - melegvizes rendszer 

A használati melegvíz ellátást központi tárolókról biztosítják, külön az alsó épület és külön a felső 
épület részére, a raktár helyiségekben elhelyezett melegvíztárolókkal. A levegő hőforrást 
hasznosító hőszivattyús rendszer egy közvetett fűtésű HMV tárolót lát el. A melegvíz csőhálózat 
mellett cirkulációs hálózatot javasolt kiépíteni. A tárolt melegvíz épületenként 300 liter, azaz 0,3 
m3. 

Szenny- és csapadékvíz elvezetés 

Szennyvízelvezetés 

Az épületek szennyvizeinek összegyűjtése és elvezetése a padlóban, aknában ill. szerelőfalban 
szerelt, hegesztett PE gyűjtőhálózat segítségével történik.  

Az alsó épületben keletkező szennyvizeket gravitációsan, az alsó állomás gépházában keletkező 
szennyvizet olajfogón keresztül átemelő szivattyúval juttatják a szennyvíz elvezető hálózatba A 
felső állomás terepszint alatti helyiségekben keletkező szennyvizeket központi átemelő szivattyúval 
juttatják a szennyvízelvezető hálózatba. 

Az alsó épületben keletkező szennyvíz becsült mennyisége csúcsban 3,18 l/s 

Az felső épületben keletkező szennyvíz becsült mennyisége csúcsban 2,99 l/s 

Csapadékvíz elvezetés 

Az épületek tetejéről van szükség esővíz elvezetésre és esetleg a térburkolatos területekről is. A 
csapadékvíz elvezetése gravitációs módon történik, egyesített szennyvíz hálózatba kötve. A VRV 
beltéri egységek hűtőelemei és az esetleg telepítendő hűtőkészülékek üzeme alatt keletkező 
kondenzvizet kiszáradást és visszaáramlást gátló golyós bűzzáron át a szennyvíz lefolyó hálózatba 
kötik. 

Az épületekről elvezetendő csapadékvíz becsült mennyisége: 
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Alsó épület csúcsban 3,15 l/s 

Felső épület csúcsban 3,9 l/s 

Hőenergia ellátás 

Az épület hőellátása: 

Az épületek hőellátására hőszivattyús üzemben működő fűtő-hűtő VRV rendszereket telepítenek. A 
HMV-termelést levegő hőforrást felhasználó hőszivattyús egység biztosítja. 

A fűtés és hűtés VRV beltéri egységek alkalmazásával ill. felületfűtéssel történik. A rendszer az 
energiát a gáz-, vagy távhőellátó közművektől függetlenül, megújuló energiaforrásból, levegőből 
nyert hő felhasználásával biztosítja. A VRV kültéri egységeit az erre a célra kialakított gépészeti 
helyiségbe telepítik. 

Rámpafűtések: 

Az alsó állomás alagútjában és a felső állomás peronján a balesetveszély elkerülésére villamos 
üzemű rámpafűtést terveznek, amely csak a nedvesség és a fagypont alatti hőmérséklet egyidejű 
jelenléte esetén fog üzemelni. A rámpák felületének csak 1,2 méter széles sávjába kell a villamos 
fűtőkábelt beépíteni. 

Az üzletek WC helyiségeibe és a pénztárakba is villamos padlófűtést terveznek. 

Hűtés 

A napsugárzásból eredő külső, illetve a belső hőterhelést mesterséges hűtéssel tervezik elvezetni. 
A hűtési igénnyel rendelkező terekben VRV beltéri egységekkel biztosítják a kívánt hőmérsékletet. 
A hőellátás fejezetben már tárgyalt hőszivattyús rendszer alkalmas hűtési üzemmódra is. 

Szellőzés 

Az épületek tervezett funkciója olyan, hogy az ablaknyitásos szellőzés lehetősége mellett feltétlenül 
szükséges mesterséges szellőzőrendszerek telepítése, az épületnek zárt ablakokkal is 
üzemképesnek kell lennie. Az elkülönített-elkülöníthető funkciókra önálló szellőzőrendszereket 
terveztünk. A légkezelők folyamatos teljesítményszabályozással tervezettek. 

Az épületek részére kompakt légkezelőket terveznek. A légkezelők friss levegő oldalon kétfokozatú, 
míg elszívás oldalon egyfokozatú szűrőt kapnak. Minden szellőzőrendszer tartalmaz hővisszanyerőt, 
hangcsillapítót. 

A közösségi vizescsoportok részére egyedi ventilátoros elszívórendszert terveznek, melyek részére 
a légpótlást a szellőzőgépek biztosítják. A hulladéktároló gravitációsan ajtórácson keresztül 
szellőzik közvetlenül a szabadba. 

Az alsó épület esetén a szellőzőgépek elhelyezése a födémsík alatt történik, az elszívó 
ventilátorokat tetőkön tervezzük elhelyezni, a romlott levegő kidobását a tető fölé vezetve 
tervezzük kialakítani. 

A felső épület esetén a légkezelőinek elhelyezése gépészeti helyiségben és a kilátó szint tető födéme 
alatt álmennyezeti térben történik, az elszívó ventilátorokat szerelő fal mögött elhelyezni, a romlott 
levegő kidobását a tető építészeti megjelenésével szemben támasztott követelményeket 
figyelembe véve talajban vezetett légcsatornán keresztül vezetve az épülettől távol eső ponton 
tervezzük kialakítani. 

2.2.5. Telepítés, működés és felhagyás során keletkező maradékok, 
hulladékok 

A jelenleg keletkező, és a telepítés, működés, felhagyás során várhatóan keletkező hulladékokat 
az 5.10. Hulladékgazdálkodási fejezet mutatja be. 
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2.2.6. Tevékenység megvalósításának leírása, alkalmazandó 
technológiák 

Az építés és üzemelés főbb munkafolyamatai a következők: 

Az építés főbb munkafolyamatai: 
 területfoglalás, 
 fás szárú növényzet eltávolítása, 
 humusz leszedés, 
 esetleges régészeti munkálatok, régészeti szakfelügyelet biztosítása, 
 közműkiváltások, 
 alagút kialakítása bányászati technológiával, 
 műtárgyak építése, 

A kivitelezés folyamata jelenleg nem ismert, az organizációs tervet a Kivitelező készíti majd.  

Üzemelés, üzemeltetés várható munkafolyamatai: 
 szerelvények közlekedése, 
 működőképesség fenntartása (pl. ellenőrzések, karbantartás) 

2.2.7. Tevékenységhez szükséges szállítások 

A tervezés jelenlegi fázisában a kivitelező nem ismert, kiviteli tervek nem állnak rendelkezésre. A 
felhasználandó anyagok szállítását célszerű a meglévő közútrendszer felhasználásával megoldani.  

Az anyagnyerőhelyeket a közelség és gazdaságosság elvét figyelembe véve kell kiválasztani. 

2.2.8. Már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények, 
intézkedések 

A tervbe vett környezetvédelmi létesítményeket az egyes szakági fejezetek foglalják össze. 

2.2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia 

Magyarországon új, de külföldön már alkalmazott technológia bevezetésére tárgyi fejlesztés 
kapcsán nem kerül sor. 

2.3. FORGALMI VISZONYOK 

A tervezett Sikló forgalmi adatokat a Megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre, ennek értelmében 

•  Nappal (08-22): 17 szerelvény/óra, összesen 238 db elhaladás 
•  Éjjel: (22-01): 2-3 szerelvény/óra, összesen 10 db elhaladás 

A Sikló üzemelése esetén a nem lesz turista autóbusz forgalom, mivel a látogatók a Siklóval fognak 
eljutni a Citadellára, ezért a területen a forgalom csökkenése várható. 

A közúti forgalmat a Megbízó által kapott adatok alapján az alábbi táblázat mutatja be: 

2.3.1. táblázat Forgalmi adatok (Jelenleg, távlat) Sánc utca – Szirtes út - Citadella sétány 

Időtáv Nappal Éjjel 

 
Akusztikai járműkategória db/nap 

I II III I II III 

Jelenleg 
(2021) 405 424 0 41 18 0 
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Időtáv Nappal Éjjel 

Távlat nélküle 
(2036) 

446 466 0 45 20 0 

Távlat vele 
(2036) 446 230 0 45 20 0 

 

2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA (RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA) 

Az alapadatok esetében a bizonytalanság elsősorban a forgalmi előrebecslésben, a távlati emissziós 
adatokban és az építés alatti környezetvédelemmel kapcsolatban van. 

Forgalmi előrebecslés: A forgalom nagyságára vonatkozó előrebecslés általánosságban ± 5-7 % 
bizonytalanságot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi állapot egyes hálózati elemein is előfordulhat 
a rendelkezésre álló hivatalos forgalomszámlálási adatok és a hálózaton modellezett terhelési 
értékek között. A távlatra vonatkozó, 15-20 évre előrebecsült forgalom esetén ekkora 
bizonytalanság elfogadható, melyet a vizsgált időtávlatra becsülhető kiindulási adatok  
bizonytalanságai, a társadalmi-gazdasági viszonyok nem pontosan prognosztizálható változásai 
indokolnak. 

Építéshez kapcsolódó adatok: A jelenlegi tervfázisban – környezeti hatástanulmány - a kivitelező 
és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Így nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal 
rendelkezik majd a vállalkozó, milyen ütemezés szerint kívánja megvalósítani a tervezett 
fejlesztést, valamint arról sincs információnk, hogy az egyes keverőtelepeket, munkagépek 
tárolására szolgáló telepeket hol kívánja majd megvalósítani. Ugyancsak nem ismerjük pontosan 
az esetlegesen szükséges anyagnyerő-helyeket és a humusz elhelyezésére szolgáló területeket 
sem. Ezek kijelölése és engedélyeztetése a vállalkozó feladata. 

Az építéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készítése során állnak rendelkezésre, így 
az ez előtti tervfázisok esetében csak általános előírásokat lehet tenni, olyan előírásokat, melyek 
nem függnek a kivitelezőtől, annak gépparkjától és az építés ütemezésétől.  

Az építés időtartama és a forgalomba helyezés időpontjának bizonytalansága fennállhat. 

A tervezett fejlesztés megvalósításának és forgalomba helyezésének várható időpontja a beruházás 
fedezetére fordítható forrás (megvalósíthatósági költség) függvénye. Az építési idő és a forgalomba 
helyezés időpontjának bizonytalansága tehát fennállhat. 

2.5. KORÁBBI TERVEKKEL, FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉS 

Hasznosítási pályázat alapján KSZT készült (1996), mely szerint Z-KP besorolású az érintett terület. 
A sikló létesítményeivel érintett terület túlnyomó részt a Budapest Székesfőváros tulajdonában van, 
csak az Orom utca 5314/2 hrsz-ú telkének kis szakasza a Budavári Önkormányzat tulajdona. 
Megtörtént a sikló nyomvonalának kijelölése, kikötések készültek a siklóra. 

2.6. KATASZTRÓFAVÉDELMI ELEMZÉS 

A 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 1b. pontja alapján jelen dokumentációban vizsgáljuk az 
ipari balesetekből és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő hatásokat is.  

A vizsgálat célja annak bemutatása, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti 
katasztrófák, a kitettségből eredően, amelyek hatással lehetnek a beruházásra, a természeti 
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katasztrófák, veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek hogyan hatnak a beruházás 
helyszínére, a környezetterhelését, környezet-igénybevételét hogyan befolyásolják.  

Bemutatjuk a beruházás telepítési helyének környezetében működő veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek tevékenységét, a beruházással való kapcsolatát, a természeti katasztrófáknak 
való kitettséget.  

A természeti katasztrófákat kiváltó tényezők közül a vizsgált beruházás térségében az alábbiak 
szerint vizsgáljuk a természeti eredetű katasztrófáknak való kitettséget.  

 Hidrológiai veszélyek: árvíz, belvíz, villámárvíz. 
 Geológiai veszélyek: földrengés, földcsuszamlás.  
 Meteorológiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhőszakadás, hóvihar, tornádó), aszály, 

rendkívüli időjárási hőmérséklet (hőség, rendkívüli hideg).  

A meteorológiai veszélyeket részletesen a klímakockázatelemzés fejezet tartalmazza. 

A civilizációs eredetű veszélyeket az alábbiak szerint csoportosítjuk: 

 ipari balesetek, 
 közlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szállítása, 
 tűzesetek (épülettűz, szabadtéri tűz, erdőtűz), 
 tömegrendezvények veszélyei, 
 nukleáris baleset, 
 a riasztási küszöböt elérő légszennyezés, 
 járványok, 
 biológiai veszélyek. 

Az elemi csapás, civilizációs eredetű veszélyek, ipari katasztrófa kapcsán bekövetkezett 
vészhelyzet, katasztrófaveszély és bekövetkezett katasztrófahelyzetek tervszerű kezelésének 
támogatására, a tárgyi beruházás vizsgált nyomvonalai által érintett településekre a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően veszélyelhárítási terv készült.  

A tervezett beruházásra való romboló hatás fennállása, illetve az ebből eredő környezetszennyező, 
környezetkárósító hatás szempontjából kerülnek vizsgálatra a katasztrófavédelmi szempontok. A 
vészhelyzet elhárítási tervek tartalmazzák a településhez kapcsolódó infrastruktúra kezelését 
vészhelyzetek esetében. 

A Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények a beruházás helyszíneit nem 
érinti. 

2.6.1. Jogszabályi háttér, felhasznált dokumentumok 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról 

 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, 

 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről 

 Útmutató a környezeti hatástanulmány katasztrófaszempontú elkészítéséhez, értékeléséhez – 
BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Bp. 2017. július 

 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a 
katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 
módosításáról 

 https://geoportal.vizugy.hu 
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 Nyilvánosan elérhető adatok és Budapest XI. és I. kerület önkormányzatának adatszolgáltatása. 

2.6.2. Telepítési hely katasztrófavédelmi besorolása  

A tervezett beruházás által érintett települések katasztrófavédelmi besorolását a 61/2012. (XII. 
11.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet alapján a beruházást érintő települések a 2.6.1 
táblázatban szereplő katasztrófavédelmi osztályokba tartoznak. A táblázatban összesítjük a 
településeken található veszélyes üzem érintettséget is. 

2.6.1. táblázat: A beruházás által érintett települések katasztrófavédelmi osztályba 
sorolása 

Település 
Katasztrófavédelmi 

osztály 

Budapest XI. kerület I. 

Budapest I. kerület II. 

2.6.2. táblázat: Az egyes katasztrófavédelmi osztályok meghatározása a kockázati 
mátrix útján 

Hatás 
Bekövetkezési gyakoriság 

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori 

Nagyon súlyos II. osztály II. osztály I. osztály I. osztály 

Súlyos III. osztály II. osztály II. osztály I. osztály 

Nem súlyos III. osztály III. osztály II. osztály II. osztály 

Alacsony 
mértékű III. osztály III. osztály III. osztály III. osztály 

 
Ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik.  
Nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5) éven belül.  
Gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül.  

Nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy 
alkalommal vagy többször.  

2.6.3.  Ipari baleseti kockázatok 

Tárgyi beruházás telepítési helye Budapest XI. és I. kerület. 

A kerületi önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott, illetve nyilvánosan elérhető információk 
alapján a következő táblázat tartalmazza a tervezett beruházás nyomvonala által érintett 
kerületekben található alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket: 

2.6.3. táblázat Alsó vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

Megye Település 
Alsó vagy felső 
küszöbértékű 

üzem érintettség 
Cím 

Budapest Budapest XI. alsó 

Budapesti Erőmű Zrt. - 
Kelenföldi Erőmű 

1117 Budapest, 
Hengermalom út 60. 
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Megye Település 
Alsó vagy felső 
küszöbértékű 

üzem érintettség 
Cím 

Budapest Budapest XI. alsó 

Aqualing Kft. 

1117 Budapest, Hunyadi 
János út 4. 

 

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes 
anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező 
veszélyes anyagokat is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket 
eléri vagy meghaladja, de nem éri el a felső küszöbértéket. 

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a jelen lévő veszélyes 
anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező 
veszélyes anyagokat is) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján meghatározható felső küszöbértéket 
eléri vagy meghaladja. 

Küszöbérték alatti üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület, ahol a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó 
küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények. 

A felső küszöbértékű veszélyes üzemek által készített biztonsági jelentés megküldésre került 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, a veszélyes üzemek által veszélyeztetett 
települések külső védelmi tervének elkészítése végett. A törvényi kötelezettség alapján ezen tervek 
időszakos felülvizsgálata, a meghatározott gyakorlatok jogszabályi kötelezettség alapján 
végrehajtásra kerülnek. 

A külső védelmi terv szervesen kapcsolódik a természeti és civilizációs katasztrófák elleni 
védekezést szolgáló települési veszély-elhárítási tervhez, mely meghatározza a lakosság, az anyagi 
javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal kapcsolatos 
feltételeket, személyeket, erőket és eszközöket. 

Katasztrófaveszély jellemzően lakott településeken, vagy azok közvetlen közelében (ipartelepek) 
alakulhatnak ki váratlanul. A fő veszély a kiszabaduló veszélyes anyag, illetve annak terjedése és 
emiatt feladatként jelentkezik a kimenekítés, kitelepítés, majd a mentesítés. 

A kockázatot a veszély, kiszabadulás, terjedés, következmény, valószínőség (frekvencia), kockázat 
mértéke (egyéni és társadalmi kockázat) adat együttessel lehet kifejezni. Maga a kockázatfelmérés 
a fenti ok-okozati láncolat vizsgálatát jelenti. 

A Külső Védelmi Tervekben meghatározottak vonatkoznak a biztonsági jelentésekben, biztonsági 
elemzésben, és a súlyos káresemény elhárítási tervben feltárt lehetséges veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos baleset által közvetlenül veszélyeztetett területen (hatások által érintett terület) 
belül tartózkodókra, illetve a védekezésben résztvevőkre. 

2.6.4.  Ipari baleseteknek való kitettség  

A beruházás Budapest főváros I. és XI. kerületében található. A beruházás által érintett 
kerületekben két alsó küszöbértékű veszélyes üzem található.  
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2.6.1. ábra Az AQUALING Kft. telephelyén folytatott tevékenységéből származó egyéni 
halálozási kockázat 

 

2.6.2. ábra A halálozás egyéni kockázat görbéi a Budapesti Erőmű ZRt. KelenföldiÉrőmű 
körül (sötétkék – 1-006/Avgeyear) 

Ahogy a fenti két ábrán látható a korábban említett két üzem veszélyességi zónái nem érintik a 
tervezési területet. 

2.6.5. Közlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szállítása 

Az I. kerületben található a Déli pályaudvar, ahol nincs veszélyes árú szálíltás, valamint a XI. 
kerületben üzemel a Kelenföldi pályaudvar, amelyen RID szállítmányok is keresztül haladnak. A 
kerületben jelen van az ADR forgalom is, amely elsősorban a veszélyes üzemek környékén, 



 
 

23 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

valamint a M1-es és M7-es autópályán, továbbá a 6-os számú főúton halad keresztül. A statisztikák 
szerint súlyos következményekkel járó esemény ritkán fordul elő. 

A Budaörsi repülőtér légifolyosóit megszüntették, önálló légtere nincs. A Budapest Airport-ra tartó 
repülőjáratok keresztezhetik a kerületek légterét, de ezt csak 2.000 láb (600 m) tengerszint feletti 
magasság felett tehetik meg.   

A Dunán a veszélyes áru belvízi szállítása átmenő forgalomként van jelen. A szállítások során 
kőolajszármazékokat (benzin, gázolaj) és ammónium-nitrát alapú műtrágyák szállítása történik. 
Egy estelegesen bekövetkező baleset a Duna élővilágát nemzetközi szinten is nagymértékben 
károsítaná.  

2.6.6. Telepítési hely érintettsége nukleáris veszély szempontjából 

Magyarország körzetében található valamennyi atomerőmű hatósugarai potenciális nukleáris 
veszélyt jelent. A kockázat mértéke alacsony, ritka gyakorisággal, azonban bekövetkezésekor a 
mezőgazdasági, gazdasági, környezeti és humán következmények súlyosak lehetnek. 

 

 

2.6.7. ábra: Magyarországon nukleáris veszélyhelyzetet okozható létesítmények 
tervezési zónái 

A 2.6.7. ábra bemutatott intézmények körül megrajzolt 300 km sugarú körök, azaz az 
Élelmiszerfogyasztási korlátozások óvintézkedési zónája (ÉÓZ) gyakorlatilag lefedi teljes 
Magyarország területét. Amennyiben az említett atomerőművek, reaktorok valamelyikében súlyos 
nukleáris veszélyhelyzet következik be és megállapítják az Általános Veszélyhelyzetet. Ebben, az 
esetben válik szükségessé a tervezett beruházás területén az óvintézkedések bevezetése, úgy az 
építési, mint az üzemelési fázisban.  

A magaslégköri szelek iránya kiszámíthatatlan, emiatt a tervezett beruházás helyszínének teljes 
veszélyeztetettségével számolni kell. A fizikai romboló hatás az infrastruktúra tekintetében azonban 
nem áll fenn. 

Az atomerőmű körül kijelölt 300 kilométer sugarú területen, ahol a beruházás nyomvonalával 
érintett települések is találhatók, nukleáris katasztrófa esetén szükségessé válhat a lakosság 
élelmiszer-fogyasztásának korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó ipar 
ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve korlátozása.  
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A radiológiai, biológiai, vegyi szennyezések megszüntetése, azok károsító hatásainak csökkentése 
érdekében végrehajtandó mindazon tevékenységek, eljárások, amelyek a veszélyforrásokból 
származó anyagok lehető legjobb hatásfokkal történő eltávolítására, vagy azok maradó hatásainak 
lehető legjobb hatásfokkal történő megszüntetésére irányulnak.  

A települések veszélyelhárítási tervei tartalmazzák a nukleáris katasztrófa esetén teendőket.  

A XI. kerületben található a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem kutatóreaktora. a 
beruházás ettől mért távolsága kb. 1,2 km. 

2.6.7. Természeti katasztrófáknak való kitettség 

A természeti katasztrófákra visszavezethetően kiváltott hatótényezők hatásai közül a vizsgált 
beruházás térségében az alábbiak szerint vizsgáljuk a természeti eredetű katasztrófáknak való 
kitettséget.  

1. Hidrológiai veszélyek: árvíz, belvíz, villámárvíz. 
2. Geológiai veszélyek: földrengés, földcsuszamlás, partfalomlás.  
3. Meteorológiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhőszakadás, hóvihar, tornádó), aszály, 

rendkívüli időjárási hőmérséklet (hőség, rendkívüli hideg).  

A meteorológiai veszélyeket részletesen a klímakockázatelemzés fejezet tartalmazza.  

Ezen veszélyek szélsőséges esetben természeti katasztrófák kialakulásához is vezethetnek. A 
csapadéktöbblet főként a téli hónapokban az erős havazás miatt okozhat évente megismétlődő 
kockázatot. A téli csapadékok főleg erős széllel párosulva, napokra járhatatlanná tehetnek jelentős 
területeket, megnehezítve a közlekedést is.  

Viharos események 

A szél önmagában is lehet katasztrófa előidézője, a viharos, vagy orkánszerű szél miatt jelentős 
károk léphetnek fel az energiarendszerben, közlekedési infrastruktúrában. 

Szélvihar elsősorban a közművek közül főleg az elektromos távvezetékeket, a távközlési 
légvezetékeket (esetleg antennarendszereket), másodsorban a különböző épületek 
tetőszerkezetét, kiálló falazatát károsíthatja. 

Veszélyes időjárási hatások következtében bekövetkező veszélyhelyzetek kárainak csökkentése, az 
állampolgárok életének megóvása érdekében előrejelzési és riasztási rendszer működik az OMSZ, 
valamint az BM OKF működtetésével. 

Rendkívüli időjárás okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok, amelyek a 
tervezett beruházást is érinthetik: közlekedési létesítmények tisztításának megkezdése, lakosság 
tájékoztatása a kialakult helyzetről és javasolt magatartási szabályokról, valamint közműkárok 
kijavítása. 

A hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék (eső, hó) amennyiben eső formájú, főleg a 
települések mélyebben fekvő belterületén okoz elöntéseket, a régebbi technológiával épült 
építményekben, de egyéb területeken is okozhat károkat: átereszek károsodása, közművek 
rongálódása. 

Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén számolni kell azzal is, hogy a jelentős mennyiségű ónos eső 
nemcsak a közúti közlekedésben, hanem az elektromos légkábel rendszerekben is károkat okozhat, 
illetve települések energiaellátását veszélyeztetheti. 

A területre jellemző a több héten, akár több hónapon át tartó szárazság. 
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Aszály 

Hosszantartó aszály esetén elsősorban a tüzek keletkezése, valamint gyors továbbterjedése 
fordulhat elő. A vizsgált területen magas az aszályok kialakulásának valószínűsége. 

Árvíz, belvíz 

Budapesten a Duna mindkét partján húzódó védőgátak 10 m-es vízállásig akadályozzák meg a 
Duna vizét, hogy kilépjen a medréből, vagyis ahol a partvonal magassága meghaladja a +10,00 
m-es relatív vízszintet és annak szélessége minimum 30,0 m magaspartnak minősül, árvíz 
elöntéssel nem kell számolni. Budapesten a 10 m-et meghaladó árvízszint kialakulásának veszélye 
csekély, az elmúlt 150 évben nem fordult elő. 

Földrengések, földcsuszamlások 

Magyarország, ezen belül Budapest a II. nagyszerkezeti egység területén fekszik, melyben hazánk 
földrengéseinek 47,6 % - a pattant ki. Az 5≤M≤5.9 magnitúdó sávba eseményekre évszázadonként 
2-3 alkalommal kell számítani, míg a 4≤M≤4.9 sávba  tartozókra 6-7 alkalommal. Míg az előbbi 
komoly károkat okozna, vagyis a következménye nagyon súlyos, az utóbbi kisebb károkat okozna, 
vagyis a következményei súlyosnak minősíthetők, de gyakorisága mindkettőnek ritka.  

Az elmúlt 100 évet figyelembe, a kipattant földrengések számának és erősségének összevetésével 
megállapíthatjuk, hogy Budapest és ezen belül a XI. kerület területe nem tartozik a 
földrengésveszélyes területek közé. A legtöbb Magyarországon kipattant földrengés éreztette 
ugyan hatását Budapesten, azonban ezek az érzékelhetőségen túl jelentős anyagi károkat, 
veszteségeket nem okoztak. 

A földrengés előrejelzésével a MTA Szeizmológiai Intézete foglakozik, a várható idejét, helyét 
próbálja prognosztizálni. Szükséges előre felkészülni a várható hatások, következmények 
felszámolására, sérültek kimenekítésére, ellátására, közművek helyreállítására, a keletkezett tüzek 
oltására, a pánikhangulat kezelésére. 

Tekintettel a domborzati viszonyokra, az érintett területre a földcsuszamlás, partfalomlás nem 
jellemző.   

Földrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandó főbb feladatok, amelyek a beruházást is 
érinthetik: a lakosság tájékoztatása; helyszín biztosítása a rendészeti szervek segítségével; sérült 
közművek felderítése, lokalizálása, helyreállítása; közlekedési hálózatkárok felmérése, szükség 
szerinti helyreállítása. 

Tűzesetek 

Erdőtüzek a területen nem jellemzőek, a beruházás nem érint erdőterületet.  

A megfelelő, időben történő természeti katasztrófák elleni védekezéssel megakadályozható a 
közlekedés résztvevőinek veszélyeztetése, katasztrófahelyzet kialakulása, illetve az 
infrastruktúrában keletkező kár minimalizálása.  

3. ORSZÁGHATÁROKON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

Az országhatár a tervezési területtől min. 38 km-re található. Oszághatáron átterjedő környezeti 
hatások a tervezett beruházás kapcsán nem jelentkeznek. 



 
 

26 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

4. HATÓTÉNYEZŐK, HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSVISELŐK, 
HATÁSTERÜLETEK 

4.1. A HATÁSTERÜLET KIJELÖLÉSE 

A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. A 
hatásterület lehatárolásánál a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat 
vesszük figyelembe. 

Közvetlen hatásterület 

Közvetlen hatásterület a 314/2005 (XII.25) Korm. 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.” 

Közvetett hatásterület 

A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint "A közvetett hatások 
területei a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt tovább 
terjedő hatásfolyamatok terjedési területe, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.” 

A hatásterületek egyes környezeti elemenként való lehatárolását az egyes szakági fejezetek 
tartalmazzák. A hatásterületek térképi lehatárolása a mellékletekben található Környezetvédelmi 
átnézeti helyszínrajzon található. 

4.2. A LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜL VÁRHATÓ 
KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK 

A létesítmény megvalósítása nélkül várható hatásokat minden egyes környezeti elem vizsgálatánál 
külön ismertetjük.  

5. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK BECSLÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

5.1. TALAJ ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ 

Jogszabályi háttér 

•  2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 
•  6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 
•  219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 
•  27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen 

lévő települések besorolásáról, 
•  123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízlétesítmények védelméről. 
•  1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  
•  A Kormány 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozata Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről  
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5.1.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Földtani közeg 

A tervezett létesítmények közvetlen hatásterülete a Sikló és kapcsolódó létesítményei építése során 
érintett munkagödör alsósíkja. A közvetlen hatásterület kiterjed mindazon területre, ahol a létesítés 
folyamán keletkező hulladék, vagy vissza nem tölthető talaj elhelyezésre kerül. 
Ezen a területen belül érheti közvetlen hatás a talajt a kivitelezés stádiumában, és ezen a területen 
belül érheti közvetlen szennyezés havária esetén az üzemelés időszakában. 

Felszín alatti víz 

A beruházás közvetlen hatásterületeként a felszín alatti víztartó összlet, valamint kőzet jelölhető 
ki. A talajvíz esetében a műszaki létesítmények környezete és a vízelvezető létesítmények területe 
tekinthető közvetlen hatásterületnek. Az érintett terület, illetve annak környezetében 
feltételezhető, igen bonyolult vízföldtani viszonyok következtében igen nehezen határozható meg, 
a vizsgálatok alapján rögzíthető, hogy a pálya mélyvezetésű szakasza a hidrogeológiai viszonyokra 
érdemben nincs befolyással.  

Közvetett hatásterület 

Földtani közeg, felszín alatti víz 

Közvetett hatásterület a felszín alatti víz áramlása által érintett terület, melynek kiterjedése függ a 
talajvízszinttől, a talajvíz áramlási irányától és a talaj összetételétől egyaránt. 

Közvetett hatásnak tekinthetők a felszín alatti vizek és a földtani közeg közvetett szennyezése pl. 
a haváriából származó talaj-, ill. felszíni víz szennyezés útján. Ennek helye és hatásterülete nem 
meghatározható. Havária esetére a kivitelezés során a kivitelezőnek, az üzemelés során az 
üzemeltetőnek olyan vízkár-elhárítási tervvel kell rendelkeznie, amelyben foglalt intézkedések 
végrehajtásával a környezetszennyezés minimalizálható. 

5.1.2. Földtani és talajtani adottságok 

A tervezési terület Budapest I. kerületében található, illetve a felső állomás kis területen érinti a 
XI. kerületet. 

Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete által 2010-ben kiadott Magyarország Kistájainak 
Katasztere alapján a Dunántúli-középhegység nagytáj, Dunazug-hegyvidék középtáj, azon belül a 
Budaörsi- és Budakeszi-medence (5.3.33) kistáj része. 

A tágabb térség domborzati és földtani és talajtani viszonyai 

Domborzat 

A Budakeszi- és a Budaörsi-medencék erodált medencetípusok, ennek ellenére a gyengén tagolt 
medencék kategóriájába tartoznak. 

Földtani adottságok 

A Budai-hegység DNy-i részén árkos-sasbérces szerkezetű kismedencék alakultak ki. ÉNy-DK-i és 
erre merőleges, határozott törésvonalak szerkezetileg körvonalazták, preformálták a medencék 
képződését. A harmadidőszak során a Budai-hegység peneplénje sasbércekre töredezett és 
darabjai eltérő mértékben süllyedtek meg. A kúpkarsztos bauxittakarós peneplén elsődleges 
formakincsét eocén mészkőtakarók fedték be. A peneplén további differenciálódása során az egyes 
blokkok, sasbércek mélybe kerültek, így megőrizték eredeti formakincsüket. Más részük eltérő 
magasságba emelkedett, a harmad- és negyedidőszak során poligenetikus fejlődésen mentek 
keresztül. így genetikailag eltérő sas-bérctípusok jellemzik domborzatukat. 
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Exhumált, félig exhumált és tetőhelyzetű tönkös sasbércek domborzattípusai keretezik a hegyközi 
medencéket, az összetöredezett kúp-karsztos peneplénmaradványok pedig árkos, töréses 
medencealjzatot formálnak. A Budakeszi-medence alapzatában a bauxit- takarós aljzat 100-200 m 
mélyen helyezkedik el, ez a Budaörsi-medencében több 100 m-re tehető. Az árkos süllyedékeket 
harmadidőszaki üledék-sorozatok töltik ki. A medencék alapzata és a hegységkeret mezozoos 
mészkőből és dolomitból, alárendelten eocén mészkőből épül fel. Laza miocén, ill. pannóniai 
üledéksorok (homok, agyag, kavics) eltérő vastagságban halmozódtak fel, elterjedtek az 
áthalmozott lejtőüledékek. 

Talajtani adottságok 

A kistáj medencéi a hegység töréses szerkezete következtében süllyedéssel keletkeztek, valamint 
a harmadidőszak és a pleisztocén hordalékanyagainak gyűjtőivé váltak. A kistájat a löszös 
alapkőzeten képződött barnaföldek uralják (71%). Mechanikai összetételük homokos vályog és 
vályog; vízgazdálkodásuk kedvező, föld-minőségi besorolásuk az 55-65 (int.) pontérték. A kistáj 
medenceperemein kőtörmelékes rendzina talajok keletkeztek (15%). Erdőborítottságuk mintegy 
80%-os lehet, a sziklagyepek pedig a fennmaradó 20%-ot foglalhatják.  

A tervezési terület földtani adottságai 

A GEO-TRIPLÁN Mérnöki Stúdió által 2020. novemberében készített Építési engedélyezési terv, 
Bányászat c. dokumentáció alapján a következő megállapítások tehetőek: 

A vizsgált területen, a Gellért-hegy északi lábánál mélyültek le a korábbi kutató fúrások (BME 
2004., 2005.). A kutatási fázisban 2 db további új fúrás (GS-1, GS-2) és 5 db kutató akna készült 
a Sikló teljes tervezett nyomvonalában. 

Földtani viszonyok: 

A tervezett sikló nyomvonalán 2005. október 17-18-án geofizikai kutatásra került sor. A méréseket 
a GEOMEGA Földtani és Környezetvédelmi Kutató-Szolgáltató Kft. végezte. A mérések fő célja sikló 
felszín alatti nyomvonal-szakaszán a dolomit összlet mélységének meghatározása, valamint a fedő 
összlet belső szerkezetének leképzésemeghatározása volt. A mérések „multielektródás 
egyenáramú szelvényező módszerrel történtek. A szelvényeket pontosan a tervezett sikló 
nyomvonalában és rá merőlegesen helyezték el. A lemért multielektródás szelvények hossza 352,5 
m. A mérések alapján a jelentés megállapítja, hogy a felszíni 1-1,5 m-es mélységtartományban 
egy közel egyenletes fajlagos ellenállású (–100–150 Ohm) réteget találhatunk, melyet a fúrásokban 
megismert mállott márgával, kőtörmelékes agyaggal lehet azonosítani. A szelvényeken a triász 
dolomit hatását nem lehetett kimutatni.  

A felvonó alagútjának építése során a vizsgált mélységtartományban márga, agyag és kőtörmelék 
jelenlétére kell számítani. 

A 2007. évi kutatási fázis keretében újabb két db magfúrás mélyült. A GS-1. sz. fúrás a tervezett 
sikló vonalában, a Hegyalja út járdáján (talp: 30,1 m), a GS-2. sz. fúrás, ugyancsak a tervezett 
nyomvonalon, a GS-1. sz. fúrástól mintegy 70 m-re D-DK-re a hegyoldalban fölfelé lett telepítve 
(talp: 20,2 m). 

A GS-1 fúrás (113,2 mBf) vékony (0,2 m) kultúr-, és természetes törmelékleplet (1,5mig) 
harántolva, 1,5 m-ben elérte a budai márgát, majd 20,2 m-ben a triász dolomit alaphegységet. 
24,6 m-től 26,2-ig kavernás üreget harántolt, alatta dolomit törmelékes dolomit lisztet. A karsztvíz 
szintje 10,88 m mélységben jelentkezett, hőmérséklete 24,7°C volt (2007.01.05.). 

A GS-2. sz. magfúrás a Gellérthegyi Orom u. alatti meredek hegyoldalban 153,0 mBf magasságban 
létesült erdővel borított területen a sétaút mellett. 60 cm-es talajréteg alatt 3,0 m-ig 
lejtőtörmeléket, majd ez alatt kissé átmozgatott töredezett sárga mészmárgát harántolt. A 20,1 
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m-es talpmélységig több törészónát és vetőt tárt fel. A fúrásban felszín alatti vizet nem találtak, de 
fúrás közben vízveszteség lépett fel. 

További feltárásként a sikló nyomvonalában 2007. januárjában még 5 darab (néhány mes 
mélységű) kutatóakna is készült. A feltáró aknákkal a fúrógéppel nem megközelíthető térségeket, 
illetve azt a szakaszt tárták fel, ahol a sikló a felszín fellett nyílt pályán fog haladni. 

A szakirodalmi adatok, a korábbi és a 2007 évi kutatások alapján a tervezett létesítmény földtani 
környezete az alábbiakkal írható le: 

Feltöltés–lejtőtörmelék: 

Az Ördög-árok szabályozása – árvízmentesítése, lefedése jelentős tereprendezéssel járt. Így 
jellemző az 1,1 – 6,2 m vegyes összetételű – rendszerint építési törmelék – mesterséges feltöltés 
jelenléte a völgyben. Ez alatt a fúrások esetenként patakhordalék stb. közbeiktatódásával budai 
márgát, vagy annak mállott változatait tártak fel. 

A Sikló-lejtőn is felismerhető – első sorban a sétautak és vízelvezető árkok kialakításához 
kapcsolhatóan – antropogén anyagú lejtőtörmelék. A talajjal való fedettség miatt csak apró 
márgatörmelék formájában helyenként észlelhető. Vékony lepel-, vagy foltszerű jelenlétével 
azonban számolni kell itt is. 

Patakhordalék, agyagos kőtörmelék, áthalmozott lösz: 

A márgaösszletet negyedkori (pleisztocén-holocén) fedőtakaró borítja. A különböző genetikájú és 
összetételű képződményeket a kutatófúrások 1,5 – 10,5 m vastagságban tárták fel. A Gellért-hegy 
lábánál jellemző az agyagos kőtörmelék, áthalmozott agyagos lösz. A fürdő térségétől É-ra, az 
Ördög árok völgyben patak hordalék agyagos iszap, agyagos kavics települ. A Gellért-hegy 
lágymányosi oldaláról ismert tipikus lösz e területen nem ismert. 

Édesvízi mészkő: 

A pleisztocén korú édesvízi mészkő, a hegy jellegzetes képződménye volt. A forrásvízi mészkő 
vastagsága valószínűleg nem haladta meg a 10 m-t. A hegy legmagasabb pontjain is fellelhető volt, 
a történelmi időkben több kőfejtőben bányászták. 

Ma már csak foltokban észlelhető a felszínen (Szabó szikla). Kemény, tömött, vékonyan rétegzett 
kőzet, ritkán növénylenyomatokat, csiga kőbeleket tartalmaz. A kőzetben kisebb üregeket, 
barlangokat leltek, pl. a Citadella alapozásakor is. 1935-ben a Rudas-fürdő területének ÉNy-i részén 
földmunkavégzés során holocén forrásvízi mészkő került a felszínre (Papp F. 1942.). 

Pleisztocén kavics, homok: 

Laza kavicsot és kavicsos homokot a hegy délkeleti lejtőjén térképezték is, de főleg fúrásleírásokból 
ismerjük. Vastagsága néhány méter, anyaga: nagyrészt apró szemű kvarckavics, alárendelten a 
közvetlen fekükőzetek szögletes törmelékdarabjai, ritkán amfibolandezit, bryozoás márga is 
előfordul. A képződményt Duna teraszként értelmezik.  

Budai márga: 

A Budai Márga Formáció, felső-eocén/alsó-oligocén korú, nagy üledékhézaggal a felsőtriász dolomit 
alapegység lepusztult, karsztosodott felszínére települ.  

A Rác-fürdőt tápláló két forrás – Mátyás (Kis-)-, illetve Nagy-forrás – a márga hasadékrendszeréből 
tör felszínre. A Gellért-táró Hegyalja út alatti, a fürdő támfalában felszínre nyíló, mintegy 190 m-
es szakaszát ugyancsak e márgában hajtották ki. Az épülő szállodai szárny mögött, a Hegyalja út 
új támfalának alapozási munkáinál a márgát és annak málladékát tárták fel. A képződményt a fürdő 
térségi mélyfúrások mindegyike jelentős, de erősen változó vastagságban tárta fel. 
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A Hegyalja út alsó rézsűjében, a tervezett sikló nyomvonala mentén mélyített ferde fúrásokban az 
F-1 (25o-os) 13,0 m-ben, az F-2 (10o-os) 15,8 m-ben jelentkezett a márga. A jelen fúrási fázis 
során a Hegyalja út járdáján mélyített GS-1. sz. fúrás 1,5 – 20,2 m között tárta fel a márgát. A 
fúrásban a márga legalsó feltárt rétegeit egy sötétszürke lemezes erősen agyagos 20 cm vastag 
rétegcsoport alkotta. Ez alatt a triász dolomit fekü települ. A sikló nyomvonalán 70,0 mre, DK-re, 
a hegyoldalban telepített GS-2. sz. fúrás 2,6 – 20,1 m mélységig márgába mélyült, amelyben 2,6 
– 4,3 m között több üreg is jelentkezett. A hegyoldalban általános a talajtakarón megjelenő apró, 
áthalmozott márgatörmelék. A Budai Márga elterjedését erősítették meg a sikló tervezett 
nyomvonalában mélyített kutatóaknák is. 

A Budai Márga általában kedvező geotechnikai adottságú kőzet. A Gellért-heggyel való tektonikus 
érintkezési zónában kedvezőtlenebbé válik. A kőzet uralkodóan szürke színe reduktív körülmények 
közötti keletkezésre utal. Ahol is jelentős mennyiségű amorf, félig kristályos pirit-melnikovit 
képződött. Ezen ásványok oxidatív körülmények közé jutva szulfát agresszívitásúvá válnak, ez a 
kőzet szerkezetét megbontja, illetve geotechnikai tulajdonságait lerontja. Erre utal a felszínre, 
felszín közelbe kerülő sárga színűvé vált márga lemezes szétválása, elagyagosodott rétege. E miatt 
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a sikló tartó-elemeivel érintkező kőzettestekhez víz ne 
juthasson. 

A vizsgálandó területen jóval kívül eső, Bérc utca 4/a. szám alatti építkezés földmunkája 10,0 m-t 
meghaladó vastagságban tárta fel a márga összletet. Lemezes márgától az agyagosan elbontotton 
át, a kemény, tömött mészmárgáig változatos rétegsor tárult fel. 

A kőzetösszlet rendkívül erősen tört, feltolódási síkokkal, redőkkel kombinált.  

Szaruköves báziskonglomerátum, bryozoás márga: 

Az alsó eocén képződményei elsősorban csak a Gellérthegy D-i oldaláról ismertek. Az É-i oldalon a 
Várkerti-mélyfúrás tárt fel 231,75 m alatt bryozoás márgát és kovásodott tufitos üledékeket. Pávai 
Vajna F. (1934.) a Duna-parti dolomit sziklafalban – a Rudasfürdővel szemben – márgásabb, 
szénpalás szaruköves dolomitbreccsát talált, és ezt, mint a dolomitra települő legmélyebb 
harmadkori üledékeket írta le. A Gellért-táró létesítése során, az Erzsébet-híd tengelyével szemben, 
hasonló kőszenes rétegek voltak megfigyelhetők. A Budai-Márga alól e képződmény előbukkanása 
illetve elérése a tervezett műszaki létesítmények építése során nem zárható ki. 

Fődolomit: 

Ez a felsőtriász képződmény a Gellért-hegy dunai leszakadásának főtömegét alkotja, de a Rác-
fürdő közvetlen környezetében – a Hegyalja úttól É-ra a felszínen nem fordul elő. 

A fúrásleírások és földtani térképek alapján a képződmény az ún. Fődolomit Formációt képviseli. 
Haas J. et. al. (2000), Lorberer Á. szerint a Gellért-tárolóval harántolt dolomit a Sashegyi Dolomit 
Formációba tartozik. Fehéres szürke színű, finom szemcsés, tűzkőmentes, nagyon rideg, minden 
irányban erősen repedezett, így padozottsága, rétegzettsége elmosódott. Gyakran breccsás 
szerkezetű, helyenként a hévizek hatására – porlódó. A fúrás leírások szerint a dolomit jelentős 
része porlódó, ún. dolomithomok jelentkezett, keményebb padok betelepülésével. A dolomit a 
Gellért-hegy térségének „főkarsztvíztároló” rendszerét alkotja. 

A fürdő környezetében a Fődolomit jelenlétét több vízkutató mélyfúrás jelentős mélységben 
igazolta: 

– Tabán I. 147,1 – (200,0) m, 
– Tabán II. 56,25 – (93,6) m, 
– Döbrentei-téri 100,8 – (151,0) m, 
– Várkerti 248,0 – (261,0) m. 
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A sikló nyomvonalában a dolomit felszíni előbukkanását korábban nem valószínűsítették. A 2007-
ben, a Hegyalja út járdáján mélyített GS-1. sz. fúrás a Budai Márga feküjében 20,2 – 30,0 m 
mélységközben triász Fődolomitot harántolt. A kőzet itt törmelékes, helyenként agyagos, a 
tömöttebb részei repedezettek. Fúrás közben fúrószár-esést észleltek 24,6 – 26,2 m 
mélységközben, a geofizikai vizsgálat egyértelműen kavernás üreget mutatott ki. Ezzel a 
körülménnyel a Sikló alsó állomása építésénél a Hegyalja út felőli oldalon számolni kell, ezért 
építése különös figyelmet igényel. Barlang jelenléte esetén azt – a vonatkozó törvény 
alkalmazásával – fel kell tárni! 

A sikló külszíni pályája mentén, a Bérc utca feletti szakaszon, a 4. sz. feltáró aknában a talaj és 
agyagos márga alatt 1,0 m mélységben kemény breccsás szövetű, rózsaszín árnyalatú Fődolomitot 
tártak fel. A vizsgálandó területtől Ny-ra, a Bérc utcában törési sík mentén a Fődolomit felszínre is 
kerül. 

Tektonikai-kőzetszerkezeti viszonyok: 

A tektonikai viszonyok a geomechanikai-kőzetszerkezeti viszonyokat alapvetően meghatározzák, s 
ebből eredően a tervezett létesítményre, annak kivitelezésére meghatározó szerepűek. A tektonikai 
hatások a kőzeteket összetörhették-összetörték, ezáltal geotechnikai tulajdonságaikat rendkívüli 
módon leronthatták. A korábbi földtani ismeretek alapján tudjuk, hogy a Gellért-hegyet és 
közvetlen határterületét erős tektonikai hatások érték. Ezt sejteti már a Gellért-hegy ismert képe 
is. 

A térségre vonatkozó földtani irodalom a tapasztalt jelenségeket többféle módon magyarázza. 
Schafarzik F. szerint a Gellért-hegy dolomit tömege egy feltolódott sasbérc, melyhez a harmadkori 
képződmények hozzátapadnak. Wein Gy. a pikkelyes feltolódást hangsúlyozza, kiemeli, hogy a 
budai márgában jelentkező lapos törési síkok vízszintes mozgásra utalnak. Magyari Á. (1996) 
szerint a jelenlegi feltártság alapján nem dönthető el, hogy a mozgás vízszintes eltolódás, vagy 
lapos feltolódás volt-e. 

A termálvíz kutató tabáni mélyfúrások alapján egyértelmű, hogy a vizsgált területen a fő törési 
síkok mentén 40-90 m nagyságrendű vertikális elmozdulások, vetődések történtek, melyek ÉK-
DNy és ÉNy–DK-i irányban egyaránt lépcsős szerkezetet hoztak létre. A fődolomit eltérő mélységi 
helyzetét a budai márga különböző vastagsága egyenlíti ki. 

A márga felszíne a fúrásokban 95,5 – 107 mBf magasságban jelentkezett. A márga tektonizált, és 
ez a tektonizáltság a fúrásosok tanúsága szerint igen változó lehet. Az egymástól néhány méterre 
lévő fúrások egyike erősen töredezett-repedezett, míg a mellette lévő viszonylag ép, egybefüggő 
kőzetösszletet tárt fel. A márgában előforduló lapos síkok (45°- 60) mentén vetődésre utaló jelek, 
vetőkarcok figyelhetők meg.  

A tektonikai erők hatását mutatják a nagyszámú, rendszerint kalcittal kitöltött, 60-70°-os 
meredekségű kőzet-rések, törések. 

A sikló nyomvonalában a Hegyalja út alsó rézsűjébe telepített F1. és F2. számú ferde fúrásokba 
erős töredezettség, feltolódási síkok jelentkeztek. 

A 19. és 20. század fordulóján a Szt. Gellért rakpart és a Hegyalja út kiépítése jelentős 
sziklamunkával járt. Ekkor megfigyelhető volt, hogy a Gellért-hegy É-i lábánál a márga éles 
tektonikai sík mentén támaszkodik a hegy főtömegét alkotó dolomitnak. A márgarétegek 
felhajolnak, és Pálfy J., Schafarzik F., Pávai Vajna F. szerint kis szinklinálist, vápát alkotnak. 

A szakirodalmi adatok alapján az ÉNy-DK-i irányú, a középhegységi, ún. haránt törési rendszer 
mentén a budai márgában kialakult hasadékokból törnek elő a Rác-fürdő forrásai.  A mérések 
szerint a Nagy-forrás hasadék rendszere 326-146° csapású, amely a Rác-fürdő felé kissé irányt 
vált és 336-156°-os lesz. Nyitott, felszínen is látható hasadéka ÉNy-ra a Tabán I. fúrás irányába 



 
 

32 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

vezethet, amelyben a dolomit elérése előtt márga hasadékból bőséges termálvizet kaptak. DK-re 
a hasadékrendszer a sikló irányába mutat, kiterjedése tisztázásra vár. 

A Kis (Mátyás) forrás márgában kialakult 33,0 m hosszú barlangja DK-re a Gellért-táró GT-XVI 
akna kútjáig vezet. A hasadék ÉNy-i folytatását jelezheti, hogy a Tabáni III. kútban, 10,0 m 
mélységben már 43,5 oC-os vízhőmérsékletet észleltek. 

A szerkezeti öv menti töredezettséggel függ össze, hogy a Gellért-táró Rác-fürdőhöz csatlakozó, 
közel 190 fm szakaszán – a VITUKI 2003-as szakvéleménye szerint – a táró főtéjét biztosítani 
kellett. A vető térségben a márga települése is ellentétes. A Rác-fürdő Mátyás-forrásbarlangjának 
bejáratánál Papp F. 15°-os ÉNy-i, a táró GT-XVI. aknájánál Oravecz J. 10°-os DNy-i dőlést mért 
(VITUKI). Ezt a szerkezeti-törési „vonalat-sávot” kell majd metszenie a Sikló alagútjának. 

Barlangok felszíni védőövezete 

A tervezett beruházás az Orom utca és a Citadella sétány között barlangok felszíni védőövezetét 
keresztezi. 

A fokozottan védett Citadella-kristálybarlang távolsága a siklótól (60-70 méter). A nyomvonal és a 
barlang között található még a 2. sz. ingatlan (a Polgár-ház) is. A barlang 17,6 méteres mélységig 
ér le a bejárattól (a felszíntől 6 méteres mélységben nyílik). (Forrás: Dr. Leél-Őssy Szabolcs, 
Földtani természeti értékek és balangok védelme szakértő, okl. geológus, ELTE a földtudomány 
kandidátusa egyetemi docens). 
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5.1.1. ábra: A Citadella-kristálybarlang barlang mérete és távolsága a sikló 
nyomvonalától 

 

5.1.3. Felszín alatti víz viszonyok 

A GEO-TRIPLÁN Mérnöki Stúdió által 2020. novemberében készített Építési engedélyezési terv, 
Bányászat c. dokumentáció alapján a következő megállapítások tehetőek: 

 

Citadella-kristálybarlang 
- mélysége 17,6 m 
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Hidrogeológiai viszonyok bemutatása 

Felszíni alatti vizek: 

A felszín alatti vizek vizsgálatát a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet előírásai szerint végezték.  

A talajvíz-szintig terjedő heterogén kőzetövben lassan áramló a vizek összessége. A heterogén 
kőzetkifejlődés: feltöltés, lejtőtörmelékes agyag, fellazult, mállott márga, stb. miatt a felszín alatti 
víz megjelenése igen változó, mennyisége feltárások hiányában és a nagyfokú kőzet-inhomogenitás 
miatt nem számszerűsíthető.  

A Sikló mentén a meredek hegyoldalon a Bérc u. magasságában a felszíni vízelvezetést felszín alatti 
csatornába kötötték. 
A csapadékcsatorna rendszer meghibásodása is eredményezhet felszín alatti szivárgó vizet. 

Talajvíz: 

A domborzati és kőzettani adottságok alapján a talajvíz megjelenése az Ördög-árok völgy, Hadnagy 
utca menti lapos térszínéhez kötődik. Maga az Ördög-árok – zárt csatornája miatt – talajvízállásra 
sem a leszívás, sem a visszaduzzasztás vonatkozásában nincs hatással. 

A talajvíz az egykori patak hordalékában, valamint a több méter vastagságú feltöltésében tárózódik 
és mozog. Szintjét a Duna mindenkori vízállása határozza meg: alacsony Duna vízállás esetén 
szintje csökken, árhullám esetén vissza-duzzasztás történik. 

A területen mélyített talajmechanikai fúrások csupán néhány víz-észlelési adatot közölnek. A 
FŐMTERV 1965-ben és 1967-ben végzett feltárást a fürdő területén. Ekkor 101,7; 101,9 mBf 
talajvízszintet rögzítettek. A Mátyás-forrás közelében feltárt –termálkarsztnak tulajdonított – 102,2 
illetve 103,5 mBf - talajvízszintet állapítottak meg a víz hőmérsékletének, kémiai jellegének 
meghatározása nélkül. 1999. év tavaszán a Bohn Kft. a fürdőtől K-re – a korábban tervezett 
mélyparkoló területén – végzett feltárást, 100,4 – 100,9 mBf szinten érte el a felszín alatti vizet, 
amelyet talajvíznek tekintett. A becsült maximális vízszintet 103 mBf értékben adták meg. 
Vízhőmérsékletet nem mértek.  

Források és hévíz: 

A szomszédos Rác-gyógyfürdő a területén fakadó két hegységperemi termális karsztforrás vizének 
hasznosítására létesült. 

Ezek a források a Szt. Gellért- és Rudas fürdők vízbázisait képező forrásokkal és a Duna mederben 
fakadó szökevényforrásokkal együtt a Dunántúli-középhegység mezozoós főkarsztvíztároló 
rendszerének, azon belül az ún. Dél-budapesti részvízgyűjtőnek a természetes megcsapolásai. 
Vizük a Budai-hegység felszíni karsztos triász-kibúvásaiba beszivárgó csapadékvizekből származik, 
amelyeknek túlnyomó része nagy mélységekbe kényszerülve csak a környező, mélybesüllyedt 
medencealjzat kőzetein keresztülszivárogva (és felszín alatti útja során oldott anyagokban 
feldúsulva és felmelegedve) jelenik meg a forrásokban, a forrásvíz idős meleg komponenseit 
alkotva. 

A források környékén a mélyből felszálló hévizek a szabadtükrű hegységrögök helyi beszivárgásból 
származó, kis töménységű hideg-karsztvíz komponenseivel is keverednek. 

A Gellért-hegy felszíni triász dolomit- és eocén mészkő- kibúvásainak területe nem jelentős, emiatt 
a hideg komponensek aránya itt különösen alacsony, jelenlétük csak a forrásvizek trícium-
koncentrációi alapján mutatható ki. 

A felszivárgó meleg víz a felső-triász főkarsztvíztároló mélyebbre zökkent zónáiból, a pesti oldal 
felől származik. A források felé szivárgó hévizek folyamatosan fűtik a megcsapolások környezetét 
(leadva a tároló távolabbi körzeteiből elvont hőmennyiség egy kisebb részét). 
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A forrás-fakadási pontok láthatólag tektonikus hasadék-rendszerekhez kötődnek. A Nagy-forrás a 
fürdő DK-i szárnyán a márga ÉNy–DK-i irányú, mintegy 11,3 m hosszú hasadékából fakad. Járatát 
1870-ben bővítették. Mérések szerint a Nagy-forrás hasadékának iránya 326-146° csapású, amely 
a Rác-fürdő felé kissé irányt vált és 336- 156°-ossá válik, azaz uralkodóan ÉÉNy-DDK-i. 

A Nagy-forrás litoklázisának a hegy felé (Ny-DNy-ra) eső oldalán Fődolomitot, a tabáni oldalán 
Budai Márgát írt le Papp F. (1938, 1958), míg máshol (Papp F. 1942) a barlang alján települő 
dolomittörmeléket említ, a barlang falát lerakódások fedik. Az utóbbi verzió a fúrásos feltárások 
eredményeinek jobban megfelel. Ha a forrásvető két oldalának eltérő kőzetkifejlődése igaz, akkor 
a fürdőépület környezetében itt található legmagasabban a dolomit. 

A fúrási eredmények alapján Pávai Vajna F. (1933, 1937), Vígh Gy. (1933) megállapította, hogy a 
budai márga tektonikai törései, repedései kedvező esetben felszín-közelbe hozhatják a termális 
vizet és ez a kőzeteket olyan jelentősen felmelegíthet, hogy a hévíz vezető dolomit és vízrekesztő 
márga határán már nem jelentkezik nagy hőmérséklet különbség. Ezt igazolják a térségben mért 
kőzethőmérsékleti adatok. 

A hévíz-rendszer túlnyomásos voltából fakadóan az erősen szennyezett külszíni-, illetve a 
talajvizekkel való kapcsolata, tehát a szennyező hatás is, minimális. 

A források környezetének helyi hidrogeológiai és hőmérsékleti jellemzőit természetes állapotban 
döntően az erózióbázist képező Duna folyam megcsapoló-visszaduzzasztó hatásai szabályozzák, 
amelyhez az idők folyamán különféle mesterséges beavatkozások (forrásküszöb-süllyesztések, 
helyi és távolabbi hévízkút-termeltetések) is hozzájárultak. 

A szabadtükrű és a nyomás alatti tároló-részek határa a Rác fürdő térségében kb. a Hegyalja út D-
i, hegy felőli oldalára eshet. A legújabb, - hegy felőli oldalon lemélyült – GS-1. sz. fúrás nyugalmi 
vízszintje és hőmérséklet-eloszlása alapján már a szabadtükrű részre esik (a vízadó teteje a 
nyomásszintnél magasabban van), de a peremi adatok alapján is biztosra vehető, hogy ott 
karsztvizet csak a felső-triász dolomit és a fedő tűzkő-breccsa tartalmazhat. Ezzel szemben a 
tabáni, nyomás alatti tároló-részeknél az aljzat termál-karsztvize a felső-eocén 
fedőképződményekben és a Budai Márga Formáció nyitott szerkezeti töréseiben, hasadékaiban is 
előfordul. A főkarsztvíztároló helyi nyomásviszonyait elsősorban a források kiépített túlfolyó-szintjei 
határozzák meg. A Gellért-táró Rác-fürdőig kihajtott, a szállodaépítés miatt visszabontott” 
szakaszánál 104,5 – 105,0 mBf értékű piezometrikus nyomások észlelhetőek a Nagy-forrás és a 
Duna felé csökkenő értékekkel. 

A vető-kereszteződéseknél erősen összetöredezett Budai Márga Formációból még nagyobb oldott 
üregek nélkül is jelentős vízfakadások jelentkezhetnek, - viszont a Gellért-táróban észlelt jellemzők 
alapján nem zárható ki tágabb hasadékok előfordulása sem. A „hőlift-hatás” következtében már 
néhány dm-es depresszió hatására több száz l/min hozamú vízbetörések jelentkezhetnek egy 
vízvezető hasadékokat feltáró munkagödörben. 

A siklópálya a Gellért-hegyi alagútban, illetve külszínen haladó részein, az árkolások tanúsága 
szerint, a mesterséges eredetű talajréteget, száraz márgarétegeket és néhol a dolomitot érinti. A 
feltárások talajvizet nem jeleztek, a fedő márgába már az Orom utcánál sem szivároghat át a 
szabadtükrű, kb. 105,0 mBf szintű „főkarsztvíz”. A tervezett műtárgynak így vízföldtani hatása 
nincsen, de a felszíni vízelvezetésről gondoskodni kell. 

Korábbi, de mára már elvetett terv-változat (felszíni nyomvonal) esetén, a sikló alsó állomása 
mélyebben lett volna (99,4 mBf szinten). Ezt a terv változatot a korábbi vízföldtani és földtani 
vizsgálatok (2004-2005.) eredményei alapján módosították. A jelenleg tervek szerint a 
meredekebb, alagútban haladó nyomvonalnál az alsó induló állomás alapszintje magasabban 107,0 
mBf szinten helyezkedne el. Az alsó állomás kisebb kiterjedésű feszítő-szerviz aknája, az 
utasforgalmi szint alatt helyezkedik el a +103,5 mBf szinten. Az alagút fogadóállomása, nem a 
forrás közelében, hanem a Hegyalja út mentén épül meg. Ez a változtatás a terveken pozitív 
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hatással van a létesítmény vizekre és földtani környezetre gyakorolt hatásában. Így a már korábban 
is leírt, a Nagy-forrásra gyakorolt hatása minimalizálható. Ugyanakkor a Nagy-forrás litoklázisának 
a hegy felé (Ny-DNy-ra) eső oldalán Fődolomitot, a tabáni oldalán Budai Márgát írt le Papp F.(1938, 
1958.), míg máshol a barlang alján települő dolomittörmeléket említ. Ellenőrző mérésről sajnos 
nincs tudomásunk, a barlang falát lerakódások fedik. A fekü dolomittörmelék az új fúrások feltárási 
eredményeinek jobban megfelel, ez esetben nem kell jelentős vetőt feltételezni a forrásnál, és az 
alagút a fedő márgában kihajtható. Ha viszont a forrásvető két oldalának eltérő kőzetkifejlődése 
igaz, akkor a fürdőépület környezetében itt található legmagasabban a dolomit, bár ezt a korábbi 
feltétételezést a fúrások eredményei cáfolják, de ha igaz lenne, akkor a Sikló tervezett gyalogos 
alagútja közelében dolomittal lehetne számolni, és így vízfeltörések is várhatók lennének. 

Mindezek mellett a Sikló fogadóállomásának létesítésekor javasolt a Mátyás-forrás intenzív 
búvárszivattyús vízszint-süllyesztése. A forrás geometriája alapján a vízszint szivattyúzással 3 
métert is süllyeszthető, kb. 100 mBf szintig, így a korábban tervezett 101,78 mBf szintű alapozási 
szint is kialakítható lenne. Jelen terv változatban az alapozási sík feljebb kerülésével minden ilyen 
kockázat minimalizálódik. A munkálatok során azonban a munkagödör melletti terület térszintjét is 
úgy kell kialakítani, hogy vízbetörés esetén a víztermelés könnyen és szennyeződés-veszélye nélkül 
megoldható legyen. 

A terület érzékenységi vizsgálata 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a tervezési terület az 1-9. Közép-Duna alegység 
területéhez tartozik. 

A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztest található: 
 kt. 1.3 - Budapest környéki termálkarszt 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a tervezéssel érintett területe, Budapest I. 
kerülete érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen található. 

Vízbázisok 

A budapesti gyógyfürdők vízbázisainál mindmáig nem került sor az egyes objektumokra vonatkozó 
egyedi védőidomok kijelölésére. A Schafarzik F. (1898) által kidolgozott közös hidrogeológiai 
védőterületet 1964-ben kiterjesztették a főváros teljes területére, de a jelenlegi előírásoknak már 
nem felel meg. A Gellért-hegy környéki forrásoknak a hatályos 123/1997.(VII. 18.) Korm. sz. 
rendelet szerinti védőidomainak a kijelölését a VITUKI Rt. elkezdte, majd az AQUIFER Kft. fejezte 
be; de tudomásunk szerint még nem került sor a védőidomok hatósági kijelölésére. A Rác-
gyógyfürdő fejlesztésével kapcsolatos munkálatok közvetlenül a helyi működő és tartalék-
vízbázisok belső védőidomait érintik. A jelenleg használaton kívüli Mátyás-forráson kívül 
tartalékvízbázisnak kell tekinteni a vele összefüggő GT-XVI. jelű aknakutat is. A források fedett és 
felszálló jellege miatt felszíni védőövezetként csak a minimális 10 m-es védőtávolság biztosítása 
szükséges. Ez a követelmény vonatkozik a Gellért-hegyi hévízmű alagútjára.  

A Sikló alagútban haladó szakaszánál a tíz méter minimális védőtávolság a Gellért-táró főtéje és a 
Sikló talpszintje között függőleges irányban a tervek szerint nincs meg, így a keresztezési 
szelvénynél vízjogi engedélyezés szükséges. 

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó külső védőövezetet csak abban az esetben szükséges kijelölni a 
vízkivételtől minimálisan 100 m távolságig, ha a számítható idom felszíni metszettel rendelkezik. A 
Rác-gyógyfürdő nyomás alatti fedett termálkarsztvíztárolója jelenleg biztonságosan védettnek 
tekinthető, külső védőövezet kijelölésére csak a szomszédos Rudas fürdőnél és a Gellért-táró 
dolomitban kihajtott szakaszánál volt szükség. 
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Az 5 éves és az 50 éves elérési idejű hidrogeológiai „A” és „B” zónák kijelölése a Rudas és a Szent 
Gellért gyógyfürdők vízbázisaival közösen történik, a helyi fejlesztési terveket kialakításuk nem 
befolyásolhatja. 

A 6 hónapos elérésű idejű külső védőidom, sőt a fürdők együttes 5 éves elérési idejű „hidrogeológiai 
A” idoma is a források által megcsapolt felső-triász főkarsztvíztároló kőzetekre, valamint a vele 
közvetlenül összefüggő felső-eocén fedőképződményekre vonatkozik. Ez utóbbiak (legfőképpen a 
Budai Márga F.) csak a források közvetlen környezetének és előterüknek nyomás alatti tároló-
részeiben kommunikálnak a fekü Fődolomit-tárolóval. A tervezett létesítmények közül ilyen 
összefüggés egyik esetben sincs. 

Nitrátérzékeny területek 

A beruházás által érintett terület teljes egészében nitrátérzékenynek minősített. 
A nitrátérzékenynek minősülő területeket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg. A 
„nitrát-rendelet” célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szemben, és 
a vizek meglévő nitrát-szennyezettségének további csökkentése. Magyarország 2008-2011 
időszakra vonatkozó második nitrát jelentése szerint, dominánsan felszíni vizek 
állapotértékelésének eredményei alapján, felül kellett vizsgálni a nitrát érzékeny területek 
kijelölését, amelynek eredményeként az előző kijelöléshez viszonyítva 23,1%-os növekedést 
(ország területének 70%-ra) irányzott elő. Ennek megfelelően, 2013. szeptember 1-jétől, a 
27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapján a nitrátérzékeny területek kiegészültek. 

Összefoglaló megállapítások: 

Az új fúrások és a létesített kutató aknák, terepi megfigyelések és a korábbi vizsgálati eredmények 
alapján a vizsgált terület fő kőzete az eocén budai márga. 

A mészmárgában karsztos üregek előfordulására számítani lehet. 

A siklópálya a Gellért-hegyi alagútban illetve külszínen haladó részein, az árkolások tanúsága 
szerint, a mesterséges eredetű talajréteget, száraz márgarétegeket és néhol a dolomitot érinti.  

A Sikló tervezett nyomvonala jóval a dolomit felett vezet, ezért a fő karsztvíz tároló dolomitot nem 
érinti. 

A feltárások talajvizet nem jeleztek, a fedő márgába már az Orom utcánál sem szivároghat át a 
szabadtükrű, kb. 105,0 mBf szintű „főkarsztvíz”. A tervezett műtárgynak így vízföldtani hatása 
nincsen, de a felszíni vízelvezetésről gondoskodni kell. 

A 2 éves adatsorok és vízszint mérések alapján a maximális várható vízállás 103,5 mBf, amely 
felett a Duna árvizes időszakában sem várható magasabb érték, ezért a tervezett létesítmény a 
vizekre nincs visszatorlasztó hatással és a 103,5 mBf szint betartásával a karsztvízre nincs 
duzzasztó hatással. 

A hévíz rendszer túlnyomásos voltából fakadóan és a feláramlási jellegéből adódóan a mélykarszt 
esetleges felszíni szennyezésének esélye minimális. 

5.1.4. Építés hatásai 

A humuszos feltalaj szempontjából legjelentősebb hatásfolyamat maga a Sikló létesítményeinek 
területfoglalása. 

A legjelentősebb hatásokkal a mélyvezetésű pálya kialakítása során kell számolni. 

A Sikló három fő létesítményből áll: az alsó állomás, a pálya és a felső állomás. A Sikló 
pályaszakasza két részre bontható: egy föld alatti és egy külszíni szakaszra. Az állomáshoz 
kapcsolódik egy gyalogos kijáró a Hegyalja út felé, és egy gyalogos aluljáró a tervezett a Hegyalja 
út alatt.  
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A fenti létesítmények közül bányászati módszerekkel létesülne az alsó állomás és kapcsolódó 
építmények, illetve a Sikló alagút. 
E létesítmények az alábbiak: 

•  Gyalogos aluljáró a Hegyalja út alatt, 
•  Gyalogos kijárat felülvilágítóval, 
•  Alsó indítóállomás a szervízaknával, 
•  Sikló alagút. 

A Sikló alagút közvetlenül az Alsó (indító) állomáshoz kapcsolódik a + 107,46 mBf szinten és a 
külszínen lévő nyitópontja a + 155,31 mBf szinten található. 

A Sikló alagút vonalvezetése vízszintes vetületben egyenes. Az alagút 4,70+77,60 m hosszban 67,5 
%-os dőlésű az alsó és középső földalatti szakaszon. felszínre történő kilépés közelében 3,67+8,74 
m hosszban a sikló pálya vonalvezetése miatt R = 300 m görbületi sugarú ív mentén helyezkedik 
el. 

A felső szakaszon legalább 8,7 m hosszban a Sikló alagút megközelíti a Gellért-hegy felszínét, 
illetve az úszó kapuzat építésének hely igény miatt, e szakaszon az alagutat nyitott munkagödörben 
kell megépíteni. 

A mélyvezetésű pálya kb. 127 m hosszú szakaszán, a műtárgy bányászati módszerekkel készül el 
a felszín alatt. 

A fokozottan védett Citadella-kristálybarlang a sikló nyomvonalától 60-70 m-es távolságban, 17,6 
m mélységben helyezkedik el, így veszélyeztetése nem várható a mélyvezetésű pálya kialakítása 
során. A bányászati tevékenységeknél szokásos 50 m-es védőtávolság a sikló nyomvonalától 
biztosítva van. 
 

A mélyvezetésű pálya kb. 5,5 m hosszú szakaszán az egyvágányú műtárgy bevágásban, nyílt árok 
építését követően valósul meg. 

Bányászati technológiával kialakított, kosáríves keresztmetszetek: 

- alagút 4,6 x 3,2 m  

- állomás 8,2 x 6,0 m 

Az építés kivitelezése során lehetséges veszélyforrások: 

– intenzív termálvíz-betörés, 

– kisebb-nagyobb összefüggő üregrendszerek feltárása, beomlása. 

A nagy mennyiségű anyag kiemelése környezeti kockázattal jár, hiszen a felszín alatti munkavégzés 
közben: 

•  a megmozgatott földtömegben potenciálisan korábban megkötődött, illetve akkumulálódott 
szennyeződések, a mélyebb rétegekbe mosódhatnak, 

•  a munkagépek üzemeltetése során szintén szennyeződések kerülhetnek a mélyebb rétegekbe 
(ez a folyamat megfelelő és előírásszerű kivitelezői magatartással megelőzhető), 

•  a felszíni munkálatok során - különös tekintettel a hegyoldalra – az erózióérzékeny talaj a 
munkaterület biztosítása során részben megsemmisülhet, erodálódhat (ez a folyamat a nyílt 
árok építésű rövid szakaszon megelőzhető, ha a visszatöltésre felhasználható talajokat 
ideiglenesen deponálják a helyszínen, és megfelelő rézsűvédelmi kiviteli megoldásokat 
alkalmaznak), 

•  a munkálatok az alagút fölötti rétegek szerkezetét, repedezettségét és állékonyságát elvben 
veszélyeztethetik, (ezért kiemelten körültekintő geotechnikai tervezésre van szükség, melyet 
a mélyépítő kivitelező speciális saját technológiai tervezésével kell összekötni annak 



 
 

39 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

érdekében, hogy a műtárgy feletti talajösszlet fő fizikai paraméterei ne változzanak meg, 
továbbá olyan kiviteli eljárásokat, ill. technológiát alkalmazzanak, ami lehetővé teszi az értékes 
fás növényzet megtartását; ezért nem alkalmazhatók egyes olyan talajszilárdítási eljárások, 
amelyek a meglévő növényzetre károsak - pl. fagyasztás, injektálásos talajszilárdítás, stb.). 

A mélyépítési munkálatok befejeztével a hegyoldalon esetlegesen sérült talajréteg azonnali pótlása 
és biztosítása elengedhetetlen (ezt mérnökbiológiai módszerekkel kell elvégezni). Az építési 
technológia kiválasztása során törekedni kell arra, hogy az minél kisebb mértékben terhelje 
környezetét (megfelelő építési organizáció felállítása). 

Azokon a területrészeken, ahol műtárgyak, építmények megvalósítására kerül sor, vagy burkolt 
felület kialakítása történik, a talaj eredeti funkcióját már nem tudja betölteni, így e területeken a 
hatás megszüntető. (Kivételt képez ez alól a mélyvezetésű alagúti pályaszakasz, ahol a műtárgyak 
fölött megmaradhat a feltalaj, ill. azok a műtárgyrészek, melyek fölé termőföld és növényzet 
visszatelepíthető.) A többi területen az építési munkálatokat (tereprendezés, szállítás, stb.) végző 
gépjárművek, berendezések mozgása által kiváltott hatások terhelőnek minősíthetőek. Az építés 
alatti talajszennyezés kockázata - betartva a környezetvédelmi előírásokat - elviselhető. 

Az építés időszakában a munkagépek és szállítójárművek meghibásodása esetén a talajra, földtani 
közegre esetlegesen üzemanyag vagy egyéb olaj kerülhet. Ez megfelelő intézkedésekkel elhárítható 
(a munkagépeknél, amennyiben olajfolyást, csepegést észlelnek, a szennyezés kiküszöbölésére 
azonnal olajfelfogó tálcát kell használni, vagy ha a talajra ennek ellenére gázolaj, vagy egyéb anyag 
kerül, azt felitató anyaggal - pl. homok, fűrészpor, perlit lehet - azonnal fel kell itatni). Az 
összegyűjtött szennyezett felitató anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, és annak 
átvételére feljogosított szervezetnek kell átadni ártalmatlanítás céljából. 

A jelenlegi források vizének közvetlen elszennyezése pl. olajkifolyással, az építési területek 
ismeretében igen valószínűtlen, az esetleges felszíni szennyezések a mélyebb nyomás alatti tároló-
kőzetet nem érinthetik. A felfakadó forrásvíz (és az esetleges építési gödrökben megjelenő 
termálvíz is) alulról áramlik fel, nyomás alatti tárolóból, azaz a szennyeződésektől hidraulikailag 
védett. 

A hegyoldalon nagyobb esők, netán felhőszakadások jelentős mennyiségű talajt és törmeléket 
szállíthatnak a lejtő irányába. Ezt a talajt, illetve a kőzetaljzatot megbontó munkálatok idején a 
lejtőn elhelyezett iszap- és kőfogókkal kell megakadályozni. A nyitó árok környezetét körbe kell 
árkolni. 

5.1.5. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

Az üzemszerű működés során nem kell jelentős hatásokkal számolni.  

A végleges, teljes körűen megfelelő szigetelések, csapadék és szennyvízelvezetés, valamint 
geotechnikai biztosítások (teljes közműellátottság) elkészítését követően az objektum csak 
minimális hatással lesz a talajra és földtani közegre.  

A végleges helyzet a vízáramlási és szivárgási viszonyokat módosíthatja, de csak lokálisan, a 
burkolt felületek és földalatti objektumok környékén. 

A szerelvények karbantartását megfelelően felszerelt zárt térben végezve kizárható a szennyeződés 
veszélye. Nem zárható ki azonban a pályán mozgó szerelvények szennyező hatása (lemosódó 
gépzsír, kenőolaj), melynek kockázata az igen körültekintő és rendszeres karbantartással 
minimálisra csökkenthető. 

A sikló alsó állomásánál a lejtaknából bejutó csurgalékvíz és a technológiai igények alapján 
olajfogós átemelő zsompot alakítanak ki. Így biztosított, hogy az esetleges káros anyagok ne 
érintkezzenek a talajjal vagy földtani közeggel. 
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Ezek alapján a Sikló létesítményeinek üzemszerű működése során fellépő hatások semlegesnek 
tekinthetőek. 

5.1.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A sikló és kapcsolódó létesítményeinek megszüntetése nem valószínűsíthető. Esetleges felhagyás 
esetén megszűnik a forgalom a nyomvonalon, a pályát, a kapcsolódó műtárgyakat, létesítményeket 
el kell bontani, ami rekultivációs munkálatokat jelent, hatásai hasonlóak az építési fázishoz. 

5.1.7. Rendkívüli események 

A normál üzemmenet során baleset és meghibásodás bekövetkeztével lehet számolni. Az építés 
időszakában a munkagépek és szállítójárművek balesete, meghibásodása esetén a talajra, földtani 
közegre esetlegesen üzemanyag, vagy egyéb olaj kerülhet. Ez megfelelő intézkedésekkel 
elhárítható (a munkagépeknél, amennyiben olajfolyást-csepegést észlelnek, a szennyezés 
kiküszöbölésére azonnal olajfelfogó tálcát kell használni, vagy ha a talajra ennek ellenére gázolaj, 
vagy egyéb anyag kerül, azt felitató anyaggal pl. homok, fűrészpor, perlit lehet azonnal felitatni). 
Az összegyűjtött szennyezett felitató anyagokat a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, 
és annak átvételére feljogosított szervezetnek kell átadni ártalmatlanítás céljából. Ezek általános 
előírások az építéshelyi működésre vonatkozóan, amelyeket a Sikló speciális adottságai miatt 
fokozott mértékben kell betartani. 

A Sikló föld alatti létesítményei ugyan nem minősülnek bányának és e térségeket nem kell a fő 
bányaveszélyek szerint minősíteni, de a biztonságos munkavégzés és a balesetek megelőzése 
érdekében számba kell venni a lehetséges veszélyforrásokat, melyek az alábbiak: 

 gázveszély, 
 sújtólég- és szénporrobbanás veszély, 
 porveszély, 
 vízveszély, 
 tűzveszély, 
 omlásveszély. 

A bányászati jellegű tevékenység végzése során a munkahelyi veszélyek és a munkavégzés 
kockázatainak csökkentése érdekében, a kivitelezőnek szigorúan be kell tartania az Általános 
Bányászati Biztonsági Szabályzat (ÁBBSz) vonatkozó előírásait. 

Természetes (pl. földrengés, meteorológiai) és emberi tevékenység (pl. terrorcselekmény) 
következtében fellépő havária esemény bekövetkezési valószínűsége a normál üzemmenet során 
bekövetkező balesethez, meghibásodáshoz képest még kisebb. Tekintettel a Sikló létesítményeinek 
jellegére a hatások és azok nagysága a normál üzemmenet során bekövetkező balesetekéhez 
hasonló. 

5.1.8. Javasolt védelmi intézkedések 

A kivitelezés során biztosítani kell, hogy az érintett földtani képződmények minősége káros 
mértékben ne változzék, ezért a kivitelezés ideje alatt valamennyi alvállalkozónak garanciát kell 
adnia arról, hogy csakis kifogástalan, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel végzi az 
építést, amelyekből szénhidrogén, vagy egyéb szennyezés nem kerülhet a talajra.  

Az építési munkálatoknál a munkagödrök feltárásakor igen körültekintően kell eljárni. 

Szigorúan ellenőrizni kell környezetvédelmi szempontból a földmunkagépeket, egyéb 
berendezéseket, gépeket és az építési anyagokat. A beépítésre kerülő anyagok a környezetre 
ártalmatlanok legyenek. 

A létesítményeknél vízzáró aljzatszigetelést kell alkalmazni, a felszín alatti régió vizeinek preventív 
védelme érdekében, valamint biztosítani kell az összegyűlő szivárgó vizek elvezetését. 
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Amennyiben szükséges a földmunkavégzésnél a kiporzás csökkentése érdekében locsolást kell 
alkalmazni. 

A termőtalajt letermelés után depóniákban kell várakoztatni az újrahasznosításig.  

Az üzemelés megkezdéséig a mentett termőtalaj a finom tereprendezéshez és a zöldfelületen kerül 
hasznosításra.  

A kivitelezés során az erózió ellen megfelelő védelmet kell biztosítani (lejtőn elhelyezett iszap- és 
kőfogók, a nyitó árok környezetét körbe kell árkolni). 

Az építési és kivitelezési munkák során folyamatos környezetvédelmi-geológiai művezetést kell 
biztosítani, és külön figyelemmel kell lenni az esetlegesen jelentkező üregek és törési síkok 
megjelenésére. 

A bányászati tevékenység hatásainak mérése céljából a földalatti létesítmények tengelyének 
nyomvonalában a felszínen süllyedés megfigyelési vonalat kell létesíteni a kivitelezés megkezdése 
előtt. A mozgás mérési vonalon méréseket a Hegyalja út alatt történő áthaladás időszakában heti, 
azt követően kétheti gyakorisággal kell végezni. 

 

5.2.  FELSZÍNI VÍZVÉDELEM 

5.2.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

A felszíni vizek esetében a közvetlen hatásterületet a havária helyzetek határozzák meg. Ezen a 
területen a lefolyó csapadékvizekkel bemosódó felszíni szennyezések hatásai érvényesülhetnek. 
Sikló normál üzeméből származóan a területen a lefolyó csapadékvizek értékelhető mértékű 
szennyezésével a közlekedés jellegéből adódóan nem kell számolni. A felszíni vizekre gyakorolt 
közvetlen terhelő hatással nem kell számolni, mivel egyesített szennyvíz hálózatba vezetik a 
keletkező szennyvizeket. 

Közvetett hatásterület 

Felszíni vizek közvetett szennyezése pl. haváriából eredő talajvíz, ill. felszíni vízszennyezésből 
származhat, hatásterülete nehezen becsülhető. 

5.2.2. Vízrajzi adottságok 

A vizsgált terület a Duna részvízgyűjtő területét képezi. A nagy árvizek nyár elején, vagy inkább 
tavasszal szokásosak, míg a kisvizek nyár végén és ősszel gyakoriak. A Dunán évente átlagosan 2-
3 árhullám vonul le, a nagyobb áradások száma növekvő tendenciát mutat. 

A tervezési terület a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) működési területét érinti. 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vizsgált terület a Közép-Duna alegység részét 
képezi. 

A beruházás felszíni vízfolyást közvetlenül nem érint, de a környezetében található a Duna, mely a 
térség erózióbázisa. Budapest Főváros térségében néhány kisebb patak, amelyek eredetileg - mint 
a Duna közvetlen lokális vízgyűjtőjére hulló csapadékvizek összegyűjtő-levezető erei - korábban 
felszíni vízfolyásként szerepeltek, jelenleg a fővárosi (egyesített) csatornázási rendszer részeként 
kiépített (legtöbb esetben lefedett) medrekben, csatornákon keresztül vezetik a csapadékvizeket a 
fővárosi átemelő telepeken keresztül a Dunába.  

A vizsgált terület közelében ilyen - jelentősebbnek mondható - felszíni vízfolyás az Ördög-árok, 
mely ma már csatorna formájában éri el a Dunát az Erzsébet-híd lábánál (a Hadnagy utca alatt, a 
Krisztina körút keresztezése után a Döbrentei térnél torkollik a Dunába). A vízfolyás a Budai-
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hegység vizeit gyűjti össze és vezeti le az erózióbázis irányába. Korábbi nagy árvizei miatt 1878-
ban tágas boltozott csatornába foglalták, térségét feltöltötték, így felszínen nem látható.  

A Duna szerves- és tápanyag-szennyezettség szempontjából a folyó vízminőségének állapota 
Budapestig jónak mondható. Korábban a folyó fővárosi szakaszán a szennyezés növekedésének fő 
okát a szennyvíz elégtelen tisztítása vagy tisztítás nélküli bevezetése okozta. Ezen terhelés azonban 
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemelésének megkezdése óta jelentősen lecsökkent. 

Árvízvédelem 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a tervezési terület sem nagyvízi meder 
övezetét, sem pedig rendszeresen belvízjárta terület övezetet nem érinti. 

Árvízvédelmi szempontból a terület mentesített ártérnek tekinthető. A Duna mindkét oldalát – mint 
fő befogadót - végig védgátak kísérik. 

Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéhez kapcsolódóan elkészültek az árvízi 
veszély- és kockázati térképek. Az egyes ártéri öblözetekre a 2D modellezés eredményeként 
készültek elöntési térkép sorozatok, amelyek alapján a tervezési területen a 30, 100 éves és 1000 
éves gyakoriságú árvízi események nem mutathatók ki. (forrás: www.vizugy.hu / Árvízi 
kockázatkezelés) 
 

5.2.1. ábra: 1000 éves valószínűségi potenciális elöntés térképen pirossal jelölve a 
tervezési terület 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján Budapest 1. kerület „C” enyhén veszélyeztetett 
minősítésű. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezési terület nem árvíz- vagy belvízveszélyes. 

A tervezett vízellátás, vízelvezetés bemutatása 

Az újonnan létesülő gellérthegyi Sikló, kiszolgáló épületei és létesítményei az alábbi egységekből 
állnak: 

1. Az alsó állomásnál, a felüljáró alatt kialakítandó önálló kiszolgáló épület, amely az alábbi 
funkciókat tartalmazza: 

− Üzlethelyiségek 
− Kávézó 
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− Vizesblokk és közlekedő 

2. Alagút és a hozzá kapcsolódó alsó állomás. A sikló részben alagútban, részben oszlopokon halad.  

3. Felső állomás, amely az alábbi funkciókat tartalmazza: 

Létszámok az épületekben 

Felső állomás: 

- Dolgozók: 5 fő 
- Szociális blokk napi forgalom: 1000 fő 

Alsó állomás: 

- Sikló üzem dolgozók: max. 5 fő 
- Üzletek dolgozói: 6 fő 
- Kávézó dolgozók: 2 fő 
- Kávézó vendég: max 40 fő 
- Szociális blokk napi forgalom: 1000 fő 

Vízellátás 

Az alsó állomás és kiszolgáló épületei a telken meglévő ivóvíz közműre csatlakoznak. A 
felső állomás a Citadella sétányon meglévő ivóvíz közműre csatlakozik. 

Az alsó épület vízigénye összesen: 6.76 m3/nap 

Felső épület vízigénye: 5,64 m3/nap 

Szennyvízelvezetés 

Az épületek szennyvizeinek összegyűjtése és elvezetése a padlóban, aknában ill. szerelőfalban 
szerelt, hegesztett PE gyűjtőhálózat segítségével történik.  

Az alsó épületben keletkező szennyvizeket gravitációsan, az alsó állomás gépházában keletkező 
szennyvizet olajfogón keresztül átemelő szivattyúval juttatják a szennyvíz elvezető hálózatba.  

A felső állomás terepszint alatti helyiségekben keletkező szennyvizeket központi átemelő 
szivattyúval juttatják a szennyvízelvezető hálózatba. 

Az alsó épületben keletkező szennyvíz becsült mennyisége csúcsban 3,18 l/s 

Az felső épületben keletkező szennyvíz becsült mennyisége csúcsban 2,99 l/s 

A sikló alsó állomásánál a lejtaknából bejutó csurgalékvíz és a technológiai igények alapján 
olajfogós átemelő zsompot alakítanak ki. 

Csapadékvíz elvezetés 

A Sikló mentén a meredek hegyoldalon a Bérc u. magasságában a felszíni vízelvezetést felszín alatti 
csatornába kötötték. 

Az épületek tetejéről és a térburkolatos területekről is szükséges az esővíz elvezetése. A 
csapadékvíz elvezetése gravitációs módon történik, egyesített szennyvíz hálózatba kötve.  

A zöldtető tetőfelületéről a csapadékvíz a két széle mentén a pincefal széléhez folyik, így nem készül 
belső víznyelő. 

A VRV beltéri egységek hűtőelemei és az esetleg telepítendő hűtőkészülékek üzeme alatt keletkező 
kondenzvizet kiszáradást és visszaáramlást gátló golyós bűzzáron át a szennyvíz lefolyó hálózatba 
kötik. 

Az épületekről elvezetendő csapadékvíz becsült mennyisége: 
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Alsó épület csúcsban 3,15 l/s 

Felső épület csúcsban 3,9 l/s  

5.2.3. Építés hatásai 

A felszíni vizek állapotát befolyásoló hatásokat az építési és üzemelési időszakban egyaránt 
elsősorban a vízelvezetés módja és hatékonysága, valamint a felszíni víztestek érintettsége szabja 
meg. 

Bár az építkezés felszíni vízfolyást közvetlenül nem érint, de a sikló a Duna környezetében létesül, 
ezért az építkezés során a környezetvédelmi előírások betartása különösen fontos, hogy az 
esetleges káros hatásokat elkerüljék. 

Az építés ideje alatt leginkább havária események által keletkezett szennyezések, az építési rend 
ill. technológiai előírások be nem tartásából eredő veszélyek jelenthetnek veszélyt a felszíni vizekre 
(Dunára). 

További káros hatásként a munkagépekből elfolyó olaj és üzemanyag, (esetlegesen előforduló 
havária következtében) jelentkezhet, a szennyeződés előfordulása azonban megfelelő műszaki 
állapotban lévő munka- és szállítógépek alkalmazásával minimalizálható. 

Mivel a sikló létesítése területfoglalással jár, növekszik a burkolt felületek aránya is, ezért a felszíni 
lefolyási viszonyok tekintetében várható kismértékű változás, de ez a hatás nem tekinthető 
jelentősnek. 

5.2.4. Létesítmény üzemelésének és üzemeltetésének hatásai 

A felszíni vizek állapotára való hatásokat az üzemelési időszakban elsősorban a létesítmény 
vízelvezetésének módja, hatékonysága szabja meg. A vízelvezetés tervezése során figyelembe kell 
venni a terület földtani, vízföldtani adottságait és közműellátottságát. 

Felszíni vizek és csapadék kisebb mérvű hatásával, jelenlétével kell számolni a beruházás tervezett 
területén. A hatás elsősorban mechanikus, azaz a meredek szakaszokon nagyobb esők, netán 
felhőszakadások jelentős mennyiségű talajt és törmeléket szállíthatnak a lejtő irányába. Ezt a talajt, 
illetve a kőzetaljzatot megbontó munkálatok idején a lejtőn elhelyezett iszap- s kőfogókkal kell 
megakadályozni. A felszíni csapadékvizek minden bizonnyal nem agresszívek, tehát a beton-
létesítményeket nem veszélyeztetik. 

A sikló nyomvonalán nem található felszíni vízfolyás, az összegyűjtött csapadékvizeket egyesített 
szennyvíz hálózatba vezetik, így a felszíni vizek terhelése nem valószínű. 

5.2.5. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás esete és ennek hatásai elvi jelentőségű, hiszen a Gellérthegyi Sikló építményeit több 
évtizedes üzemelési időszakra tervezik. Az építés időszakával közel azonos hatások feltételezhetők 
a bontási és rekultivációs munkálatok folyamán. A hatás átmeneti jellegénél fogva előzetesen 
elviselhetőnek minősíthető. 

5.2.6. Rendkívüli események 

Baleset, meghibásodás bekövetkezése elvben és elsődlegesen az építési munkálatok alkalmával 
valószínűsíthető. Üzemszerű működés során betartva a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat 
(pl. csapadékvíz, illetve a burkolt - esetlegesen szennyezett - felületekről lefolyó vizek elkülönített 
rendszerű gyűjtése, elvezetése, olaj és/vagy iszapfogó műtárgy telepítése, stb.) a felszín alatti és 
közvetetten a felszíni vízkészlet szennyezésének valószínűsége minimális. 
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5.2.7. Javasolt védelmi intézkedések 

A szennyeződések megakadályozása érdekében fokozottan ügyelni kell a vízfolyáshoz közeli 
munkák során, illetve felvonulási területet élővízfolyás közelében nem lehet kialakítani. 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. 

Az építés időszakában a munkavégzés helyszínein keletkező kommunális szennyvizeket zárt 
tartályokban kell gyűjteni, és azok ártalmatlanítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító 
telepen kell végezni. 

A technológiai berendezéseket, létesítményeket úgy kell üzemeltetni, a munkafolyamatokat úgy 
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vízszennyezést (közvetett módon, felszín alatti 
vizek közvetítésével sem). Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, technológiai 
berendezések alkalmazása. A rendkívüli, váratlan szennyezés, szennyeződés elkerülése érdekében 
a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan 
ellenőrizni kell. 

Az építés ideje alatt, a gépek tisztítása esetén törekedni kell arra, hogy a szennyezett víz 
élővízfolyásba kerülése ne következzen be. Vízfolyások környezetében szennyezőanyag elfolyással 
járó tevékenység nem végezhető (munkagépek karbantartása, üzemanyag feltöltés stb.), gépek 
tárolására szolgáló telep nem alakítható ki. Gépjárművek tisztítását kizárólag a célnak megfelelő 
mosókban lehet végezni. 

5.3. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

5.3.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület  

Építés közvetlen hatásterülete 

A bontás és építés alatt a levegőterheltség hatásterületét a durva földmunkák felületi 
porterhelésének nagyságából és a munkagépek károsanyag-kibocsátásából számoltuk a terjedési 
törvényszerűségek alapján.  

Jelen körülmények között a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja szerinti 
hatásterület lehatárolás építés alatt: 

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 

Jelen dokumentációban az építési időszak közvetlen hatásterülete az a) feltétel szerint történt. 

Átlagos meteorológiai körülmények között szálló por (PM10) közvetlen hatásterülete a következő: 

 pálya építés és a kiszolgáló épületek létesítése: 105 m 

A közvetlen hatásterülettel érintett területek: 

 belterületen: lakóépületek, kereskedelmi és szolgáltató épületek, üzemi épületek, utak,  
valamint egyéb növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen belül. 
 

Üzemelés közvetlen hatásterülete 
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A villamos vontatójárművek üzemeltetése kipufogógáz eredetű légszennyezőanyag kibocsátással 
nem járni, így levegővédelmi szempontból 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti hatásterület 
nem jelölhető ki.  

 

 

Közvetett hatásterület 

Építés közvetett hatásterülete 

Építés alatt a közvetett hatásterület részét képezhetik a szállítási útvonalak azon burkolt szakaszai, 
ahol 20 %-ot meghaladó forgalomváltozás várható, a burkolatlan utak, valamint a depóniák, 
anyagnyerő helyek és üzemi területek környezete.  

A tervezési terület adottságaiból kifolyólag az építési szállítás jelentős része várhatóan közúton fog 
történni. 

A közúti szállítás várhatóan az alábbi történik majd: 

Hegyalja út – Sánc utca – Orom utca 

Hegyalja út – Sánc utca – Mihály utca – Szirtes út – Bérc utca 

Hegyalja út – Sánc utca – Mihály utca – Szirtes út – Citadella sétány 

Korábbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-
3 tgk/óra szállítás fog történni. Az említett útburkolattal ellátott, valamint jelenlegi forgalmát 
tekintve a szállításból származó levegőterhelés kimutatható mértékű többletterhelést nem okoz. 

Üzemelés közvetett hatásterülete 

Tárgyi beruházás megvalósulása során a turistabusz forgalom megszűnése miatt közvetett 
hatásterületként a Gellért hegyet megközelítő utakat, a Sánc utcát és a Szirtes utat jelöljük ki.  

A turistabusz forgalom megszűnése kb. 24%-os forgalomcsökkenést eredményez. 

5.3.2. Levegőtisztaság-védelmi előírások 

A levegőtisztaság-védelmi fejezet a hatályban lévő rendeletek és előírások figyelembevételével 
vizsgálja a tervezett fejlesztés levegőminőségre gyakorolt várható hatását: 

•  306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 
•  4/2011. (I.14.) VM rendelete a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 
•  4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. 

5.3.3. Meteorológiai és klimatikus viszonyok 

A tervezési terület Pest megyében található, az Dunántúli-középhegység nagytájon és a Dunazug-
hegyvidék középtájon, ezen belül a Budaörsi- és Budakeszi-medence kistájon helyezkedik el.  

5.3.1. táblázat: A tervezési terület éghajlati adottságai 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj 
Budaörsi- és 
Budakeszi-
medence 

Hőmérséklet évi középértéke 9,5-10 °C 
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Éghajlati jellemzők 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 33,0 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -14 - -15 °C 

Fagymentes napok száma 185-195 nap 

Évi csapadékösszeg 550-600 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 300-330 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 35-40 nap 

Átlagos maximális hóvastagság 20-23 cm 

A napsütéses órák évi összege 1940 óra 

Uralkodó szélirány ÉNy, NY 

Átlagos szélsebesség 3 m/s 

 

5.3.4. Vizsgálati módszer 

A vizsgálat során két idősávot vettünk figyelembe, a jelenlegit (2020), és a távlati (2035 vele) 
időszakot.  

A jelenlegi állapot levegőterhelésének meghatározásához: 

 a tervezési területhez legközelebbi OLM automata mérőállomás adatai, mint alap 
légszennyezettség, valamint 

 a jelenlegi közúti közlekedésből származó károsanyag kibocsátásának vizsgálata 
Az alap légszennyezettség meghatározása során a legközelebbi mérőállomás elmúlt 5 évének éves 
átlagait, továbbá a legutóbbi fűtési és nem fűtési időszak határérték túllépéseinek vizsgálatát 
végeztük %-ban kifejezve. 

A távlati időszakban a tervezett beruházás levegőminőségre gyakorolt hatását vizsgáljuk, amely a 
következő forrásokat foglalja magába: 

 a távlati közúti közlekedésből származó károsanyag kibocsátásának vizsgálata 
A jelenlegi és távlati állapot jellemzését 

 a zónába sorolás 
 a rendelkezésre álló OLM mérési adatok, 
 valamint a számított közúti közlekedéstől származó kibocsátás alapján mutatjuk be. 

Ezek közül az értékelést gyakorlatilag a számított közúti közlekedéstől származó levegőterhelés 
jelenlegi és távlati állapot összevetése adja, mivel:  

 A zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, mert a zónán belüli átlagot 
jeleníti meg.  

 Az OLM mérési pont a tervezési területtel nem minden szempontból azonos jellemzők által 
befolyásolt környezetben találhatók, így csupán tájékoztató jelleggel kerülnek bemutatásra 
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsó 5 év átlagát vettük figyelembe alap 
légszennyezettségként. 

 A tervezési területen a fűtési szezonban tapasztalható kommunális levegőterhelésen túl, a 
teljes évre nézve a közúti forgalomtól származó kibocsátás a meghatározó. 

Levegőterhelés számítások 

A levegő immissziós számításokat a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott közúti forgalmi 
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adatok alapján végeztük.  

Az emisszió számításánál alkalmazott forgalmi kategóriák (MOF I., MOF II.) adatait az egyes 
állapotok (2020-as és 2035-ös állapot) szerinti bontásban „Az emisszió meghatározása” pont alatt 
mutatjuk be.  

A terület levegőterhelése a következő időtávokra került vizsgálatra:  

 2020-as jelenlegi állapotban, 
 2035-ös távlati állapotban, 

A levegőterhelési számítások első lépéseként a mértékadó óraforgalomra (MOF) vonatkozó 2020-
as és 2035-ös levegő emissziós (g/m órás) koncentrációit számítottuk ki, majd ebből immissziós 
értéket kalkuláltunk. A kibocsátásokat nitrogén-dioxidra (NO2), szálló porra (PM10) és szén-
monoxidra (CO) végeztük el.  

Az emisszió meghatározása 

A vonalforrásokra vonatkozó kibocsátások meghatározását az MSZ 21459 szabványban foglaltak 
szerint végeztük el. 

Az egyes útszakaszokra és állapotokra az emisszió meghatározását a forgalmi adatok és az egyes 
állapotokra vonatkozó fajlagos emissziós értékek (HBEFA1) felhasználásával végeztük el a 
következő terhelő komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO2) és szálló por (PM10).  

A közúti forgalom kibocsátásainak meghatározásához a BME által honosított (a 2006. évi hazai 
járműállomány típus és kor összetételére bevizsgált) HBEFA emissziós adatbázisát használtuk fel. 
A HBEFA 3.3 adatbázis ún. járműrétegekhez (járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, 
űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós faktorokat, amelyeket motorpadi 
vagy valós helyszíni mérésekkel határoznak meg.  

Az adott ország (Németország, Ausztria, Svájc) járműparkja, illetve a járművek futásteljesítménye 
ismeretében ezekből meghatározható az átlagos emissziós faktor. A HBEFA adatbázis az 
útkategória, forgalmi helyzet (pld. autóút, 50 km/h sebességkorlátozás, szabad forgalom lefolyás, 
stb.) függvényében különböző emissziós faktorokat ad meg.  

A BME által elvégzett vizsgálatban a HBEFA adatbázisban használt németországi, valamint a 
magyarországi személygépkocsi park között emisszió szempontjából mintegy 4 éves lemaradás 
volt megállapítható, azaz a 2006-os átlagos magyar emissziós faktor a 2002-es németországinak 
felelt meg. 

A járműpark korszerűsödésének lassulását feltételezve a vizsgálatok időtávlatához igazodva a 
fentiek alapján 4 helyett 5 éves eltolódást alkalmazva a 2020-es állapothoz a 2015-ös, a távlati 
2035-es állapot esetében pedig a számítás során a forgalmi prognózis adataihoz a 2027. évi 
emissziós faktorokat párosítottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolódást alkalmazva. Így a 
megadott emissziós értékek a biztonság javára nagyobb mértékűek, mint a várhatóan ténylegesen 
realizálódó értékek.  

Az emisszió meghatározásánál a HBEFA adatbázisban rendelkezésre álló, azonosnak tekinthető 
közlekedési szituációt vettük figyelembe.  

A forgalmi vizsgálat alapján rendelkezésünkre álló járműosztály besorolás és a HBEFA adatbázisból 
lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül a MOF I. kategóriához a 
személygépkocsi, a MOF II. kategóriához a nehéztehergépjármű emissziós faktort alkalmaztuk.  

                                           
 

1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz University of Technology – Institute for 
Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017 Április 24. 
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Az egyes útkategóriák és forgalmi viszonyok mellett a következő emissziós faktorokat 
alkalmaztuk: 

5.3.2. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 2020. 

Légszennyező CO (g/km/j) NOX (g/km/j) PM10 (g/km/j) 

Sebesség 
(km/h) I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 

50/50 0,2709 1,6296 0,4133 3,9721 0,0055 0,0604 

5.3.3. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 2035. 

Légszennyező CO (g/km/j) NOX (g/km/j) PM10 (g/km/j) 

Sebesség 
(km/h) 

I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. 

50/50 0,1933 0,3402 0,1417 1,9138 0,0013 0,0154 

A kibocsátott NOX komponens különböző nitrogén-oxidokból áll. A kibocsátást követően a terjedés 
és elkeveredés során a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxiddá alakul át amellett, hogy kismértékű 
visszaalakulás is történik. Mérési tapasztalatok alapján a közlekedési vonalforrástól jellemző 
hatásterületi távolságokban (50-150 m) az NO2 aránya az NOX-en belül mintegy 50%. A forrástól 
való távolság függvényében az NOX koncentráció csökken, ezen belül a légkörben lezajló átalakulási 
folyamat miatt az NO2 részaránya pedig növekszik. A számítások során fentieknek megfelelően az 
NOX-ra vonatkozó fajlagos emissziós értékekkel számoltunk, majd az így kapott emissziós 
értékeknek az 50%-át vettük, és ennek terjedési számításával határoztuk meg az NO2 
koncentrációkat. Az NOx-NO2 valóságban lezajló dinamikus átalakulása és időbeli eltolódása miatt 
a kibocsátó forrás melletti sávban, mintegy 10 és 20 m-es távolságokban a számított terhelési 
értékek a biztonság irányába túlbecsültek. 

Megjegyezzük, hogy a korábban hatályos, de már hatályon kívül helyezett, a légszennyezettségi 
határértékekről szóló 14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben az NO2-re vonatkozó 
egészségügyi órás határérték (100 µg/m3) az NOX-ra vonatkozó órás határérték (200 µg/m3) fele 
volt, ami szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakuló koncentrációk esetében az 
NO2 levegőterheltség mintegy fele az NOX levegő terheltségnek. 

Vizsgálatunk során mértékadó állapotnak tekinthetjük az órás NO2 terhelést, mellyel egyidőben a 
mértékadó óraforgalom (MOF) halad el a vizsgált vonalszakaszon. 

A fenti állítás igazolására a következő táblázatokat készítettük: 

5.3.4. táblázat: Egy útszakasz átlag kibocsátása és a határértékek 

Komponens 
Határérték (µg/m3) Egy vonalszakasz átlag kibocsátása 

(g/ó/m) 

Éves 24 órás Órás Éves 24 órás Órás 

CO 3000 5000 10000 0,0698 0,0997 0,2731 
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Komponens 
Határérték (µg/m3) Egy vonalszakasz átlag kibocsátása 

(g/ó/m) 

Éves 24 órás Órás Éves 24 órás Órás 

NOX* 70 150 200 0,1636 0,2338 0,6115 

NO2 40 85 100 0,0818 0,1169 0,3057 

PM10 40 50 ─ 0,0106 0,0152 0,0394 
*14/2001 (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet alapján 

A levegőemissziós értékeket az MSZ 21459 szabvány alapján a vonalforrások esetében a g/m/h 
dimenzióban adjuk meg. Ez a kibocsátási mutató az egyes vizsgálati esetek (órás, napi, éves) 
állapotok közötti különbséget jól tükrözi, a határértékkel való közvetlen összevetésre azonban nem 
alkalmas. A veszélyesség mértékének kimutatásánál azonban az egyes esetek (órás, napi, éves) 
kibocsátási értéke és a vonatkozó határérték dimenzió nélküli összevetése a fentiek alapján 
egyértelműen kijelöli, hogy mely időtartamra és terhelő komponensre vonatkozik a legszigorúbb 
követelmény. Ez alapján választottuk ki a kritikus, mértékadó vizsgálati időtartamot és a terhelő 
komponenst. 

5.3.5. táblázat: Veszélyesség (kibocsátás/határérték) meghatározása 

Időszak 
Határérték (µg/m3) 

CO NOX NO2 PM10 

Órás 0,00003 0,00306 0,00306 ─ 

Napi 0,00002 0,00156 0,00137 0,00030 

Éves 0,00002 0,00234 0,00204 0,00027 

 

 

5.3.1. ábra: Veszélyesség (kibocsátás/ határérték) ábrázolása 

A fenti táblázatból és a grafikonon is jól látszik, hogy a kibocsátás és a határérték aránya a rövid 
idejű, 1 órás határérték az NO2 és az NOx komponens esetében a legnagyobb (illetve azonos). Mivel 
NOx-re vonatkozóan nincsen hatályos egészségügyi határérték, így az NO2 komponensre határoztuk 
meg a levegőterhelést. Tehát amennyiben az NO2 előforduló mértékadó órás kibocsátásra számított 
terhelés esetén a határérték teljesül, akkor a többi anyagra vonatkoztatott határértékek is 
teljesülnek. 
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Az immisszió meghatározása 

A levegő immissziós számításokat 2020-as jelenlegi, valamint 2035-ös távlati állapotra számított 
emissziós eredmények felhasználásával készítettük el Lakes Environmental által kifejlesztett 
AERMOD View 9.9.0 szoftverrel. A modell Gauss típusú fáklyamodell képes a pontforrások, 
vonalforrások és diffúz források külön, illetve együttesen történő kezelésére. A modell alkalmas a 
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet szerinti hatásterület meghatározására. 

 

5.3.5. Légköri adottságok, alapállapot jellemzése 

Háttérszennyezettség, zóna besorolás 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell 
sorolni. A zónába sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a 
különböző zónatípusokhoz (A-F csoport) tartozó határértékeket.  

Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

Zóna besorolás 

A tervezési terület a következő légszennyezettségi zónába sorolható: 

1. Budapest és környéke  

5.3.6. táblázat: Légszennyezettségi zónabesorolás 

Zónacsoport a vizsgált 
szennyező anyagok 

szerint 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szálló 
por 

(PM10) 
Benzol 

1. Budapest és környéke E B D B E 

A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra 
vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását. 

B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők: 

5.3.7. táblázat: Zónatípusokhoz tartozó koncentráció tartományok 

Zónák SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) CO (µg/m3) 

B zóna ¯ 58 felett 44 felett ¯ 

C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett 

D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 

E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500 

F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 
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D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő. Az A – D csoportra 
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki becslés az 
előírt meghatározási módszer. 

Alap levegőterheltségi szint – OLM mérőállomás adatai alapján 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos alapvető feladat- és hatásköröket a 306/2010. (XII.23.) 
Korm. rendelet szabályozza. Eszerint az ország légszennyezettségét az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) segítségével rendszeresen vizsgálni és értékelni kell.   

Az OLM automata működésű (on-line) mérőhálózatból és manuális (szakaszos) mérőhálózatból áll.  

A térségre jellemző levegőminőségi értékeket az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 
részeként a területhez legközelebbi automata mérőállomás – Budapest, Széna tér – adatai alapján 
határoztuk meg. A Széna téren található mérőállomás ~903 m-re helyezkedik el a tervezési 
területtől, amely városi közlekedésből származó légszennyezettséget mér.  

A mérőállomáson SO2, NO2, NOX, O3, CO és PM10 koncentrációjának mérése történik. 

5.3.8. táblázat: A Budapest, Széna téren található automata mérőállomás 
levegőminőségi adatai (24 órás adatok átlagértékei) 

Légszennyező anyag 

Nem fűtési félév 

2020.04.01.- 2020.09.30. 

Fűtési félév 

2019.10.01.- 2020.03.31. 

Átlag 
(µg/m3) 

Hat. é. 
túllépés 

(%) 

Átlag 
(µg/m3) 

Hat. é. 
túllépés 

(%) 

Budapest, Széna tér 

Nitrogén-dioxid 32,5 - 43,7 - 

Kén-dioxid 4,6 - 5,5 - 

Szén-monoxid 469,4 - 709,3 - 

Ózon 39,1 - 17,0 - 

Nitrogén-oxidok 49,7 - 101,0 - 

Szálló por (PM10) 26,3 2,5 35,3 18,1 

 
Budapesten a Széna téren a vizsgált időszakban csak szálló por (PM10) tekintetében volt 24 órás 
egészségügyi határérték túllépés, a fűtési időszakban 177 mérési napból 32 napon (a mérési napok 
18,1 %-ában), a nem fűtési időszakban 178 mérési napból 4 napon (a mérési napok 2,5 %-ában) 
volt megfigyelhető. 

Alap légszennyezettség meghatározása 

A tervezési terület alap légszennyezettségének meghatározásához a bemutatott OLM 
mérőállomások napi adatait használtuk. 
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5.3.9. táblázat: A légszennyező anyagok koncentrációinak éves átlagértékének alakulása 
az automata mérőállomás adatai alapján 

Időpont 
(év) 

Kén-
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Ózon 
Nitrogén-

oxidok 
PM10 

Átlag (µg/m3) 

Budapest, Széna tér 

2016 4,9 45,7 574,2 30,5 91,7 33,5 

2017 4,5 47,5 598,7 30,9 99,5 33,6 

2018 5,3 46,3 652,9 27,9 92,9 40,7 

2019 5,1 42,9 681,1 23,8 96,1 36,3 

2020 5,3 36,2 559,9 27,5 70,0 30,2 
Átlag 5,0 43,7 613,4 28,1 90,0 34,9 

 
A tervezési terület nagyvárosi környezetben található. A terület levegőminőségét elsősorban a 
közúti közlekedés, valamint téli időszakban a fűtésből származó levegőterhelés határozza meg. A 
legközelebbi mérőállomás városi közlekedés légszennyezettségét méri, mely a tervezési terület 
levegőminőségét jól reprezentálja.  

A fent bemutatott táblázat alapján megállapítható, hogy a Széna téren 2020 kivéltelével a nitrogén-
dioxid (NO2), illetve 2018-ban a szálló por (PM10) koncentráció meghaladta az éves egészségügyi 
határértéket. A tervezési területen az elmúlt 5 évet tekintve a többi vizsgált komponens esetében 
éves egészségügyi határérték túllépés nem történt. 

5.3.6. Jelenlegi állapot levegőtisztaság-védelmi vizsgálata 

A tervezési területen a levegő minőségét egyrészt a közúti közlekedésből, másrészt a lakossági 
fűtésből származó levegőterhelés határozza meg.  

A Sikló üzemelése során a turistabusz forgalom meg fog szűnni a területen, így a Sánc utca és a 
Szirtes út környékén minden időtávlatra vizsgáljuk a számított emissziós és a modellezés útján 
kapott imissziós értékeket.  

5.3.10. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszra, mértékadó 
óraforgalomra vonatkozó jelenlegi levegőminőségi emissziós koncentrációk (g/m óra) 

Emisszió 

2020 
Útszakasz 

g/m órás 

CO NO2 PM10 

Sánc u. 
 Szirtes út 

0,0840 0,0969 0,0029 

 

Levegő immissziós számítások 

A levegő immissziós számításokat a 2020. évi mértékadó óraforgalmi adatok, valamint az ehhez 
tartozó emissziós értékek felhasználásával végeztük el. 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a 
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szálló porra (PM10) modellezéssel végeztük el. 
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellből kapott immissziós értékek.  

A jelenlegi állapot levegő immissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében számított 
értékei (MOF forgalmi adatokkal és általános meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban 



 
 

54 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

kerülnek ismertetésre. 

5.3.11. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakasra, jelenlegi 
állapotban mértékadó óraforgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) 
a távolság (m) függvényében 

2020 
Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

Sánc u. 
Szirtes út 

27,7 20,3 11,2 32 23,4 12,9 0,96 0,7 0,4 

* m=méter 

A fenti táblázatban látható immissziós értékek alapján megállapítható, hogy jelenlegi állapotban az 
összes vizsgált szakaszon és minden komponens esetében nagy biztonsággal teljesülnek az órás 
(CO és NO2) és a 24 órás (PM10) egészségügyi határértékek is már 10 méteres távolságban is.  

5.3.7. Építés alatti légszennyezés 

Építés alatti levegőterhelés esetén a legközelebbi védendő épület távolságára számoltunk a 
legnagyobb porterheléssel járó munkafázis idején. Az építés során a sikló és a kapcsolódó épületek 
építéséhez tartozó földmunkákból származtatható a legnagyobb porterhelés, így erre a fázisra 
számoltuk a várható levegőterheltségi szintet. Az építés alatti levegőterhelés kapcsán a következő 
porterhelő források kerülnek bemutatásra: 

 Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése 
 Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés 

A felületi porterhelés számítás magába foglalja az építési terület még le nem burkolt szakaszáról 
származó porterhelést. A bontási folyamatok a durva földmunkák során várható porterheléssel 
hasonló, legfeljebb ugyanakkora volumenűnek tekinthető. Az alábbi távolság a védendő épületnek 
az építési terület határától mért távolsága. 

Az építés alatti levegőterhelést a legközelebbi védendő terület távolságára számoltuk, mely a 
következő: 

 1016 Budapest, Bérc utca 2. (hrsz.:5331): 30 m 

Az egységnyi időre és területre vonatkoztatott felületi porterhelést a beépítés volumenétől függően 
határoztuk meg 30 m-es távolságra. A szállítójárművek a vizsgált útszakaszok forgalmát 
figyelembe véve 20 %-ot meg nem haladó forgalomnövekedést okoznak, így ezek kipufogógázából 
származó levegőterhelés számszerűsítése nem indokolt.  

Jelen tervezési fázisban organizáció még nem áll rendelkezésre, így a munkagépek számát és 
típusát hasonló volumenű munkákból származó korábbi tapasztalatok alapján határoztuk meg.  

Felületi légszennyezés - porszennyezés 

Az építés alatt a légszennyezettség szempontjából a legfontosabb emisszió forrásnak a durva 
földmunka tekinthető. 

Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni, mivel 
a területfoglalás, tereprendezés, alapozási és egyéb földmozgatással járó munkálatok ideiglenes 
kiporzással, légszennyezéssel járnak. Ennek mértéke nehezen becsülhető, és jelentősen 
befolyásolják a talaj pillanatnyi tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori 
meteorológiai viszonyok.  
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Az anyag-nyerőhelyeken kibányászott homokot, kavicsot deponálás nélkül, bányanedves 
állapotban rakodják és szállítják. A földmunkák során földműépítés és hidraulikus útalapozás 
történik és ennek során a felhasznált (föld) anyagok porterhelésével lehet számolni. 

A durva földmunkák során képződő PM10 felületi proterhelés emissziót a US EPA (United States 
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support 
Document, 2018. júliusában megjelent dokumentumban foglalt, útépítéshez, durva földmunkához 
és alapozáshoz kapcsolódó földmunkák felületi porterheléséhez tartozó fajlagos emisszió alapján 
határoztuk meg. 

5.3.12. táblázat: Durva földmunka/alapozás fajlagos por emissziója egy hónapra 

Forrás Szennyező Emisszió faktor 

Durva 
földmunka/alapozás 

PM10 0,42 t/hold*hónap 

A területi átváltást követően 1 napra, illetve 1 órára a következő emisszió faktorokat kaptuk, azzal 
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 órát dolgoznak. 

5.3.13. táblázat: Durva földmunka/alapozás fajlagos por emissziója 

Forrás Szennyező Emisszió faktor 

Durva 
földmunka/alapozás 

PM10 
5,2 g/m2*nap 

0,65 g/m2*óra 

 

A létesítés fázisában egy adott (az építési terület környezetének levegőterhelését meghatározó) 
munkavégzési ütemben jelen fejlesztés esetében egy levegőterhelésre érzékeny expozíciójú 
területre vonatkozóan átlagosan az építés porkeltő fázisából a következő napi beépítési kapacitással 
és az építési munkálatokból száraz állapotban keletkező PM10 mennyiséggel számoltunk. Az alábbi 
távolság a védendő épületnek az építési terület határától mért távolsága. 

 1016 Budapest, Bérc utca 2. (hrsz.:5331): 30 m 

300 m2/nap, tehát ~40 m2/h földmozgatással járó terület esetében: 26 g/h PM10 (szállópor) 
emisszió. 

Mivel egy-egy munkaterületen a porszennyezéssel járó tevékenységek (pl.: alapozás, 
tereprendezés) viszonylag rövid ideig tartanak, a károsító hatás tényleges megjelenésének kicsi a 
kockázata. 

Építési technológia 

A felhasznált munkagépek száma, teljesítménye, területi mozgása, műszaki állapota határozza meg 
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szükség lehet elsősorban kotrógépekre, 
szállítójárművekre, hengerre, illetve homlokrakodóra. 

Légszennyező anyag kibocsátással jár a szállító járművek mellett a munkagépek közlekedése által 
felvert por és a gépek működése. Kipufogógázuk jellemzően szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, 
szénhidrogént tartalmaz. 

Korábbi tapasztalatok alapján a durva földmunkák (alapozás) során a következő munkagépek 
használata várható a pálya átépítése esetén egyaránt: 

Földmunkagép: 1 db 
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Motor teljesítmény: 120 kW 

Tehergépkocsi: 3 db 

Motor teljesítmény: 250 kW 

Homlokrakodó: 1db 

Motor teljesítmény: 120 kW 

A munkagépek kibocsátásának számításához a Delphi Technologies által kiadott, „Worldwide 
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadványban szereplő 
STAGE III B emissziós normákat vettük figyelembe.  

5.3.14. táblázat: Munkagépek kibocsátási határértékei 

Leadott 
teljesítmény  

(P; kW) 

Szén-monoxid  
(CO; g/kWh) 

Nitrogén-oxidok 
(NOx; g/kWh) 

Részecskék  
(PT; g/kWh) 

130 ≤ P < 560 3,5 2,0 0,025 

75 ≤ P < 130 5,0 3,3 0,025 

56 ≤ P < 75 5,0 3,3 0,025 

 
A munkagépek várható kibocsátását a névleges teljesítményük és a fenti lehetséges maximális 
kibocsátás alapján számoljuk ki, így a legrosszabb körülményekre készítve a számítást. A számítás 
továbbá azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximális teljesítmény mellett üzemelnek, azonban 
ennek általában csak 40 %-át használják ki, naponta kb. 8 órai munkával. 

5.3.15. táblázat: Munkagépek várható kibocsátása a földmunka fázisában pálya építés és 
a kiszolgáló épületek létesítése esetén 

Munkagépek Darab 
Névleges 

teljesítmény (kW) 
CO 

(g/h*gép) 
NOx 

(g/h*gép) 
Részecskék 
(g/h*gép) 

Földmunkagép 1 120 600 396 3 

Tehergépkocsi 3 3x250 2625 1000 18,75 

Homlokrakodó 1 120 600 396 3 

Összesen 5 - 3400 2089 24,75 

 

Több munkagép együttes működtetése során a várható összkibocsátás: 

Várhatóan nem üzemel majd egyidejűleg az összes munkagép, így a gépen 60 %-ának egyidejű 
működésével, és 40 %-os teljesítmény kihasználással számolva, a következőképpen alakulnak a 
kibocsátási értékek: 

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h) 

816 501 5,9 

 

Az építés során a durva földmunkák fázisában várható szálló por (PM10) levegőterheltségi szintet 
AERMOD View 9.9.0 szoftverrel végeztük átlagos meteorológiai állapotra. A modelszámítások 
alapján a szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 µg/m3) teljesülésének távolsága a 
következő: 
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5.3.16. táblázat: Szálló por (PM10) 24 órás egészségügyi határérték (50 µg/m3) 
teljesülésének távolsága (m) a durva földmunkák idején 

Szálló por (PM10) 
emisszó 

 

Felületi porterhelés (g/h) 26 

Munkagépek 
kipufogógázának 

porterhelése (g/h) 
5,9 

Összesen (g/h) 31,9 

Szálló por (PM10) 24 
órás egészségügyi 

határérték (50 µg/m3) 
teljesülésének távolsága 

(m) 

42 m 

 

Az építéshez kapcsolódó szállítási tevékenység levegőterhelése 

Légszennyező anyag nem csak a felületi porterhelés és a munkagépek, hanem a szállítójárművek 
forgalma miatt is kibocsátásra kerül. Itt is jellemzően nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és 
porterhelés várható.  

A közúti szállítás várhatóan az alábbi történik majd: 

Hegyalja út – Sánc utca – Orom utca 

Hegyalja út – Sánc utca – Mihály utca – Szirtes út – Bérc utca 

Hegyalja út – Sánc utca – Mihály utca – Szirtes út – Citadella sétány 

Korábbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-
3 tgk/óra szállítás fog történni. 

A fent említett út burkolattal ellátottak, valamint jelenlegi forgalmában a szállítás forgalma 20 %-
ot meghaladó forgalomváltozást nem okoz, így nem képezik a közvetett hatásterület részét.  

A szállításra általánosan különböző típusú pl. SCANIA, MAN tehergépjárműveket használnak, 
melyek kapacitása 8 – 18 (m3) között változik. 

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra 
használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem 
érdekében rendszeres időközökben locsolni kell. 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rövid ideig terhel. 

Az építés alatt bizonyos mértékig elkerülhetetlen a szállító járművek környezetterhelése, nagyságát 
a fenti szabványok betartásával és gondos kivitelezéssel megfelelően csökkenteni lehet, és 
várhatóan a lakott területeken nem okoz határérték feletti szennyezést.  

Az építési munkálatok alatt várható levegőterhelés összefoglalása 

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rövid ideig terhel. Ez a 
többletterhelés elsősorban a durva földmunkákból, illetve a munkagépek kipufogó gázaiból 
származtatható. 

Az ideiglenes szálló por (PM10) határérték-túllépés a javasolt védelmi intézkedések betartásával 
jelentős mértékben csökkenthető. 
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Teljes építés alatti porszennyezés  

A szálló por (PM10) levegőterheltségi szint meghatározásához a következő forrásokat vettük 
figyelembe átlagos meteorológiai körülmények között: 

 Felületi légszennyezés – durva földmunka porszennyezése 
 Az építési területen a munkagépek kipufogógázából származó levegőterhelés 
 Szálló por (PM10) alap levegőterheltségi szint 

5.3.17. táblázat: Szálló por (PM10) levegőterheltségi szint a legközelebbi védendő épület 
távolságában  

Szálló por (PM10) 
levegőterheltségi szint  

1016 Budapest, 
Bérc utca 2. 

(hrsz.:5331): 30 
m 

Felületi porterhelés és 
munkagépek kipufogógáz 

porterhelése együtt (µg/m3) 
68 

Szálló por (PM10) alap 
levegőterheltségi szint 

(µg/m3) 
34,9 

Összesen (µg/m3) 102,9 

 

Fenti táblázat értékei alapján megállapítható, hogy átlagos meteorológiai körülmények között 
intézkedés nélkül a durva földmunkák idején a szálló por (PM10) várhatóan meghaladhatja a 24 
órás egészségügyi határértéket a legközelebbi védendő épület távolságában.  

Az 5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, építés idejére 
vonatkozó levegővédelmi előírások betartásával a kedvezőtlen hatások jelentős 
mértékben csökkenthetők.  

5.3.8. Üzemelés (üzemeltetés) alatti légszennyezés 

Referencia – távlat nélküle – állapot  

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a Sikló és a kiszolgáló épületek létesítése során a referencia 
állapot megegyezik a jelenlegi állapottal. Azonban a jelenlegi állapot vizsgálatánál leírtak szerint a 
Sikló megvalósulása esetén a buszforgalom csökken, megvalósulás nélkül pedig változatlan marad, 
így a következőkben a referencia állapotban a gépjárművek forgalmából származó emissziós és 
immissziós értékek bemutatásra kerülnek. 

5.3.18. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszra, mértékadó 
óraforgalomra vonatkozó referencia állapot levegőminőségi emissziós koncentrációk 
(g/m óra) 

Emisszió 

2035 
Útszakasz 

g/m órás 

CO NO2 PM10 

Sánc u. 
 Szirtes út 

0,0260 0,0500 0,0008 

 

Levegő immissziós számítások 

A levegő immissziós számításokat a 2035. évi mértékadó óraforgalmi adatok, valamint az ehhez 
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tartozó emissziós értékek felhasználásával végeztük el. 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a 
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szálló porra (PM10) modellezéssel végeztük el. 
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellből kapott immissziós értékek.  

A referencia állapot levegő immissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében számított 
értékei (MOF forgalmi adatokkal és általános meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban 
kerülnek ismertetésre. 

5.3.19. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszra, referencia 
állapotban mértékadó óraforgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) 
a távolság (m) függvényében 

2035 
Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

Sánc u. 
Szirtes út 

8,6 6,3 3,5 16,5 12 6,1 0,27 0,2 0,11 

* m=méter 

A fenti táblázatban látható immissziós értékek alapján megállapítható, hogy referencia állapotban 
minden vizsgált komponens esetében teljesülnek az órás és 24 órás egészségügyi határértékek 
már 10 m-es referencia távolságban. 

Távlat – vele – állapot  

A tervezett Sikló üzemeltetése villanymotorokkal történik, ezért ebből a tevékenységből a 
helyszínen légszennyezés nem keletkezik. 

A kiszolgáló épületek hőszivattyúinak helyi szennyezőanyag kibocsátása nincs. 

A Sikló megépülése során a turistabusz forgalom megszűnik a tervezett területen.   

5.3.20. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszra, mértékadó 
óraforgalomra vonatkozó távlati állapot levegőminőségi emissziós koncentrációk (g/m 
óra) 

Emisszió 

2035 
Útszakasz 

g/m órás 

CO NO2 PM10 

Sánc u. 
 Szirtes út 

0,0180 0,0274 0,0004 

 

Levegő immissziós számítások 

A levegő immissziós számításokat a 2035. évi mértékadó óraforgalmi adatok, valamint az ehhez 
tartozó emissziós értékek felhasználásával végeztük el. 

A levegőminőségi számításokat mértékadó óraforgalomra, a legjellemzőbb komponensekre; a 
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szálló porra (PM10) modellezéssel végeztük el. 
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellből kapott immissziós értékek.  

A távlat vele állapot levegő immissziós (µg/m3) koncentrációk távolság (m) függvényében számított 
értékei (MOF forgalmi adatokkal és általános meteorológiával számolva) az alábbi táblázatban 
kerülnek ismertetésre. 
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5.3.21. táblázat: A tervezési terület környezetében található útszakaszra, távlati 
állapotban mértékadó óraforgalomra vonatkozó levegőminőségi koncentrációk (µg/m3) 
a távolság (m) függvényében 

2035 
Útszakasz 

Immisszió 

CO immi (µg/m3) NO2 immi (µg/m3) PM10 immi (µg/m3) 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

C10 
(m)* 

C20 
(m)* 

C50 
(m)* 

Sánc u. 
Szirtes út 

5,9 4,3 2,4 9 6,6 3,7 0,15 0,11 0,06 

* m=méter 

Fenti táblázatban közölt számítások eredményei alapján megállapítható, a vizsgált útszakaszok 10 
m-es referencia távolságban egyik komponens esetében sem haladja meg a 24 órás egészségügyi 
határértéket.   

A következő táblázatban a háttérterhelés és a Sánc u. – Szirtes úttól származó levegőterhelés 
együttes hatását mutatjuk be. 10 m-es referencia távolsághoz tartozó immissziós értékeket vettünk 
figyelembe, mivel az út tengelyétől a legközelebbi védendő épület ebben a távolságban található. 

5.3.22. táblázat: Levegőterheltség a háttérterheléssel (távlat állapot és referencia 
állapot) 

Légszennyező anyag 
Háttérterhelés 

(µg/m3) 

Közlekedésből 
származó 

távlati 
levegőterhelés 

10 m-es 
távolságban 

(µg/m3) 

Távlati 
terheltség 
(µg/m3) 

Határérték 
(24 órás) 

Távlati 
/referencia 

terheltség 
mértéke 

Távlat Sánc u., Szirtes út 

Nitrogén-dioxid 43,7 9 52,7 85 62 % 

Szén-monoxid 613,4 5,9 619,3 5000 12,40 % 

PM10 34,9 0,15 35,05 50 70,1 % 

Referencia Sánc u., Szirtes út 

Nitrogén-dioxid 43,7 16,5 60,2 85 70,8 % 

Szén-monoxid 613,4 8,6 622 5000 12,44 % 

PM10 34,9 0,27 35,17 50 70,3 % 

 

A fenti táblázatban a visgált útszakaszok 10 m-es távolságában várható távlati és referencia 
terheltségét értékeltük és hasonlítottuk össze. A táblázatból kiolvasható, hogy a háttérterheléssel 
számított terheltség százalékos értéke minden esetben kedvezőbb lesz a projekt megvalósulása 
során. A távlati időszakban CO esetében 0,4 %, NO2 esetében 8,8 %, PM10 esetében 0,2%-kal 
kedvezőbb a terheltség mértéke a megvalósulás nélküli állapothoz viszonyítva. 
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5.3.9. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás keretein belül a bontási munkálatok során az építés alatti levegőterheléshez hasonló 
mértékű levegőterheltségi szint várható. Ennek kedvezőtlen hatása csak átmenetileg lesz 
érzékelhető és az építés idejére vonatkozó intézkedések betartásával a kedvezőtlen hatások 
jelentős mértékben csökkenthetők. Ez a többletterhelés elsősorban a munkagépek kipufogó 
gázaiból és a durva földmunkákból (pl. rekultivációhoz szükségessé váló tereprendezés) 
származtatható.  

A felhagyás levegőre gyakorolt hatása átmeneti, az egészséget károsító hatás megjelenésének kicsi 
a kockázata. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a felhagyásból jelentős kedvezőtlen hatás nem 
várható. 

5.3.10. Rendkívüli események 

Haváriás szennyezés elsősorban az építés során jelentkezhet, ilyenkor legrosszabb esetben a 
munkagépek, szállítójárművek kiégésével lehet számolni, mely során különböző légszennyező 
anyagok kerülhetnek a levegőbe, úgymint por, korom, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és a füstben 
lévő egyéb rákkeltő anyagok.  

Levegővédelmi szempontból a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulást befolyásoló 
tényezők: 

 időjárás/évszakok,
 szél, 
 hőmérséklet, 
 légnyomás, 

 pára, 
 hőmérsékleti inverziótávolság.

 domborzati viszonyok, 
A veszélyes áru közúti szállítására vonatkozó szabályok (ADR) betartása, az azonnali 
balesetelhárítási terv szerinti kárelhárítás megkezdése csökkenti a káresemény által okozott 
terhelést. Nagyobb havária eseménynél az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint 
illetékes szerv szakmai irányításával történik a kárelhárítás, az illetékes Környezetvédelmi Hatóság 
bevonása mellett. 

Összességében megállapítható, hogy mind az építés mind az üzemelés alatti időszakban havária 
esemény bekövetkezésének valószínűsége igen csekély. 

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések 

 Az építési munkálatok során a kiporzás mértéke a nedvességtartalom növelésével, 
azaz folyamatos permetező locsolással jelentősen csökkenthető.  

 A szállító gépkocsipark műszaki állapotának megfelelőnek kell lennie, úgy motorikusan, mint 
felépítményileg (porzás mentesség). Ennek rendszeres ellenőrzése szükséges. 

 Általánosságban javasolt korszerű, környezetbarát gépek, technológiai berendezések 
alkalmazása.  

 A közutak rendszeres tisztántartásával a közutak diffúz porkibocsátását a minimálisra 
szükséges csökkenteni. 

 A mozgatott földtömegek szükség szerinti nedvesítése. 
 A szállítások ütemes és csúcsidőn kívüli szervezése javasolt. 
 Száraz időben a szállítási útvonalak locsolással történő portalanítása és tisztítása. 

5.3.12. Javasolt monitoring vizsgálatok 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból monitoring vizsgálatot nem tartunk indokoltnak elvégezni. 
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5.4. ÉLŐVILÁG: EMBER ÉS TÁRSADALOM 

A térség társadalmi-gazdasági jellemzői 

„Gellérthegyi Sikló” című beruházás területileg Budapest főváros I. kerületét érinti. Az érintett 
terület országos kitekintésű néhány összehasonlító adatát a következő, 2020 I-III. negyedévre 
vonatkozó KSH adatsorok felhasználásával készített ábrák érzékeltetik 
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/203/index.html): 

 

 

 

5.4.1. ábra: A térség helye az országban (Budapest) 

2020 I–III. negyedévében Budapesten – az országos folyamatokkal ellentétesen – kevesebben 
születtek és többen haltak meg, mint az előző év azonos időszakában. A természetes fogyás a 
főváros népességét 4937 fővel csökkentette. 

2020 I–III. negyedévében a gazdasági-társadalmi folyamatokat meghatározták a koronavírus 
okozta járvánnyal kapcsolatos intézkedések. Ezek hatása egyes ágazatokban (például a 
turizmusban) a járvány első, márciustól júniusig tartó hulláma után is jelentős maradt, és a 
gazdasági szereplők fogyasztási, beruházási döntéseit továbbra is befolyásolta. 
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5.4.2. ábra: Munkanélküliségi ráta 2020. III. negyedév 

A 2020. III. negyedévben a foglalkoztatottak száma kis mértékben, a munkanélkülieké jelentősen 
emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Bár a foglalkoztatás országosan csökkent, a 
foglalkoztatási arány a fővárosban volt a legmagasabb (65,5%), a munkanélküliségi ráta (3,2%) 
pedig alacsonyabb volt az országosnál. 

 

5.4.3. ábra: Havi nettó átlagkereset, 2020 I-III. félév 

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 9,4%-kal emelkedett a 2019. 
I–III. negyedévihez képest. Összege (491 ezer forint) az országon belül itt volt a legmagasabb. 



 

 

64 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

 

5.4.4. ábra: Ezer lakosra jutó regésztrált vállalkozások száma, 2020 szeptember 30. 

A vállalkozássűrűség Budapesten a legmagasabb az országban, ezer flakosra 237 db regisztrált 
vállalkozás jutott. 

 

5.4.5. ábra: Egy lakosra jutó ipari termelés 2020. I-III. félév 

A 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások budapesti telephelyeinek 2020 I‒III. negyedéves 
termelési volumene 3 évig tartó bővülést követően 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 
Országosan 9,0%-kal csökkent a teljesítmény. A kibocsátási érték 2490 milliárd forintot tett ki. 

A 49 főnél többet foglalkoztató, fővárosi székhelyű ipari vállalkozások 2020. I‒III. negyedévi 
termelési értéke (folyó áron 3442 milliárd forint) összehasonlító áron 4,2%-kal elmaradt az egy 
évvel korábbitól.  
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A villamos berendezés gyártása és az élelmiszeripar jelentősebben hozzájárult ugyan a kibocsátás 
növekedéséhez, ennek hatását azonban a fővárosi ipari termelés több mint négytizedét adó 
vegyipar ellensúlyozta.  

 

5.4.6. ábra: Beruházások értéke és változása nemzetgazdasági áganként 2020. I-III. 
negyedév (Budapest) 

A budapesti székhelyű gazdasági szervezetek 2020. I–III. negyedévben 2413 milliárd forint 
értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 7,9%-kal kevesebbet az egy évvel 
korábbinál. Országosan 6,5%-kal csökkent a beruházások volumene. A fejlesztések 56%-át a 
legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások realizálták. A koronavírus okozta járvány által 
előidézett kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a III. negyedévi teljesítmény volumene 
35%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit.  

A beruházások kevésbé voltak koncentráltak. A fejlesztési források 33%-át a szállítás és 
raktározásban, 12%-át a feldolgozóiparban, 10–10%-át az ingatlanügyletek és a közigazgatás 
területén használták fel.  

Budapesten a koronavírus okozta járvány első, tavaszi hulláma idején sok kereskedelmi szálláshely 
zárva tartott a korlátozó intézkedések hatására, és vendégforgalmukat nyáron is visszafogta az 
emberek csökkenő utazási hajlandósága, szeptembertől pedig a fertőzés ismét fokozódó terjedése 
és a külföldiek beutazására vonatkozó szigorítás. Ennek következtében 2020 I–III. negyedévében 
a szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken a 
vendégek (912 ezer) és az általuk eltöltött vendégéjszakák (2 millió 155 ezer) száma egyaránt 
73%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A főváros és a megyék körében itt 
regisztrálták a legjelentősebb visszaesést. 

Az elmúlt évek I–III. negyedéveit tekintve Budapesten a személysérüléssel járó közúti közlekedési 
balesetek száma hullámzóan alakult. 2020. I–III. negyedévben 2273 baleset történt, az országos 
balesetek 22%-a. Számuk az országosnál (15%) nagyobb mértékben, 20%-kal csökkent 2019 I–
III. negyedévéhez képest. A balesetek túlnyomó része, 90%-a a járművezetők hibájából 
következett be, jellemzően az elsőbbség meg nem adása (az összes baleset 26%-a) és a sebesség 
nem megfelelő megválasztása (24%) miatt. 
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Általánosságban elmondható, hogy a tervezett fejlesztés a fővárost, mint az ország egyik 
legfejlettebb térségét érinti. A fejlesztés turisztikai vonzereje miatt hatással lehet a főváros és 
térségének turizmusára, kedvezően hathat a térség gazdaságára. A tervezett fejlesztés 
üzemelésének legnagyobb előnye, hogy megldást jelent a Gellért-hegyi turistabuszok okozta 
közlekedési problémára. 

A tervezési terület által érintett települések közigazgatási szempontból az alábbi egységekbe 
tartoznak: 

5.4.1. táblázat: Az érintett települések közigazgatási besorolása 

Régió Közép-Magyarárszág 

Település Budapest 

Kerület 
I.kerület 
XI. kerület 

 

5.4.1. Társadalmi, gazdasági hatások 

A Gellérthegy a főváros egyik legfrekventáltabb turisztikai látványossága, jellegzetes topográfiai 
pontja, mely városszerkezeti szempontból is kiemelkedő szerepet biztosít. A Gellérthegy 
környezetéből meredeken emelkedik ki. A hegyről egyedülálló kilátás adódik szinte a város egész 
területére - kedvelt kirándulóhelye a városlakóknak és a turistáknak egyaránt. A kilátópontok (pl. 
Citadella) megközelítése azonban közúton meglehetősen kedvezőtlen, a hegyre felvezető, 
viszonylag szűk utcáknál levegő- és zajszennyezéssel is együtt jár.  

A gyalogos kirándulók számára ugyan jó lehetőséget ad a Gellérthegyet teljesen körbeölelő 
tömegközlekedési hálózat, a hegyre azonban csak egy nagyon kis kapacitású (óránként 200-250 
fő) autóbuszjárattal lehet feljutni. A turisták jelentős része viszont saját társas busszal érkezik a 
hegyre.  

A fent leírt helyzet eredménye - különösen a nyári félévben - az intenzív közúti forgalom, illetve 
helyzetből fakadó másik következmény, hogy a hegytető környezetében a látogatók fogadására 
nagy parkolót kellett elhelyezni. A jelenlegi helyzetben közlekedési túlterheltség és parkolási 
lehetőség részleges hiánya áll fenn.  

A tervezett sikló lehetőséget kinál arra, hogy a turisták és a városlakók is egyszerűen és 
kényelmesen feljussanak a Citadellához. A sikló használatával a Gellréthegyre vezető út 
személygépkocsi, busz és turistabusz forgalma jelentősen csökkenthető lenne.   

Általánosan elmondható, hogy ahogy az új közlekedési lehetőségek esetében az a tapasztalat, hogy 
a megépítés után már néhány hónappal kialakul az optimális használatuk. A megépítés után a 
beruházás környezetében lévő kereskedelmi-gazdasági egységek is kihasználják a fejlesztés 
előnyeit és további gazdaság, kereskedelem fejlődése indul meg – pl új kiszolgáló és turisztikai 
létesítmények létesülnek. Jelen fejlesztés esetén ez a fajta serkentő hatás a fejlesztés szűk 
környezetben várható. 

A tervezett fejlesztés egészségügyi hatásaival – mint kiemelt társadalmi hatás – az 5.4.2. 
alfejezetben foglalkozunk.  

Építés hatása 

Az építés egy ideiglenes, átmeneti ideig tartó tevékenység, ahol az építés hatásai: 

 a lehatárolható közvetlen munkaterületen, valamint környezetében, illetve a szállítások által 
a vizsgált terület megközelítő úthálózatán jelentkeznek. 
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Ezen hatások – társadalmi és gazdasági értelemben – többnyire időlegesek (tekintve, hogy az egyes 
területeken csak átmenetileg vannak jelen a kivitelező cégek). 

Gazdasági-, társadalmi hatásokat, az építési munkákhoz kapcsolódóan főleg, a beruházás 
környékét réintő esetleges útlezárások, korlátozások jelentik, melyek kellemetlenaséget 
jelenthetnek a hatásviselőknek, de ezek a hatások csak időszakosan jelentkeznek. 

Üzemelés hatása 

Általánosságban elmondható, hogy a tervezett fejlesztés üzemelésének legnagyobb előnye, hogy 
csökkenti a Gellérthegy környékének gépjármű forgalmát és alternatív megoldást kínál a hegyre 
való feljutásra. 

Közvetlen hatások 

A fejlesztés környezetében lévő térségekre gyakorolt közvetlen társadalmi-gazdasági hatások az 
alábbi tényezőkben jelentkezhetnek: 

 a sikló megépülésével gyorsabb, kényelmesebb közlekedést biztosít a Gellérthegyen. 

Közvetett hatások 

A közvetett társadalmi hatások terén a szakértők a külföldi és hazai tapasztalatok alapján a 
következőkben felsorolt hatásokat tartják fontosnak. Ezek a hatások olyan értelemben 
másodlagosak, hogy az előbbiekben felsorolt közvetlen hatásoknak és az ezekre adott társadalmi 
válaszoknak részben eredői, részben egymással is összefüggnek: 

 a környező lakosság számára a csökkenő forgalom nyugodtabb, egészségesebb krönyezetet 
eredményez, 

 a fejlesztés hatására további kereskedelmi, szolgáltató egységek települnek a beruházás 
környezetébe, mely növeli a vállalkozások és a főváros bevételeit is és munkalehetőséget 
biztosít. 

5.4.2. Egészségügyi hatások 

A fejlesztés megvalósítása esetén az emberre ható két legjelentősebb hatás a zajterhelés és 
levegőterhelés. A változásához köthetően a területen élő lakosság egészségügyi helyzetében nem 
számolunk negatív hatással, sőt a tervezett létesítmény megépülése eseten a Gellérthegyet érintő 
turistabusz forgalom csökkenése miatt kedvező irányú változásra lehet számítani. 

Az 5.3.7 illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, számszerűsítve kifejtik a levegőterhelést az építés és 
üzemelés fázisait tekintve.  

Az építés légszennyezése minden esetben ideiglenes és viszonylag rövid ideig tartó terhelést jelent. 
Ez a többletterhelés elsősorban a szállítási forgalomból, a munkagépek kipufogó gázaiból, valamint 
a durva földmunkákból származtatható. 

A munkagépek valamint a szállítójárművek porterhelése a földmunkákhoz képest elhanyagolható, 
az építés alatti teljes többlet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-át adja. Az ideiglenes határérték-
túllépés a szállítási utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések 
betartásával jelentős mértékben csökkenthető. 

A kivitelezés és üzemelés során javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhető legjobb 
technikát kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a 
hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek.  

Az 5.8.5. illetve 5.8.6. fejezetek részletesen, számszerűsítve kifejtik a zajterhelést az építés és 
üzemelés fázisait tekintve. 
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A közvetlen hatásterület a létesítmény megvalósulása esetén nem várható a zajvédelmi határérték 
túllépése. A közvetett hatásterületen a forgalmi adatokból számolt emissziós értékek alapján a 
jelenlegi zajterheléshez képest nappal kb. 1,5 dB zajcsökkenés várható, az elmaradó turistabuszok 
miatt. Éjjel a természetes forgalomnövekedés hatására kis mértékű – kb. 0,5 dB – növekedés 
várható. Hasonlóan kedvező eredmények várhatóak a levegő minőségét tekintve a közvetett 
hatásterületen.  

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett sikló megépülésével távlati állapotban a zajterhelés 
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. 

5.5. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

5.5.1. Közvetlen hatásterület 

Az élővilágra gyakorolt közvetlen hatásterület a pálya különböző szakaszain számolható 
űrszelvények nyomán becsült érintett sáv. A közvetlen hatásterület élővilág-védelmi 
szempontból a tervezési terület minden olyan része, amelyet az építéssel, kivitelezéssel kapcsolatos 
munkálatok fizikailag érintenek. Ebbe beleértjük a munkaterület minden részét, így az ideiglenes 
deponálási területet, a kivitelezést végző munkagépek felvonulási területeit is. A fentiek alapján 
közvetlen hatásterületet a létesítmény nyomvonalának tengelyétől mért 6-6 m-es (föld feletti 
szakasz munkaterülete), ill. 10-10 m-es (kitorkollás környéke az Orom utcánál) sávban határoztuk 
meg. Ezen a területen a beruházás hatása az élőhelyek vonatkozásában megszüntető, az élővilágot 
alkotó növény- és állatfajok érintett populációi számára megszüntető, vagy károsító (növényfajok, 
rovarok), illetve zavaró (gerincesek).  

5.5.2. Közvetett hatásterület 

Az élővilág szempontjából a közvetett hatásterülethez soroljuk azokat a területeket, ahol az 
építési munkálatok hatásai nem közvetlenül fizikai értelemben, hanem közvetve, más környezeti 
elemre (pl.: levegőre, felszín alatti vagy felszíni vízre) gyakorolt hatásán keresztül érzékelhetően 
befolyásolják a fajok, ill. populációik életfolyamatait, viselkedését, ezáltal befolyásoljak az adott 
területen az adott faj állományának (populációméretének) alakulását. Ide tartoznak az építési 
munkálatok zaj és vibrációs terhelésén, a kivitelezést végző munkások és munkagépek által az 
építést megelőző állapothoz képest keltett vizuális zavarásán keresztül közvetetten jelentkező 
hatások is. Az élővilágra gyakorolt várható közvetett hatások megítélése igen nehéz, mert az egyes 
fajok eltérő érzékenységet mutatnak a különböző környezeti hatásokra, például eltérő mértékben 
érzékenyek a légszennyezésre, a zaj és vibrációs hatásokra vagy a vizuális zavaró hatásokra. A 
beruházási területen ténylegesen és rendszeresen előforduló gerinces állatok (különösen a 
madárfajok) gyakorlati tapasztalatokon alapuló akusztikus és vizuális zavaró hatásokkal szemben 
mutatott érzékenysége alapján a létesítmény nyomvonalának tengelyétől számított 25-25 m-es 
távolságban jelöltük ki a közvetett élővilág-védelmi hatásterületet.  
 

5.5.3. Hatásviselők 

Élővilág-védelmi szempontból hatásviselőknek tekinthetők a teljes hatásterületen előforduló 
féltermészetes, ill. másodlagosan kialakult, részben regenerálódó élőhelyek, azok növény- és 
állatvilága. 

5.5.4. Anyag és módszer 

Növényvilág 

Az értékelés célja, hogy feltárja az élővilág-védelmi szempontból jelentős hatásokat, majd a 
kedvezőtlen hatásokra mérséklő javaslatokat forgalmazzon meg. A tervezett létesítmény 
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közvetlen- és közvetett hatásterületén (továbbiakban: vizsgálati területen) található természeti 
értékek a 2021. április 28. és május 22. közötti terepbejárások során kerültek felmérésre. A 
vizsgálat során mindemellett figyelembe vettük a szakirodalom és a meglévő adatbázisok által 
nyújtott információkat, ill. a korábbi KHT felmért adatait is (vö. S.Csomós & Szél 2008). Az egyes 
élőhelyek az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer 2011-es kategóriái alapján 
(továbbiakban – ÁNÉR), a termőhely, a fiziognómia és a fajkompozíció figyelembevételével kerültek 
meghatározásra. A felmért élőhelyek természetessége/degradáltsága a Németh-Seregélyes féle 
"Természetességi/Degradáltsági Osztályok” (továbbiakban - TDO) rendszer alapján lettek 
minősítve (Bölöni et al. 2011). 

Az ötfokozatú skála értékei:  

1. teljesen leromlott, tönkrement állapot 
2. erősen leromlott állapot  
3. közepesen leromlott/regenerálódó állapot  
4. természetközeli állapot  
5. természetes, illetve annak tekinthető állapot  

 
A értékelés alapját képező ökológiai indikációs értékek az alábbiak: 

Borhidi-féle SzMT (növényfajok szociális magatartás típusa): 

C:  Természetes kompetítorok 
G:  Generalisták (tág ökológiájú stressztűrők) 
S:  Specialisták (szűk ökológiájú stressztűrők) 
NP:  Természetes pionírok 
DT:  Zavarástűrő növények 
W:  Honos gyomfajok 
RC:  Honos flóra ruderális kompetítorai 
AC:  Tájidegen, agresszív kompetítorok 
I: Meghonosodott és kivadult haszonnövények 
A:  Adventívek (behurcolt gyomok) 
(megj. a DT, W, RC, AC, I, A, kategóriák a leromlást, zavarást jelzik) 

 

A térképezés pontosságát GPS vevőkészülék (Garmin eTrex Vista HCx) használata biztosította.  

Állatvilág 

A Gellért-hegy állatvilágának, zoológiai képének megrajzolásához elsősorban korábbi 
megfigyeléseink, más szakemberek közlései és az irodalmi adatok szolgáltak alapul, melyek 
legteljesebb összefoglalása a 2008-ban elkészült környezeti hatástanulmány (lásd később) 
élővilág-védelmi részében található. Ezen adatokat kiegészítettük az idén több alkalommal, 
áprilisban és májusban végzett terepbejárásaink tapasztalataival és megfigyeléseivel. 

A vizsgálat során fényképes dokumentáció készült, amely a teljes tervezési terület növényzetét 
mutatja be (ld. Melléklet). 

5.5.5. Jelenlegi állapot jellemzése 

Az alábbiakban a tervezési terület természetvédelmi érintettsége, természeti adottságai, valamint 
az élővilág természetvédelmi szempontú értékelése kerül ismertetésre.  
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Védett természeti értékek és területek érintettsége 

Országos és helyi jelentőségű védett természeti terület 

A beruházás a hatásterületen belül a „Gellérthegy Természetvédelmi Terület” országos jelentőségű 
védett természeti területet keresztezi (ld. 1. ábra).  

Törzskönyvi adatok: 
 
Név Gellérthegy TT 

Törzskönyvi szám  275/TT/97 

Megye  Budapest 

Település Budapest I. ker., Budapest XI. ker. 

Védettségi szint  országos jelentőségű, egyedi 

Védelmi kategória TT (Természetvédelmi Terület) 

Kiterjedése  39,72 hektár 

Ebből fokozottan védett  0 hektár 

Hatályba lépés éve  1997 

 

 
5.5.7. ábra. A Gellérthegy TT kiterjedése (forrás: OKIR) (jelmagyarázat: ’+’ sikló felső 

állomása) 

A 1997. (I.8.) számú KTM rendelet szerint: „A védetté nyilvánítás célja a Gellérthegy geológiai, 
botanikai, zoológiai és tájképi értékeinek megóvása, a fokozottan védett Iván-barlang és a 
forrásbarlangok felszíni védőterületeinek biztosítása.” 

A beruházás a hatásterületen belül helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.  

Natura 2000 terület 

A beruházás a hatásterületen belül Natura 2000 területet nem érint. A „Duna és ártere” 
(HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a tervezett beruházástól DK-i 
irányban kb. 500 m-re található (Rudas Gyógyfürdőnél). 
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Országos Ökológiai Hálózat elemei (OÖH) 

Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. Legfontosabb alkotórészei a 
magterületek, amelyek természetes, vagy természetközeli élőhelyeket foglalnak magukba, 
európai, illetve hazai jelentőségű területek, fajok populációinak élőhelyei. Az ökológiai folyosók a 
vándorló fajok mozgását, az értékes élőhelyek, populációk összeköttetését biztosítják térbeli és 
genetikai szinten egyaránt. Az ökológiai folyosók hálózatának elemei szervesen illeszkednek az 
európai, országos, megyei, települési és élőhely szintű ökológiai hálózati felépítésbe. Az ökológiai 
folyosók kialakításánál törekedtek a folytonos hálózati elemek kijelölésére, de előfordulhatnak 
megszakított (ún. "stepping stone") hálózati elemek is. Az országos ökológiai hálózat területét az 
Országos Területrendezési Tervről (OTRT) szóló 2018. évi CXXXIX. törvény jelöli ki.  

A tervezett beruházás ökológiai folyosót keresztez. 

 
5.5.8. ábra. OÖH ökológiai folyosó (rózsaszín) és pufferterület (sárga) a tervezési 

terület környékén (forrás: OKIR) 

Barlangok felszíni védőövezete 

A tervezett beruházás az Orom utca és a Citadella sétány között barlangok felszíni védőövezetét 
keresztezi. 
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5.5.9. ábra. Barlangok felszíni védőövezete (forrás: OKIR) 

Növényvilág 

A tervezési terület növényföldrajzilag a Pannóniai (Pannonicum) flóratartomány, a Dunántúli-
középhegység flóravidéke (Bakonyicum) Vesprimense és Pilisense flórajárásainak határán 
helyezkedik el. Az MTA ÖBKI által készített vegetációs tájbeosztás (Molnár et al. 2008) szerint a 
vizsgálati terület a „Pilis, Budai-hegység” vegetációtájhoz (40) tartozik. 

Potenciális növényzet 

A hegy kelet felől meredeken kiemelkedő tömbje egykor gazdag élővilágot őrzött (vö. a hasonló 
kialakulású Sas-hegy élővilágával). A terület természetes növénytakarója a molyhos tölgyes 
karszterdő (Zólyomi 1989), de a felszín változatos formáin, a kipreparálódott sziklatömbökön nem 
mindenhol tudott erdő megtelepedésére alkalmas vastagságú talaj kialakulni, így ezeken a 
részeken nyílt és zárt dolomitsziklagyepek, sziklafüves lejtősztyeppek alakultak ki. Ezek az 
élőhelytípusok főleg a keleti oldalon jellemzőek, de a déli, hosszabban elnyúló gerincen is többfelé 
ilyen növényzet alakult ki. A mélyebb talajtakarójú, kevésbé meredek részeken karsztbokorerdők, 
molyhos tölgyesek, cseres-tölgyesek uralkodtak.  

Aktuális növényzet 

A sasbérc ma nagyrészt parkosított, a hatásterületen azonban a hajdani növényzet maradványai is 
fellelhetők. A lankásabb részeken régen legeltető állattartást folytattak, később szőlőt és 
gyümölcsöst telepítettek ide, majd ennek az időszaknak a XIX. század utolsó évtizedeiben pusztító 
filoxéravész vetett véget. Ez után kezdődött meg, és folytatódik ma is a parkosítás, melynek során 
a területen sokféle, részben idegenhonos fafajt honosítottak és honosítanak meg.  
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5.5.10. ábra. A vizsgálati terület kataszteri térképe a parkosítással 1878-ban (forrás: 

Arcanum) 

 
5.5.11. ábra. A vizsgálati terület légifotója 1963-ban, a tervezett sikló nyomvonalával 

(forrás: fentrol.hu) 

Az eredeti vegetáció csak a Dunára néző meredek, járhatatlan keleti és déli sziklás oldalban tudott 
részben fennmaradni. Teljesen zavartalannak ez az amúgy járhatatlan terület sem mondható, mert 
a sziklarepedéseket biztonsági okokból betonnal öntötték ki, másrészt az augusztusi tűzijáték során 
képződő füst és a lehulló hamu is erősen károsította a növényzetet és az állatvilágot. Nem hagyható 
figyelmen kívül az élénk hétköznapi forgalom miatt tapasztalható zaj- és porszennyezés sem. A 
hegylábi, enyhébb lejtőkön kertes házak épültek, másutt közparkokat, játszótereket alakítottak ki. 
A nyomvonalat helyenként gyalogutak szelik át, illetve régi kőrakásból készült támfalak tagolják. 
A nyomvonal alsó, a Hegyalja úthoz közel eső szakasza igen meredek, cserjével szinte 
áthatolhatatlanul sűrűn borított, más helyeken viszont a gyep borítása alacsony, a talaj bolygatott. 
Fölfelé, a Citadella irányában inkább a fák dominálnak, az itt található félszáraz gyep borítása 



 

 

74 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

nagyobb és egyenletesebb, nincsenek olyan görgeteges, murvás talajfelszínek, mint lejjebb. A 
forgalomból eredő zaj- és porterhelés a nyomvonal alsó szakaszán érezhető, míg a turistaforgalom 
a nyomvonal minden részét egyaránt érinti (vö. S.Csomós & Szél 2008). 

 
5.5.11. ábra. A tervezési terület 3D modellje a növényzettel (forrás: KÖZTI Zrt.) 

 

Alsó állomás (Hegyalja út) 

Az Erzsébet-hídhoz közel eső, fürdő melletti terület parkszerű, főleg díszfákból és cserjékből áll a 
ligetes fás növényzet, a gyep helyenként gyér, intenzíven nyírt pázsit. A hazai fajok – hegyi és 
korai juhar (Acer pseudoplanatus, A. platanoides), zelnicemeggy (Prunus padus), hársak (Tilia spp.) 
– mellett díszfákat is telepítettek, zöld juhart (Acer negundo), cseresznyeszilvát (Prunus 
cerasifera), vadgesztenyét (Aesculus hippocastanum), japánakácot (Styphnolobium japonicum), 
nyugati ostorfát (Celtis occidentalis), ezüstfenyőt (Picea pungens f. glauca). A nagyra nőtt 
törökmogyorók (Corylus colurna) mellett más cserjék is előfordulnak, így pl. madárbirs 
(Cotoneaster sp.), rózsa (Rosa sp.), sóskaborbolya (Berberis sp.), aranyeső (Forsythia suspensa), 
orgona (Syringa vulgaris).  

A nyírt gyep szakadozott, ritka. Fő fűfajai: angolperje (Lolium perenne), perjék (Poa spp.), 
csenkeszek (Festuca spp.), mellettük kétszikűek is bőven megtalálhatók: gyermekláncfű 
(Taraxacum officinale), százszorszép (Bellis perennis), mezei cickafark (Achillea collina), réti és 
lándzsás útifű (Plantago media, P. lanceolata), ernyős sárma (Ornithogalum umbellatum), fehér és 
réti here (Trifolium repens, T. pratense); az árnyékosabb helyeken gyakori a kerek repkény 
(Glechoma hederacea), a gyomosabb foltokon uralkodik a tyúkhúr (Stellaria media) (vö. S.Csomós 
& Szél 2008).  

Vasúti pálya alagúti szakasz 

A nyomvonal alsó, a Hegyalja úthoz közel eső felszín alatti szakasza igen meredek, fákkal, cserjével 
szinte áthatolhatatlanul sűrűn borított. Másutt a gyep borítása is alacsony, a meredekség miatt zárt 
aljnövényzet nem tud kialakulni. Feljebb a lejtő kevésbé meredek, a talajfelszín borítottsága 
valamelyest növekszik. Az itt előforduló fák, bokrok is vegyes telepítések, hazai és díszfajok 
egyaránt előfordulnak, pl.: gyertyán (Carpinus betulus), kőris (Fraxinus spp.), zelnicemeggy 
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(Prunus padus), korai juhar (Acer platanoides), berkenye (Sorbus sp.), feketefenyő (Pinus nigra), 
kökény (Prunus spinosa), fagyal (Ligustrum vulgare), madárbirs (Cotoneaster spp.), ördögcérna 
(Lycium sp.). A fákra, bokrokra kapaszkodik, de a talajt is többfelé teljesen beborítja a borostyán 
(Hedera helix). A helyenként megtelepedett aljnövényzetet közönséges és gyom jellegű fajok 
alkotják: tyúkhúr (Stellaria media), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), rozsnok (Bromus sp.), 
vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), fehér mécsvirág (Silene latifolia ssp. alba), hagymaszagú 
kányazsombor (Alliaria petiolata), falgyom (Parietaria officinalis), a támfalakon a fali pintyő 
(Cymbalaria muralis) stb. 

Kitorkollás az Orom utca végénél 

Az Orom utca végén a betonút széles földútban, majd ösvényekben folytatódik. Az itt található fák 
vegyes korúak, itt-ott cserjék is előfordulnak. A kiszélesedésnél (vasúti pálya kitérő) néhány idős 
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és fiatalabb fák: korai juhar (Acer platanoides), kőrisek 
(Fraxinus spp.), nagyra nőtt fekete bodza (Sambucus nigra) található. Az aljnövényzet gyér, nagy 
felületek növényzet nélküliek, bolygatottak, murvásak. A növényzettel borított foltokban 
zavarástűrő és gyom jellegű fajok fordulnak elő: piros árvacsalán (Lamium purpureum), tyúkhúr 
(Stellaria media), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), 
paréjlórom (Rumex patientia), hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata) stb.  

Vasúti pálya felszíni, magas vasúti szakasza 

A nyomvonal felső szakasza változatos: nagyobb, nyílt gyep egy-egy magános fával, cserjével, és 
ligetes erdőfoltok egyaránt megtalálhatók. A telepített gyep fő fűfajai: angolperje (Lolium perenne), 
karcsú perje (Poa angustifolia), csomós ebír (Dactylis glomerata). A füvek közé kétszikűek is 
beköltöztek, pl.: gyermekláncfű (Taraxacum officinale), fehér és réti here (Trifolim repens, T. 
pratense), mezei cickafark (Achillea collina), ernyős sárma (Ornithogalum umbellatum), fürtös 
gyöngyike (Muscari racemosum), százszorszép (Bellis perennis), fehér mécsvirág (Silene latifolia 
ssp. alba), réti boglárka (Ranunculus acris), lándzsás és réti útifű (Plantago lanceolata, P. media), 
bársonyos és piros árvacsalán (Lamium amplexicaule, L. purpureum), gólyaorr (Geranium sp.). A 
nyugati szegélynél meredek lejtőn fás-bokros sáv van, ennek árnyékos szélében előfordul a 
salátaboglárka (Ranunculus ficaria), ujjas keltike (Corydalis solida) stb.  

A fás-bokros növényzetet sok faj alkotja – hazaiak és díszfajok egyaránt, főleg kőrisek (Fraxinus 
spp.), mezei és korai juhar (Acer campestre, A. platanoides), de előfordul a sajmeggy (Prunus 
mahaleb), az akác (Robinia pseudo-acacia), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), hársak (Tilia spp.), 
vérszilva (Prunus cerasifera 'Nigra'), alma (Malus spp.), feketefenyő (Pinus nigra), szil (Ulmus sp.). 
Kissé távolabb a kocsányos tölgy (Quercus robur) egy-egy egyede is él. A cserjeszint helyenként 
gazdag, más részeken elszórva egy-egy bokor található csak, fellelhető fajok: egybibés galagonya 
(Crataegus monogyna), fekete bodza (Sambucus nigra), mahónia (Mahonia aquifolium), 
aranyvessző (Forsythia suspensa), orgona (Syringa vulgaris), bokortermetű gyertyán (Carpinus 
betulus), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus) stb. 

A gyepszint a fák alatt igen változó borítású – egyrészt a fényviszonyoktól, másrészt a 
kirándulóforgalomtól, a taposás mértékétől függ. Helyenként pázsitfüvek az uralkodók, pl. 
perjefajok (Poa spp.), rozsnokok (Bromus spp.), másutt a kétszikűek dominálnak. Ezek között 
előfordulnak árnyas erdei fajok, mint pl. az ujjas keltike (Corydalis solida), hagymaszagú 
kányazsombor (Alliaria petiolata), medvehagyma (Allium ursinum) (megj. egy tő), kerek repkény 
(Glechoma hederacea), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), ibolya (Viola sp.) stb. Sok a 
közönséges, zavarástűrő és gyomfaj, pl.: gyermekláncfű (Taraxacum officinale), madárhúr 
(Cerastium sp.), tyúkhúr (Stellaria media), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), piros 
árvacsalán (Lamium purpureum), fürtös gyöngyike (Muscari racemosum), paréjlórom (Rumex 
patientia), fehér mécsvirág (Silene latifolia spp. alba), mezei cickafark (Achillea collina), 
százszorszép (Bellis perennis), jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea), sarlófű (Falcaria vulgaris). 
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Gyakoriak a zavarástűrő és gyomfajok, pl. peszérce (Ballota nigra), magiszák (Asperugo 
procumbens), veronika (Veronica sp.), útszéli zsázsa (Cardaria draba), pipacs (Papaver rhoeas), 
kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), csalán (Urtica dioica), ragadós galaj (Galium aparine) stb. 

Felső állomás (Citadella sétány) 

A Citadella sétány alatt tervezett Felső állomás területén hol ritkásan, hol sűrűbben ültetett fák 
találhatók, helyenként sűrű cserjeszint, és félig nyílt gyepszint jellemzik a területet. A fák és cserjék 
között hazai és idegenhonos fajok egyaránt előfordulnak: kőrisek (Fraxinus spp.), juharok (Acer 
spp.), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), alma (Malus sp.), orgona (Syringa vulgaris). A 
pihenő mellett díszfák és díszcserjék sűrűn ültetett csoportja foglal helyet. Az aljnövényzet 
összetétele igen változó, helyenként jellegtelen vagy kifejezetten gyomos foltok találhatók, másutt 
az üde erdők tavaszi geofiton aszpektusához hasonló. A gyomos és jellegtelen foltok növényfajai: 
perjefajok (Poa spp.), tyúkhúr (Stellaria media), veronika (Veronica sp.), gyermekláncfű 
(Taraxacum officinale), fehér mécsvirág (Silene latifolia ssp. alba), mezei cickafark (Achillea 
collina), fürtös gyöngyike (Muscari racemosum) stb. Az erdők jellemző aljnövényzetének fajai: 
hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata), ujjas keltike (Corydalis solida), ibolya (Viola sp.), 
erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum) stb. Sok az egy-, kétéves juhar-csemete (vö. S.Csomós & 
Szél 2008). 

Az alábbiakban a tervezett nyomvonal mentén, a hatásterületen található élőhelyeket soroljuk fel, 
természetességi értékkategóriákkal jellemezve (TDO = a Németh-Seregélyes féle ötfokozatú skála 
szerint). A felmérés 2021. április-május hónapban történt (ld. Melléklet: Élőhelytérkép). 

5.5.2. táblázat. Élőhelyek felsorolása a hatásterületen  
 

ÁNÉR 
2011 

jellemzés TDO hely, megjegyzés 

OC jellegtelen félszáraz gyep 2-3 
felső, föld feletti szakaszon 
(felső szakasz) 

OC x RA 
x S7 

jellegtelen félszáraz gyep őshonos és 
idegenhonos fafajokkal 

3 
ugyanott (felső szakasz), 
szoliter fák a gyepben  

P6 
parkok az egykori növényzet 
maradványaival, ill. 
regenerálódásával 

3-4 

„parkerdő” regenerálódó 
aljnövényzettel; (alsó föld 
alatti és részben a föld feletti 
felső szakasz)  

U11 út 1 gyalogösvény, burkolt út 

 

Flóra értékelése 

A Gellért-hegy területe viszonylag kicsi, flórája ehhez képest aránylag gazdag. A hatásterületen 
spontán előforduló virágos növényfajok száma meghaladja a 60-at, ez a szám várhatóan nem 
bővülne jelentősen további terepvizsgálatok esetén sem.   
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5.5.3. táblázat. A hatásterület lágyszárú flórája, a fajok Borhidi-féle szociális 
magatartástípusával (SzMT) 
 

No. TUDOMÁNYOS NÉV MAGYAR NÉV SzMT 

1 Achillea collina mezei cickafark DT 

2 Alliaria petiolata hagymaszagú kányazsombor DT 

3 Allium scorodoprasum  kígyóhagyma DT 

4 Anthriscus cereifolium zamatos turbolya W 

5 Anthriscus sylvestris erdei turbolya DT 

6 Arctium lappa közönséges bojtorján W 

7 Artemisia vulgaris fekete üröm W 

8 Asperugo procumbens magiszák W 

9 Ballota nigra   fekete peszterce W 

10 Bellis perennis százszorszép DT 

11 Bromus sterilis  meddő rozsnok RC 

12 Capsella bursa pastoris pásztortáska W 

13 Cardaminopsis arenosa közönséges kövifoszlár NP 

14 Cardaria draba  útdzéli zsázsa W 

15 Carex pairaei berzedt sás DT 

16 Chelidonium majus vérehulló fecskefű W 

17 Cichorium intybus mezei katáng W 

18 Corydalis solida ujjas keltike C 

19 Cymbalaria muralis kőfali pintyő A 

20 Dactylis glomerata csomós ebír DT 

21 Erigeron annuus egynyári seprence AC 

22 Euphorbia cyparissias farkaskutyatej DT 

23 Euphorbia esula sárkutyatej DT 

24 Falcaria vulgaris sarlófű W 

25 Festuca pratensis réti csenkesz C 

26 Galinsoga parviflora kicsiny gombvirág AC 
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No. TUDOMÁNYOS NÉV MAGYAR NÉV SzMT 

27 Galium aparine ragadós galaj W 

28 Geum urbanum erdei gyömbérgyökér DT 

29 Glechoma hederacea kerek repkény DT 

30 Hordeum murinum egérárpa W 

31 Jacobaea vulgaris jakabnapi aggófű DT 

32 Lamium amplexicaule bársonyos árvacsalán W 

33 Lamium purpureum piros árvacsalán W 

34 Lolium perenne angolperje DT 

35 Medicago sativa takarmány lucerna I 

36 Muscari comosum üstökös gyöngyike DT 

37 Muscari neglectum fürtös gyöngyike G 

38 
Ornithogalum 
boucheanum 

kónya sárma W 

39 Ornithogalum refractum csilláros sárma S 

40 
Ornithogalum 
umbellatum 

ernyős sárma DT 

41 Papaver rhoeas pipacs W 

42 Parietaria officinalis falgyom DT 

43 Pimpinella saxifraga hasznos földitömjén G 

44 Plantago lanceolata lándzsás útifű DT 

45 Plantago media réti útifű DT 

46 Poa angustifolia karcsú perje DT 

47 Poa bulbosa gumós perje NP 

48 Poa pratensis réti perje G 

49 Ranunculus acris réti boglárka G 

50 Ranunculus ficaria salátaboglárka C 

51 Ranunculus illyricus selymes boglárka S 

52 Rumex patientia paréjlórom W 

53 Sanguisorba minor kis vérfű G 
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No. TUDOMÁNYOS NÉV MAGYAR NÉV SzMT 

54 Securigera varia tarka koronafürt DT 

55 Sedum maximum bablevelű varjúháj DT 

56 Silene latifolia subsp. alba fehér mécsvirág W 

57 Stellaria media közönséges tyúkhúr DT 

58 Taraxacum officinale pongyola pitypang RC 

59 Thlaspi arvense mezei tarsóka W 

60 Trifolium pratense réti here DT 

61 Trifolium repens fehér here DT 

62 Urtica dioica nagy csalán DT 

63 Veronica hederifolia borostyánlevelű veronika W 

64 Viola sp. ibolya faj - 

 

Értékelés: 
A természetességre utaló fajok (C= kompetítor, G= generalista, S= specialista) aránya alacsony 
(16%). A zavarástűrő (DT), hazai gyom (W) fajok aránya kb. 3/4 (72%), az idegenhonos agresszív 
kompetítor (AC) és a hazai ruderális kompetítor (RC) fajokkal (6%) együtt 78%, ez degradáltságot 
indikál (ld. 7. ábra).  
 

 

5.5.12. ábra. A hatásterületen előforduló lágyszárú növényfajok szociális magatartás 
típusa szerinti gyakoriság eloszlása 

 

Védett növényfajok a hatásterületen 

selymes boglárka (Ranunculus illyricus) – 1-5 egyed (lelőhely: ld. Élőhelytérkép) 

1%2%3%
3%

32%

40%

3%

8%

5%
3%

Lágyszárúak szociális magatartási 

típusai

A I AC RC W DT NP G C S
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A faj természetvédelmi státusza (forrás: TIR) 

Természetvédelmi 
érték 

5 000 Ft 

Védetté nyilvánítás 
éve 

1988 

Termet 20–50 cm 

Életforma geofiton 

Virágzása május – június / VI (– VII.) 

Élőhelye 

Inkább mészkedvelő; száraz gyepekben, ritkábban erdőkben, 
erdőszéleken él 

 

Előfordulása 

Kontinentális-pontusi-mediterrán flóraelem. 

Zemplén, Bükk, Mátra, Cserhát, Börzsöny, Naszály, Gödöllői-
dombvidék, Visegrádi-hegység, Pilis, Budai-hegység, Tétényi-
sík, Gerecse, Velencei-hegység, Vértes, Bakony, Bakonyalja, 
Pannonhalmi-dombvidék, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység, 
Mecsek, Villányi-hegység, Balfi-dombvidék, Vasi-dombvidék, 
Kemeneshát, Zalai-dombvidék, Külső-Somogy, Mezőföld, 
Tengelici-hegyvidék, Szentendrei-sziget, Pesti-sík, Duna–Tisza 
köze, Nyírség, Tiszántúl 

  

Veszélyeztetettsége  

nem veszélyeztetett 

(forrás: Király G. (szerk.)(2007): A magyarországi edényes flóra 
veszélyeztetett fajai) 

 

csilláros sárma (Ornithogalum refractum) – 1-5 egyed (lelőhely: ld. Élőhelytérkép) 

A faj természetvédelmi státusza (forrás: TIR) 

Természetvédelmi 
érték 

5 000 Ft 

Védetté nyilvánítás 
éve 

1993 

Termet 5–15 cm 

Életforma geofiton 

Virágzása április közepe – május közepe / VI – VII. 
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Természetvédelmi 
érték 

5 000 Ft 

Élőhelye 
Mészkedvelő; füves lejtőkön, homoki réteken, löszgyepekben, 
dolomitsziklagyepekben él 

Előfordulása 
Délkelet-európai flóraelem. Budai-hegység, Gerecse, Balaton-
felvidék, Bakony, Mecsek, Balfi-dombvidék, Kis-Alföld, Mezőföld, 
Duna–Tisza köze, Tiszántúl 

Veszélyeztetettsége  

nem veszélyeztetett 

(forrás: Király G. (szerk.)(2007): A magyarországi edényes flóra 
veszélyeztetett fajai) 

 

A védett növényfajokat potenciális hatásviselőknek tekintjük. 

Állatvilág 

A hatásterület állatföldrajzilag az Ősmátra (Matricum) körzethez, azon belül a Dunántúli-
középhegység (Pilisicum) faunajáráshoz tartozik. A Gellért-hegy állatvilága a 19. század végéig 
meglehetősen gazdag és változatos volt, de még a 20. század ötvenes-hatvanas éveiben is 
lényegesen több faj élhetett itt, mint jelenleg. A hajdani állatvilágból a legértékesebb faunaelemek 
azok a déli elterjedésű, meleg- és többnyire szárazságkedvelő fajok, melyek hazánkban érik el 
elterjedésük északi határát. Ilyen fajok a hüllők közül a pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) és a 
haragos sikló (Dolichophis caspius). E két fokozottan védett hüllőfaj jelenleg feltehetőleg már nem 
él a Gellért-hegyen, bár a pannon gyík fennmaradását egyes szakemberek nem zárják ki. 
Úgyszintén az eltűnt melegkedvelő fajok közt kell nyilvántartani a fűrészlábú szöcskét (Saga pedo), 
az aknásfutrinkát (Acinopus ammophilus) vagy a fokozottan védett magyar boglárkalepkét (Jolana 
iolas). E védelem alatt álló rovarok szerepelnek a magyarországi Vörös Könyvben. 

A hegy állatvilága még jelen, elszegényedett formájában is értékes, és a nagy kirándulóforgalom 
és a számos egyéb zavaró hatások ellenére viszonylag sokszínűnek mondható. A rovarok között 
védett fajok is előfordulnak, így pl. az imádkozó sáska (Mantis religiosa), a bőrfutrinka (Carabus 
coriaceus), rezes futrinka (Carabus ulrichii), szép nagylepkéink közül többek közt a nappali 
pávaszem (Nymphalis io), a kardoslepke (Iphiclides podalirius), az Atalanta-lepke (Vanessa 
atalanta), a csőrős lepke (Libythea celtis). A bogarak közül megtalálható itt a diófacincér 
(Aegosoma scabricorne), a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) és nem ritka a pompás virágbogár 
(Protaetia aeruginosa). Az utóbbi két faj szerepel a Magyarországi Vörös Könyvben, illetve a nagy 
szarvasbogár Natura 2000 jelölőfaj is egyben. 

A hüllők közül a köves helyeken, falakon szinte mindenütt előfordul és gyakori a fali gyík (Podarcis 
muralis). A füves-bokros térségeken él a fürge gyík (Lacerta agilis), helyenként a zöld gyík (Lacerta 
viridis), bár ez utóbbi jóval ritkább. A fás-bokros területeken sok védett madárfaj fészkel, így pl. 
erdei pinty (Fringilla coelebs), zöldike (Chloris chloris), nagy és balkáni fakopáncs (Dendrocopos 
major, D. syriacus), meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes), barátposzáta (Sylvia atricapilla), 
sárgarigó (Oriolus oriolus), vörösbegy (Erithacus rubecula), süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), szén- és 
kék cinege (Parus major, P. caeruleus), fekete rigó (Turdus merula), szajkó (Garrulus glandarius). 
A téli időszakban sok az átvonuló, táplálkozó, megpihenő madár, mint pl. a vetési varjú (Corvus 
cornix), a szürke, az örvös és a kormos légykapó (Muscicapa striata, M. albicollis, M. hypoleuca), 
búbos banka (Upupa epops), csilpcsalp-, sisegő és fitiszfüzike (Phylloscopus collybita, Ph. sibilatrix, 
Ph. trochilus), tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus), csonttollú (Bombycilla garrulus).  
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Az emlősök közül leggyakrabban megfigyelhető fajok a sün (Erinaceus europaeus), a nyest (Martes 
foina), a mókus (Sciurus vulgaris). Alkalmanként rókát (Vulpes vulpes) is észleltek, mely nyilván 
nem állandó tagja a faunának, hanem bevándorol. Három denevérfaj is előfordul a területen, ezek 
a közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus), a rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) és a 
közönséges denevér (Myotis myotis). Mindhárom faj védett, a közönséges denevér Natura 2000 
faj. A denevérek rendszeres előfordulásában nyilván szerepet játszanak a barlangok is, bár a 
felsorolt fajok a nappalt inkább épületekben, illetve faodvakban töltik, csak telelni húzódnak a 
barlangokba. 

A Gellért-hegy állatvilágának fajgazdagságát csak részben magyarázza a dolomit alapkőzeten 
kialakult, ma már nagyrészt mesterséges növényzet változatossága, illetve a mediterrán jelleg, 
mely kedvez a melegkedvelő fauna fennmaradásának. A Gellért-hegy a Duna mellett fekvő markáns 
kiemelkedés, mely erős vonzást gyakorol, illetve alkalmi pihenőhelyet kínál a folyó mentén 
vándorló-kóborló madaraknak, de több vándorlepkének is, melyek a fényen – a számukra alkalmas 
időszakokban – rendszeresen megjelennek. A madarak közül figyelmet érdemel a havasi 
szürkebegy (Prunella collaris), mely az utóbbi időszakban ugyan eltűnt, de a korábbi évtizedekben 
rendszeres téli vendégnek számított. A rovarok közül említésre méltók a következő 
vándorlepkefajok: szulákszender (Agrius convolvuli), halálfejes lepke (Acherontia atropos), 
oleanderszender (Daphnis nerii), sávos szender (Hyles livornica) és a vándor-aranybagoly 
(Trichoplusia ni), melyek többé-kevésbé rendszeresen megfigyelhetők. 

A nyomvonal állatvilágának szakaszonkénti tárgyalása 

Alsó állomás 

Az Erzsébet híd budai lábához közeli területen fiatalkorú, vegyes fafajokból összetevődő, ritkásan 
elhelyezkedő állomány díszlik. Az aljnövényzet fajszegény mesterséges gyep, cserjék alig 
találhatók itt. Bár madárfészket nem észleltünk, a terület mégis alkalmas tartózkodási és 
táplálkozóhely a következő madarak számára: házi galamb (Columba livia), örvös galamb 
(Columba palumbus), balkáni gerle (Streptopelia decaocto), dolmányos varjú (Corvus cornix), 
csuszka (Sitta europaea). Az emlősök közül előfordul itt keleti sün (Erinaceus concolor), illetve a  
hüllők közül a fürge gyík (Lacerta agilis). A terület önálló rovarfaunája szegényes. Gyakori bogárfaj 
a kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus), mely sokféle fában képes kifejlődni. A következő 
lepkefajok a környékről kóborolnak be: mustárlepke (Leptidea sinapis), citromlepke (Gonepteryx 
rhamni), hajnalpír-lepke (Anthocaris cardamines), rezedalepke (Pontia daplidice), répalepke (Pieris 
rapae), közönséges boglárka (Polyommatus icarus), közönséges gyöngyházlepke (Issoria lathonia), 
bogáncslepke (Vanessa cardui), közönséges szénalepke (Coenonympha glycerion), nagy 
ökörszemlepke (Maniola jurtina). 

Kitorkollás környéke (Orom u.) 

Viszonylag száraz élőhely, vegyes korú fákkal, helyenként cserjék is találhatók. A lágyszárú 
aljnövényzet gyér, olykor teljesen hiányzik, és a bolygatott, murvás talaj a felszínen látható. Jó 
fészkelőhely ez a terület a fekete rigó (Turdus merula), a barátposzáta (Sylvia atricapilla) és a 
vörösbegy (Erithacus rubecula) számára. Fészkelőként előfurdul még itt a nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major), a széncinege (Parus major) és a kék cinege (Parus caeruleus). A kiszáradó 
farönkökön, illetve a közeli kőfalon mindenütt gyakori a fali gyík (Podarcis muralis). A növényzettel 
alig benőtt helyeken előfordul a kékszárnyú sáska (Oedipoda coerulescens) és az olaszssáska 
(Calliptamus italicus), a cserjés, fás helyeken a bőrfutrinka (Carabus coriaceus) és a dunántúli 
kékfutrinka (Carabus germarii). Gyakori az óriás meztelencsiga (Limax cinereoniger), a száraz 
helyeken a kórócsiga (Helicella obvia) valamint az éti csiga (Helix pomatia). 
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Felső állomás 

Gyéren álló fák, így idősebb mezei juharok, helyenként sűrű cserjeszint jellemzi. Jó fészkelőhely ez 
következő madarak számára: nagy fakopáncs (Dendrocopos major), balkáni fakopáncs 
(Dendrocopos syriacus), széncinege (Parus major), kék cinege (Parus caeruleus), fekete rigó 
(Turdus merula), vörösbegy (Erithacus rubecula), mezei veréb (Passer montanus), zöldike (Chloris 
chloris) és erdei pinty (Fringilla coelebs). Gyakori madárvendégek a területen a házi galamb 
(Columba livia), örvös galamb (Columba palumbus), balkáni gerle (Streptopelia decaocto), 
dolmányos varjú (Corvus cornix), csuszka (Sitta europaea), csonttollú madár (Bombycilla garrulus). 
A hüllők közül megtalálható itt a fürge gyík (Lacerta viridis). Gyakori egyenesszárnyú a mezei 
tücsök (Gryllus campestris), mely a napsütötte, füves lejtőkön tavasszal hallatja hangját. Nyár 
derekára fejlődik ki a zöld repülőszöcske (Phaneroptera falcata) és a zöld lombszöcske (Tettigonia 
viridissima), melyek a lombkoronaszintben vagy a cserjéken tartózkodnak. Tavasszal látható a kék 
nünüke (Meloe violaceus). Nyáron, virágokon található a közönséges darázscincér (Clytus arietis) 
és a díszes darázscincér (Chlorophorus varius). Különféle fákhoz és cserjékhez kötődik a 
galagonyacicér (Grammoptera ruficornis), a szőrös cincér (Anisarthron barbipes) és a fekete 
facincér (Rhopalopus macropus). Leginkább vadgesztenyében fejlődik ki a védett és színpompás 
kétszínű nyárfacincér (Rhamnusium bicolor). 

A nyomvonal alsó szakasza 

A nyomvonal alsó, a Hegyalja úthoz közel eső szakasza igen meredek, cserjével szinte 
áthatolhatatlanul sűrűn borított, más helyeken viszont gyepes, a talaj bolygatott. Feljebb, a 
középső állomás felé haladva a lejtő valamivel lankásabb, a talajfelszín borítottsága valamelyest 
növekszik. A cserjés helyeken fészkel a fekete rigó (Turdus merula), barátposzáta (Sylvia 
atricapilla), a talajon a csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita). Szintén gyakori fészkelő a 
széncinege (Parus major) és a kék cinege (Parus caeruleus). A hüllők közül gyakori a fali gyík 
(Podarcis muralis), mely részben a kőfalakon, részben a kistáradt tuskók repedéseiben rejtőzködik. 
Az emlősök közül a talajszintben él az erdei egér (Apodemus flavicollis), a lombkoronában a mókus 
(Sciurus vulgaris). Szilfához kötődik a pettyes szilfacincér (Saperda punctata), a kék bogáncscincér 
(Agapanthia violacea) és a fehérgyűrűs bogáncscincér (Agapanthia villosoviridescens) pedig sokféle 
lágyszárú növényen megél. Ez utóbbiak a sztyepterületek tipikus bogárfajai. Csalánhoz kötődő 
lepkék a c-betűs lepke (Nymphalis c-album) és a nappali pávaszem (Nympalis io), a gyakori és a 
közönséges csalánbagoly (Abrostola triplasia és A. tripartita). A területen gyakori ostorfához 
kötődik a védett csőrös lepke (Libythea celtis). A vizsgált területen előfordul az éti csiga (Helix 
pomatia), a pannon csiga (Cepea vindobonensis), az óriás meztelencsiga (Limax cinereoniger), a 
száraz helyeken a kórócsiga (Helicella obvia). 

A nyomvonal felső szakasza 

A nyomvonal felső szakaszán, a Citadella mellett üde, mesterséges gyepfoltok találhatók, 
helyenként egy-egy magányos fával, cserjével. Lejjebb ligetes erdőfoltok találhatók kőrissel, 
hárssal, és más fafajokkal. Jó fészkelő- és táplálkozóhelyet biztosít ez a növényzet a nagy fakopáncs 
(Dendrocopos major), balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), széncinege (Parus major),  kék 
cinege (Parus caeruleus), fekete rigó (Turdus merula), vörösbegy (Erithacus rubecula), 
barátposzáta (Sylvia atricapilla), zöldike (Chloris chloris) és erdei pinty (Fringilla coelebs) számára. 
Gyakori madárvendégek még a házi galamb (Columba livia), örvös galamb (Columba palumbus), 
balkáni gerle (Streptopelia decaocto), dolmányos varjú (Corvus cornix), csuszka (Sitta europaea), 
csonttollú madár (Bombycilla garrulus). A hüllők közül több helyen előfordul és gyakori a fali gyík 
(Podarcis muralis), az üde, füves-cserjés helyeken a fürge gyík (Lacerta viridis). Az emlősök közül 
nem ritka az erdei egér (Apodemus flavicollis) és a keleti sün (Erinaceus concolor). Gyakori 
egyenesszárnyú a mezei tücsök (Gryllus campestris), a zöld repülőszöcske (Phaneroptera falcata) 
és a zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima). A bogarak közül megtalálható itt a bőrfutrinka 
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(Carabus coriaceus), a dunántúli kékfutrinka (Carabus germarii), a rezes futrinka (Carabus ulrichii), 
melyek a fás vegetáció avarjában keresik táplálékukat (védett rovarfajok). Gyakori lepkefajok a 
nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia), zöldes gyöngyházlepke (Argynnis pandora), csőröslepke 
(Libythea celtis), c-betűs lepke (Nymphalis c-album), nappali pávaszem (Nymphalis io), Atalanta-
lepke (Vanessa atalanta), kis rókalepke (Nymphalis urticae), fehérövű szénalepke (Coenonympha 
arcania), nagy ökörszemlepke (Maniola jurtina), erdei szemeslepke (Pararge aegeria), szürkeöves 
szemeslepke (Hipparchia fagi). A felsorolt fajok közt számos védett akad. 

A terület állattani kutatottságáról 

A Gellért-hegyen tervszerű, rendszeres, és minden csoportra kiterjedő állattani kutatás sohasem 
folyt, de az elmúlt 200 évben számos hivatásos és amatőr zoológus megfordult a területen, akik 
részben megfigyeléseket, részben gyűjtéseket végeztek a hegy számos pontján. A gyűjtések és 
megfigyelések önálló, összefoglaló publikáció formájában nem öltöttek testet, a legtöbb ide 
vonatkozó állattani adatot a 2008-ban Seregélyesné Csomós Ágnes és Szél Győző által összeállított 
környezeti hatástanulmány élővilág-védelmi részében találhatjuk. A korábbi, Budapestről, illetve 
annak környékéről szóló nagyobb lélegzetű tanulmánykötetek a faunát többnyire a jellemző 
élőhelyek alapján veszik sorra anélkül azonban, hogy a konkrét helyszíneket megneveznék (Pénzes 
1942; Pécsi 1958, Bajor 2009 és 2015). A jelen tanulmányban szereplő összesen 239 faj 
megadásánál részben a szakirodalom adataira támaszkodtunk (a puhatestűek esetében kizárólag 
Pintér és Suara 2004-ben megjelent munkáját, míg a madaraknál főként Schmidt 1996-os cikkét 
vettük figyelembe), de a sok adatot kaptunk hivatásos és amatőr entomológusoktól is. A fajok 
összeállításánál saját megfigyeléseinket is felhasználtuk. 

GERINCTELENEK 

A jelen tanulmányban a Gellért-hegyről összesen 141 rovar-, illetve 29 csigafajt ismertetünk, 
melyek a hegy egészéről kerültek elő az utóbbi 150 évben. Említésre méltó, hogy közülük 40 fajnak 
van természetvédelmi státusza – a legtöbb védett, de van két fokozottan védett faj (a csíkos 
boglárka és a magyar boglárka), illetve 11 fajuk szerepel a magyarországi Vörös Könyvben. Natura 
2000 jelölőfaj a nagy szarvasbogár. A listában felsorolt fajok közül néhány már biztosan nem 
található meg a területen, mint a fűrészlábú szöcske, az aknásfutrinka, molyhos hőscincér, a 
magyar boglárka és a csíkos boglárka. 

Egyenesszárnyúak 

Fűrészlábú szöcske (Saga pedo). Egyik legnagyobb termetű rovarunk, szűznemzéssel 
szaporodik, és ragadozó életmódot folytat. Melegkedvelő faj, amely a déli kitettségű pusztafüves 
hegylejtőkön és sziklagyepekben honos. Az újabb faunakutatások során a Középhegység számos 
pontjáról előkerült. Az utóbbi évtizedekben teljesen eltűnt a Gellért-hegyről. míg a közeli Sas-
hegyen az 1980-as és 90-es években még előfordult. Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, szerepel a 
magyarországi Vörös Könyvben mint aktuálisan veszélyeztetett faj. 

Mezei tücsök (Gryllus campestris). Közép- és Dél-Európában valamint Kis-Ázsiában és Észak-
Afrikában honos. Hazánkban elterjedt és gyakori. Áprilistól júliusig lehet hallani a hím fáradhatatlan 
ciripelését, mellyel a nőstényt csalogatja. Hosszú, földbe vájt járatban él, ebbe rakja a nőstény a 
petéit. A Gellért-hegy déli, napos lejtőin nem ritka. 

Kékszárnyú sáska (Oedipoda coerulescens). Közép- és Dél-Európában valamint Kis-Ázsiában 
és Észak-Afrikában honos. Nálunk a száraz és meleg sztyepterületeken, sziklagyepekben gyakori 
vagy közönséges. A Gellért-hegy száraz részein gyakori. 

Bogarak 

Orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis). Palearktikus elterjedésű faj, elsősorban az öreg 
tölgyesek lakója. Hazánkban ritkuló tendenciát mutat, újabban nagyobb számban leginkább a 
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fűrész- és komposzttelepeken lehet megtalálni, ahol a lárva a humusszal kevert fűrészporban 
fejlődik. A Gellért-hegyen észlelték jelenlétét. Jelenlegi előfordulása kétséges. Hazánkban védett 
faj, eszmei értéke 50.000 Ft. 

Hársfa-tarkadíszbogár (Lamprodila rutilans). Európai elterjedésű faj. Hazánkban a hegyvidék 
jellemző faja, mely az öreg, de még élő hársfa törzsének és vastag ágának kérge alatt fejlődik. A 
színpompás bogarak verőfényes napokon májustól júliusig tápnövényükön láthatók. A Gellért-
hegyen jelenleg is előfordul. Védett, eszmei értéke 10 000 Ft. 

Pohos gyászbogár (Gnaptor spinimanus). Pontomediterrán faj, nálunk elsősorban az Alföldön 
és a Dunántúl sztyepterületein, kopár hegyoldalain honos. Helyenként közönséges. A röpképtelen 
imágók a verőfényes tavaszi és nyári napokon a talajon mászkálnak. A lárvák fűgyökerek között 
élnek. A Gellért-hegyen észlelték jelenlétét. 

Molyhos hőscincér (Cerambyx welensii). Dél-európai elterjedésű, melegkedvelő cincérfaj, 
nálunk igen ritka. Ismert előfordulásai helyei többek között Simontornya, Mecsek, Parád, Diósjenő. 
Az 1870-es években a Gellért-hegyen is gyűjtötték, ahol akkor feltehetőleg az idős szőlőtőkékben 
fejlődött. Máshol a tápnövényét inkább az idős, lábon álló tölgyek képezik. Jelenlegi előfordulása a 
Gellért-hegyen kizárható, sőt egyes szakemberek a korábbi előfordulását is megkérdőjelezik. 
Védett, eszmei értéke 50 000 Ft. 

Lepkék 

Farkasalmalepke (Zerynthia polyxena). E sajátos megjelenésű melegkedvelő lepkefaj egyetlen 
tápnövénye a farkasalma. A lepkék tipikus előfordulási helyei – a tápnövényükkel egyezően – a 
napsütötte, meleg erdőszegélyek, cserjések szélei valamint magaskórósok és parlagok. Hazánkban 
elsősorban a dombvidéken terjedt el, de nem gyakori. A Gellért-hegyen az utóbbi évtizedekben 
nem észlelték. Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, szerepel a magyarországi Vörös Könyvben mint 
potenciálisan veszélyeztetett faj.  

Kardoslepke (Iphiclides podalirius). A Palearktikum nagy részében elterjedt. Élőhelyét a 
domboldalak, erdőszegélyek, gyakran a parkok és kertek képezik. Hazánkban gyakori, a 
Törökugrató nyílt területein is rendszeresen megfigyelhető. Tápnövénye többek között a kökény, 
galagonya, mandula. A Gellért-hegyen jelenleg is előfordul és nem ritka. Védett, eszmei értéke 10 
000 Ft. 

Fecskefarkú lepke (Papilio machaon). Palearktikus elterjedésű. Nálunk elsősorban meleg 
domboldalakon, hegylejtőkön találkozhatunk a hazai pillangófajok talán legszebb képviselőjével. 
Hazánkban elterjedt és gyakori. A Törökugratón, főként a csúcs közelében látható, amint a 
példányok sebesen, egymással kergetőzve röpködnek. A Gellért-hegyen jelenleg is előfordul és 
nem ritka. Védett, eszmei értéke 10 000 Ft. 

Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros). Euroszibériai elterjedésű faj, főként lombhullató és 
ligeterdők szélén, tisztásain valamint gyümölcsösökben lehet vele találkozni. Hernyójának 
tápnövénye a kökény (Prunus spinosa), illetve más Prunus-fajok. Az utóbbi évtizedekben 
egyedszámában erős hanyatlás volt észlelhető, populációi azonban mostanában örvendetes módon 
megerősödtek. A Gellért-hegyen jelenleg is előfordul. Védett, eszmei értéke 10 000 Ft. 

Nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis). Hazánk meleg tölgyeseiben és szurdokerdeiben fordul 
elő. Sokszor megfigyelhető Budapest zöldövezeteiben, az erősen beépített területeken is. 
Tápnövénye a sövénynek ültetett gyöngyvessző (Spiraea) cserje. A Gellért-hegyen helyenként 
jelenleg is előfordul. Védett faj, eszmei értéke 10 000 Ft, és potenciálisan veszélyeztetett fajként 
szerepel a magyarországi Vörös Könyvben. 



 

 

86 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

Tarka sziklaaraszoló (Charissa variegata). Kizárólag a Budai-hegység néhány pontján honos, 
tápnövénye a kövi fodorka. A Gellért-hegyről két példánya ismert, jelenlegi előfordulása kétséges. 
Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, Vörös Könyves (közvetlenül veszélyeztetett). 

Változó sziklaaraszoló (Charissa intermedia). Közép-Európában szórványosan elterjedt, 
hazánkban a Budai-hegységből, a Pilisből, a Vértesből és a Gerecséből ismert. Dolomittörmelékes 
lejtőkön, sziklagyepekben fordul elő. A Gellért-hegyen nemrégiben megfigyelték. Védett, eszmei 
értéke 50 000 Ft, Vörös Könyves (aktuálisan veszélyeztetett) 

Óriás hegyibagoly (Eurois occulta). A magashegyi szubalpin áfonyások jellemző faja, 
hazánkban rendkívül ritka, csak néhány példányát ismerjük a nyugati határszélről, a Középhegység 
keleti széléről, illetve Budapestről és környékéről. Egy példánya a Gellért-hegyről is előkerült, 
jelenlegi előfordulása azonban bizonytalan. 

Pusztalakó földibagoly (Actebia fugax). Ázsiai elterjedésű sztyeplakó faj, melynek 
típuslelőhelye Magyarország, és az európai példányok zöme is hazánkból származik. A faj utolsó 
ismert magyarországi példánya a Gellért-hegyről, a Citadella környékéről került elő az 1980-as 
évek elején. Hernyója sokféle lágyszárú növényen megél, leggyakrabban kutyatejjel (Euphorbia) 
táplálkozik. Védett, eszmei értéke 10 000 Ft. 

Vörhenyes fabagoly (Xylena vetusta). E lágyszárúakon polifág, atlantomediterrán elterjedésű 
bagolylepke az 1990-es évektől erősen megritkult, helyenként el is tűnt. A Gellért-hegyen 
nemrégiben észlelték jelenlétét. 

Oroszlánszájbagoly (Calophasia platyptera). Mediterrán elterjedésű szárazság- és 
melegkedvelő faj, hazánktól északabbra már nem él meg. Jellemző tápnövénye az oroszlánszáj 
(Antirrhinum), melynek kerti változatait is előszeretettel fogyasztja. 

Bíborsávos díszbagoly (Atethmia centrago). Viszonylag ritka bagolylepke. A hazai populációk 
jellemző élőhelye a szubmediterrán karsztbokorerdő és sziklaerdő. Gellért-hegyi jelenléte a hajdani 
karsztbokorerdők maradványainak fennmaradását látszik igazolni. 

 
A gerinctelenek közül az alábbi fajokat tekinthetjük potenciális hatásviselőknek: imádkozó sáska 
(Mantis religiosa), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), dunántúli kékfutrinka (Carabus germarii), rezes 
futrinka (Carabus ulrichii), pompás virágbogár (Protaetia aeruginosa), smaradgzöld virágbogár 
(Protaetia affinis), hársfa-tarkadíszbogár (Lamprodila rutilans), kétszínű nyárfacincér (Rhamnusium 
bicolor), barna gyalogcincér (Dorcadion fulvum), pettyes szilcincér (Saperda punctata), 
kardoslepke (Iphiclides podalirius), csőröslepke (Libythea celtis), nagy gyöngyházlepke (Argynnis 
paphia), c-betűs lepke (Nymphalis c-album), nagy rókalepke (Nymphalis polychloros), nappali 
pávaszem (Nymphalis io), nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis), éti csiga (Helix pomatia). 
 

GERINCESEK 

A Gellért-hegyről összesen 69 faj előfordulását ismerjük, melyből a kétéltűek és hüllők száma 8, a 
madaraké 53, az emlősöké szintén 8. A hüllők közül jelenleg egyértelműen kizárható a haragos 
sikló jelenléte, míg a pannon gyíké kérdéses. Az emberi jelenlét és a látogatók száma a 
nagytermetű erdei sikló és a viperára emlékeztető külsejű rézsikló szempontjából erős korlátozó 
tényező. A zöld gyík és a fürge gyík a füves-cserjés térségekben előfordul, ha nem is túl nagy 
számban. A hüllők közül a leggyakoribb a köves helyeken és falakon villámgyorsan mozgó fali gyík, 
mely a kövek és falak üregeiben, repedéseikben biztos menedéket talál, így populációi nem 
veszélyeztetettek. 
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Kétéltűek (Amphibia) 

Zöld varangy (Bufo viridis) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 

Hüllők (Reptilia) 

Fali gyík (Podarcis muralis) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Fürge gyík (Lacerta agilis) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Zöld gyík (Lacerta viridis) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) – Fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 Ft, Vörös Könyves 
(közvetlenül veszélyeztetett) 
Haragos sikló (Dolichophis caspius) – Fokozottan védett, eszmei értéke 500 000 Ft, Vörös Könyves 
(közvetlenül veszélyeztetett) 
Rézsikló (Coronella austriaca) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft 
Erdei sikló (Zamenis longissimus) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
 

Néhány hüllő rövid jellemzése 

Fali gyík (Podarcis muralis). Hazánkban a domb- és hegyvidék köves, sziklás területein, de 
repedezett falak, várak romok közelében, sőt olykor a vasúti, illetve a villamos sínek mentén, a 
kődarabok között is megtalálható. Magyarországon előfordulása szórványos, azonban a Budai-
hegységben erős populációi élnek. A Gellért-hegyen szinte mindenütt nagy számban előfordul, ahol 
számára alkalmas élőhelyek (falak, kőrakások, kiszáradt farönkök) találhatók. Védett, eszmei 
értéke 25 000 Ft. 

Pannon gyík (Ablepharus kitaibelii). E hüllőfaj egyike a 74 legveszélyeztetetebb hazai gerinces 
állatunknak, mely főképpen a Középhegység déli lejtőin, valamint az Alföld kevés pontján találja 
meg életfeltételeit. Bár érzékeny az ember által okozott zavarásokra, kis testmérete és rejtőzködő 
életmódja a Budai-hegység számos pontján lehetővé tette fennmaradását. A Gellért-hegyen 
korábban gyakorinak számított, az újabb időszakban azonban nem észlelték. Egyes szakemberek 
szerint jelenlegi előfordulása kizárt a főváros azon pontjain, ahol a bolygatás mértéke nagy. Mások 
úgy vélik, hogy kis területigénye miatt csekély példányszámban fenmaradhatott a Gellért-hegy 
háborítatlan, a járókelők által elérhetetlen élőhelyein. Fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 
Ft, szerepel a hazai Vörös Könyvben mint a kipusztulás közvetlen veszélyébe került faj. 

Haragos sikló (Dolichophis caspius). Hazánk egyik legritkább hüllőfaja, mindössze a Budai-
hegységben, a Villányi-hegységben (Szársomlyón), illetve Pakson élnek populációi. A 
magyarországi példányok alkotják a faj legészakibb előfordulású populációit Európában. A haragos 
sikló nagy és összefüggő áreája a Balkánon valamint a Fekete-tenger partján át a Kaukázusig 
húzódik, a hazai kis populációk azonban nem állnak ezzel összeköttetésben, éppen ezért 
veszélyeztetettek. A melegkedvelő hüllőfaj a napsütötte, sziklás-cserjés lejtőket, elhagyott 
kőfejtőket kedveli. A budaörsi Törökugratón 1959-ben még észlelték, jelenlétét, mára azonban 
onnan feltehetőleg kipusztult. A budapesti Sas-hegyen az utóbbi években is kerültek elő levedlett 
bőrök, illetve láttak élő példányokat. A Gellért-hegyen 1956-ban találtak példányokat a Citadella 
falánál, illetve a Szabadságszobor környékén. Mai előfordulása e helyen teljesen kizártnak tűnik. 
Fokozottan védett, eszmei értéke 500 000 Ft, szerepel a hazai Vörös Könyvben mint a kipusztulás 
közvetlen veszélyébe került faj. 

A kétéltűek és hüllők közül a zöld varangy (Bufo viridis) és a fali gyík (Podarcis muralis) tekinthető 
potenciális hatásviselőknek. 

Madarak (Aves) 

A Gellért-hegy madárvilágát Schmidt Egon ornitológus éveken át figyelemmel kísérte, így a terület 
nagyságához képest viszonylag sok (53) faj előfordulásáról tudunk. Ezek jelentős része (33 faj) 
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nem költőként van jelen, hanem csak átvonuláskor észlelhető, esetleg ritka vendég. Saját 
megfigyeléseink alapján újabb faj nem került elő innen. Az alábbi táblázatban az eddig ismert 
madárfajokat tüntettük fel. A madarak mozgékonysága miatt szinte lehetetlenség kizárólagosan a 
sikló nyomvonalának madárvilágáról beszélni, még akkor is, ha egy adott időszakban egy-egy 
fészkelés éppen oda esik. 

 

5.5.4. táblázat. Madárfajok a vizsgálati területen 
 

tudományos név magyar név 
védettség, 
eszmei érték 

megjegyzés 

Accipiter nisus karvaly védett, 50 000 Ft Á 

Apus apus sarlósfecske védett, 25 000 Ft Á 

Asio otus erdei fülesbagoly védett, 50 000 Ft N 

Bombycilla garrulus csonttollú madár védett, 25 000 Ft Á 

Chloris chloris zöldike védett, 25 000 Ft K 

Coccothraustes 
coccothraustes 

meggyvágó védett, 25 000 Ft K 

Columba livia szirti galamb  Á 

Columba palumbus örvös galamb  K 

Corvus cornix dolmányos varjú  K 

Corvus frugilegus vetési varjú védett, 50 000 Ft Á 

Dendrocopos major nagy fakopáncs védett, 25 000 Ft K 

Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs védett, 25 000 Ft K 

Erithacus rubecula vörösbegy védett, 25 000 Ft K 

Falco tinnunculus vörös vércse védett, 50 000 Ft Á 

Fringilla coelebs erdei pinty védett, 25 000 Ft K 

Fringilla montifringilla fenyőpinty védett, 25 000 Ft N 

Garrulus glandarius szajkó  K 

Hippolais icterina kerti geze védett, 25 000 Ft N 

Jynx torquilla nyaktekercs védett, 25 000 Ft N 

Lanius collurio tövisszúró gébics védett, 25 000 Ft L 

Luscinia megarhynchos fülemüle védett, 25 000 Ft K 

Muscicapa albicollis örvös légykapó védett, 25 000 Ft Á 

Muscicapa hypoleuca kormos légykapó védett, 25 000 Ft Á 

Muscicapa striata szürke légykapó védett, 50 000 Ft Á 

Oriolus oriolus sárgarigó védett, 25 000 Ft K 

Parus caeruleus kék cinege védett, 25 000 Ft K 

Parus major széncinege védett, 25 000 Ft K 

Passer montanus mezei veréb védett, 25 000 Ft K 

Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú védett, 25 000 Ft Á 

Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú védett, 50 000 Ft Á 
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tudományos név magyar név 
védettség, 
eszmei érték 

megjegyzés 

Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike védett, 25 000 Ft K 

Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike védett, 25 000 Ft Á 

Phylloscopus trochilus fitiszfüzike védett, 25 000 Ft Á 

Picus viridis zöld küllő védett, 50 000 Ft Á 

Prunella collaris havasi szürkebegy védett, 25 000 Ft N 

Prunella modularis erdei szürkebegy védett, 25 000 Ft N 

Pyrrhula pyrrhula süvöltő védett, 25 000 Ft K 

Regulus ignicapillus tüzesfejű királyka védett, 25 000 Ft Á 

Regulus regulus sárgafejű királyka védett, 25 000 Ft Á 

Serinus serinus csicsörke védett, 25 000 Ft N 

Sitta europaea csuszka védett, 25 000 Ft Á 

Streptopelia decaocto balkáni gerle  Á 

Streptopelia turtur vadgerle védett, 50 000 Ft Á 

Sturnus vulgaris seregély  K 

Sylvia atricapilla barátposzáta védett, 25 000 Ft K 

Sylvia borin kerti poszáta védett, 50 000 Ft Á 

Sylvia communis mezei poszáta védett, 25 000 Ft Á 

Sylvia curruca kis poszáta védett, 25 000 Ft K 

Sylvia nisoria karvalyposzáta védett, 50 000 Ft N 

Troglodytes troglodytes ökörszem védett, 25 000 Ft Á 

Turdus merula fekete rigó védett, 25 000 Ft K 

Turdus philomelos énekes rigó védett, 25 000 Ft K 

Upupa epops búbosbanka védett, 50 000 Ft Á 
Rövidítések: K = költőfaj; Á = átvonuló, alkalmi vendég; N = néhány esetben megfigyelt faj 

Néhány madárfaj rövid jellemzése 

Erdei fülesbagoly (Asio otus). Rendszeres költőfaj a főváros külterületein. Állandó madár, 
telente állománya az északabbról érkezőkkel gyarapszik. Ilyenkor rendszeresen kisebb-nagyobb 
csapatokban gyülekezik nappali pihenőhelyein, facsoportokban és parkokban. Schmidt Egon a 
Gellért-hegyen 1987 februárjában figyelte meg 14–17 egyedből álló csapatukat. Védett, eszmei 
értéke 50 000 Ft. 

Zöldike (Chloris chloris). Gyakori fészkelő nyílt, bokros, ligetes területeken, kertekben, 
gyümölcsösökben és erdőszéleken. Budapesten gyakori fészkelő. Állandó madár. Védett, eszmei 
értéke 25 000 Ft. 

Örvös galamb (Columba palumbus). Elterjedt, gyakori költőfaj, mely az utóbbi években egyre 
többször látható a fővárosban. Néhány egyede rendszeresen áttelel a nagyobb belvárosi parkokban. 

Dolmányos varjú (Corvus cornix). Magyarországon gyakori fészkelő. Sikeresen alkalmazkodott 
az emberi környezethez, a mezőgazdasági táblákhoz éppúgy, mint a nagyvárosok belterületeihez. 
A településeken növekszik állománya, mivel ott nem lehet vadászni rá. Fészekrabló természete 
miatt egyes madárfajok állományait megtizedelheti. Állandó madarunk, de költési idő után kóborol. 
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Nagy fakopáncs (Dendrocopos major). Gyakori fészkelő sík- és hegyvidéki erdeinkben, így 
Budapest fás területein is. Állandó madár. Védett, eszmei értéke 25 000 Ft. 

Havasi szürkebegy (Prunella collaris). Kis számú, de rendszeres téli vendég a Dunántúli- és az 
Északi-középhegység várromjain, kőfejtőiben és sziklás hegyoldalain, egyesével vagy kisebb 
csapatokban. A Gellért-hegyen az 1970-es és 1980-as években rendszeresen megfigyelték, majd 
váratlanul eltűnt. 2005/2006 telén újra előkerült, azóta néha újra megfigyelhető. – Védett, eszmei 
értéke 25 000 Ft. 

Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus). Magyarországon ritka költőfaj. Az őszi és tavaszi 
vonulási időszakban Budapesten leggyakrabban a Gellért-hegyen figyelhető meg. Védett, eszmei 
értéke 25 000 Ft. 

Fekete rigó (Turdus merula). Budapest egyik legjellemzőbb és leggyakoribb madara, amely nagy 
számban költ a külterületeken, de megszokta az ember közelségét. 

A madarak közül a következő fajok tekinthetők potenciális hatásviselőknek: zöldike (Chloris 
chloris), meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), 
balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus), vörösbegy (Erithacus rubecula), erdei pinty (Fringilla 
coelebs), fülemüle (Luscinia megarhynchos), mezei veréb (Passer montanus), csilpcsalp füzike 
(Phylloscopus collybita), süvöltő (Pyrrhula pyrrhula), batátposzáta (Sylvia atricapilla), kis poszáta 
(Sylvia curruca), fekete rigó (Turdus merula), énekes rigó (Turdus philomelos). 

 
Emlősök (Mammalia) 

 
Az emlősökre vonatkozó kevés és szétszórt megfigyelések alapján a területen élő fajok száma 
valamivel nagyobb lehet az alábbi közölt nyolcnál. Figyelemre méltó a közönséges denevér 
előfordulása, mely nemcsak védett, hanem Natura 2000 jelölőfaj is egyben. Az emlősök 
előfordulása is érvényes, hogy a Gellért-hegy egészére vonatkozik, nem egy kis térrészre. A 
nyomvonalon alkalmilag természetesen bármelyik faj előkerülésére van esély. 

 
Közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Közönséges denevér (Myotis myotis) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft. Natura 2000 jelölőfaj. 
Keleti sün (Erinaceus concolor) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Közönséges mókus (Sciurus vulgaris) – Védett, eszmei értéke 25 000 Ft 
Erdei egér (Apodemus flavicollis) 
Róka (Vulpes vulpes) 
Nyest (Martes foina) 
 
Néhány emlősfaj rövid jellemzése 
 

Közönséges denevér (Myotis myotis). Hazánkban a hegy- és dombvidéken elterjedt, az 
Alföldön jóval ritkább. Többnyire tornyokban, padlásokon, épületekben tölti a nappalt, így az 
átépítések, felújítások fokozott veszélyt jelent a nagy egyedszámú kolóniák számára. Védett, 
eszmei értéke 50 000 Ft. Natura 2000 jelölőfaj. 

Keleti sün (Erinaceus concolor). A hazánkban is gyakori rovarevő leginkább a dús 
aljnövényzetű, ritkás erdőket kedveli, de gyakori vendége a kerteknek, sőt belvárosi parkoknak is.  
A Gellért-hegyen nem ritka. Védett, eszmei értéke 25 000 Ft. 

Közönséges mókus (Sciurus vulgaris). A síkságtól a hegyvidékig a legkülönfélébb 
erdőtípusokban előfordul. A Gellért-hegyen helyenként táplálkozásának nyomait lehetett észlelni. 
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A nyomok tanúsága szerint a mókus bejár a szomszédos kertekbe, sőt minden bizonnyal 
életterének nagyobb részét éppen a kertek teszik ki. Védett, eszmei értéke 25 000 Ft. 

Róka (Vulpes vulpes). Hazánk egyik leggyakoribb ragadozó emlőse, mely az utóbbi időszakban 
erősen elszaporodott, és a főváros több pontján megtelepedett. A Gellért-hegyen több ízben is 
megfigyelték. Nem állandó faj, hanem csak bejár a vizsgált területre. 

Nyest (Martes foina). Hazánkban gyakori. Valaha jellemzően erdei környezetben élt, napjainkban 
azonban nemcsak erdei és mezőgazdasági területeken, hanem különböző emberi településeken, a 
falvaktól a nagyvárosokig megtalálható, ahol gyakran konfliktusok forrásává válik. Budapest 
belterületein is megtelepedett. A Gellért-hegyen többször is megfigyelték. 

Az emlősök közül egyedül a keleti sün (Erinaceus concolor) tekinthető potenciális hatásviselő 
fajnak. 

5.5.6. Építés során várható hatások 

Főbb építési tevékenységek 
- helyszín kijelölése (a vasúti pályatengely optimalizálása, meghatározása) 
- területfoglalás  
- földmunkák, tereprendezés  
- ideiglenes és organizációs létesítmények létesítése és működése; építési, szállítási forgalom  
- vízelvezető, víztelenítő rendszer építése és működése  
- talajvízszint szabályozás  
- szerkezetépítés  
- közlekedési létesítmények, csomópontok építése; környezetvédelmi létesítmények építése  
- növények telepítése, zöldfelület-rendezés, parkosítás 
- működés alatti forgalom  
- a környező közlekedési pályákon történő forgalomváltozás  
- a vasútüzem működőképességének fenntartása  
- kapcsolódó létesítmények működése  
- haváriák 

 
A tervezett beruházás jelentősebb kedvezőtlen hatásai 

- területfoglalás (élőhelyek megszűnése, védett növényfajok károsítása) 
- biológiai aktív felületek csökkenése 
- por– és zajszennyezés 
- zavarás (állatvilág) 
- inváziós fajok elszaporodása (növényvilág) 

 
Területfoglalás. A beruházás építése során új területfoglalás megjelenésével kell számolni. 
Élőhelyek megszűnése: 

- kb. 560 m2 jellegtelen félszáraz gyep (OC) 
- kb. 1800 m2 „parkerdő” (P6)(ld. Melléklet: Élőhelytérkép) 
- 94 db fa- és cserjefaj – ebből egészségi állapota miatt egyébként is kivágandó: 35 db (ld. 

V. Fakivágási terv melléklet) 
 
A sikló nyomvonal védőzónája miatt kivágandó fák száma: 

védett természeti területen: 77 db 
ebből egészségi állapota miatt is kivágandó: 24 db 

nem védett természeti területen: 17 db 
ebből egészségi állapota miatt is kivágandó: 11 db 
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Tehát összesen az építés miatt kivágandó, egészséges fák száma: 59 db. 
 
A KTVF: 45294-4/2013., illetve PE/KTF/266-2/2016. számú fakivágási engedélyekben 69 db fa 
kivágása szerepel. Az eltérést az indokolja, hogy a 15 évvel ezelőtt készült favizsgálathoz képest 
vannak új fák, amelyek akkor még csemeték voltak, vannak rossz egészségi állapotú fák és 
elpusztult fák. A FŐKERT Nonprofit Zrt. által 2020-2021-ben készített Fafelmérés a jelenleg aktuális 
állapotot mutatja be. 

Fakivágás 

A sikló építése természetes növényzetet nem érint, noha a beruházást védett területen belül 
tervezik. Az élőhely mesterséges, 40-50 éve telepített parkerdő hazai és idegenhonos fafajokkal, 
aljnövényzetében jellemzően zavarástűrő és gyomfajokkal. A nyomvonal alsó részén a sikló a föld 
alatt fog haladni, így ezen a szakaszon nem kell negatív hatásokkal számolni.  

Az építés szakaszában az építkezés sávjában az élővilág jelentős és azt károsan befolyásoló 
hatásoknak van kitéve, a 12-20 méteres sávban lévő fákat, bokrokat kivágják (ld. Melléklet), illetve 
egyes fák koronáját visszavágják. Erdészeti szempontból kár keletkezik és zöldfelület is sérül, de a 
veszteség természetvédelmi szempontból elviselhető. A tartóoszlopok leásásával a talaj erős 
bolygatására kerül sor. 

A kivágásra kerülő fa- és cserjefajok listája a Mellékletben található (forrás: Főkert 2020). 

 

5.5.13. ábra. Kivágásra kerülő fafajok egyedszáma fajonként 
 

A tervezési területen található fafajok többsége őshonos, főleg magas kőris (Fraxinus excelsior), 
mezei, korai és hegyi juhar (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), nagylevelű, 
kislevelű és ezüst hárs (Tilia platyphyllos, T. cordata, T. tomentosa), helyenként a virágos kőris 
(Fraxinus ornus), sajmeggy (Prunus mahaleb), zelnice (Prunus padus), hegyi szil (Ulmus glabra) is 
megtalálható. Az idegenhonos fafajok közül gyakori a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), az 
akác (Robinia pseudoacacia), előfordul a zöld juhar (Acer negundo), az amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica),  a törökmogyoró (Corylus colurna), japánakác (Styphnolobium japonicum), 
feketefenyő (Pinus nigra) alma (Malus spp.), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera) és néhány idős 
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) is látható. A cserjeszint gyér, megtalálható benne az egybibés 
galagonya (Crataegus monogyna), a fekete bodza (Sambucus nigra), fagyal (Ligustrum vulgare), 
kökény (Prunus spinosa), az erdei iszalag (Clematis vitalba). A fákra néhol borostyán (Hedera helix) 
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kúszik fel. Díszcserjék is bőven előfordulnak, így pl. az aranyvessző (Forsythia suspensa), orgona 
(Syringa vulgaris), madárbirsek (Cotoneaster spp.), ördögcérna (Lycium sp.). 

Értékelés 

Az alábbiakban a kivágásra kerülő fa- és cserjefajok szociális magatartási típusainak eloszlását 
értékeljük: a) fajszám (9. ábra), b) egyedszámmal súlyozott fajok alapján (8. és 10. ábra). 
Megállapítható, hogy: 

1. a kivágásra kerülő fafajok több mint fele idegenhonos betelepített, vagy spontán kivadult 
faj (I= 48%, AC= 9%)  

2. egyedszámokkal súlyozva nagy a kivágásra kerülő őshonos faegyedek száma (C= 33%, G= 
30%)  

3. a legtöbb kivágásra kerülő fa az idegenhonos, agresszív kompetítor akác (16 db), de magas 
az őshonos generalisták együttes egyedszáma is (virágos kőris, magas kőris, korai juhar, 
mezei juhar), összesen 52 db 

4. természetvédelmi szempontból az idegenhonos, agresszív kompetítor fajok kivágása inkább 
kedvező (akác, zöld juhar) 

5. természetvédelmi szempontból az őshonos, a természetes növényzetben is egykor meglévő 
fafajok kivágása kedvezőtlen, pótlásuk szükséges (virágos kőris, mezei juhar)  

 

 

5.5.14. ábra. Kivágásra kerülő fafajok szociális magatartási típusainak eloszlása 
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5.5.15. ábra. Kivágásra kerülő faegyedek szociális magatartási típusainak eloszlása 
 

Védett növényfajok 

Védett növények populációit az építkezés várhatóan érinti, ezek: selymes boglárka (Ranunculus 
illyricus), csilláros sárma (Ornithogalum refractum). A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az 
érintett egyedek fizikailag károsodnak, elpusztulnak. 

A selymes boglárka (Ranunculus illyricus) néhány (1-5) töve a jelenleg intenzíven kaszált gyepben 
található.  A jelenlegi munkaterület-számítások szerint ezek az egyedek elpusztulnak. A hatás 
mérlegeléséhez szükséges tudni, hogy ezek a tövek nem virágoznak a rendszeres (alacsony tarlójú) 
nyírás következtében. A fajnak a közvetett (építéssel nem érintett) hatásterületen legalább 30-40 
tövet számláló populációja van a ligetes, fényben gazdag „parkerdőben”, amely rendszeresen 
virágzik.  A beruházás megvalósulása elviselhető erre a fajra nézve, amelynek természetvédelmi 
helyzetében jelentős változás nem valószínűsíthető.   

Hasonlóan, a jelenlegi munkaterület-számítások szerint a csilláros sárma (Ornithogalum refractum) 
néhány tövének pusztulása várható (a jelenlegi gyalogösvény mellett), ezek esnek a 
munkaterületbe. A fajnak elszórtan található néhány egyede a közvetett hatásterületen (megj. az 
ernyős sárma (Ornithogalum umbellatum) sokkal gyakoribb),  erre a fajra tehát a várható hatás 
szintén elviselhető. 

Állatvilág 

Az állomások létesítésének szükségszerű velejárója a fák, cserjék kivágása, illetve az élőhelyek egy 
részének károsítása. A fák kivágásával elsősorban a madarak fészkelési és táplálkozóhelye 
csökkenhet, de az ottani élővilág egésze is sérül. A fák, cserjék kivágása többek közt a 
rovarközösségeket is érinti, a hársfák kivágásával pl. csökkenhet a hársfa-tarkadíszbogarak 
(Lamprodila rutilans) egyedszáma, de megemlíthetjük a viszonylag ritka kétszínű nyárfacincért 
(Rhamnusium bicolor) is, mely elsősorban a vadgesztenye törzsében fejlődik. Bár a fák kivágása 
számos állatpéldány pusztulásával járhat, a Gellért-hegy egészére nézve a negatív hatás nem tűnik 
sem számottevőnek, sem jóvátehetetlennek. Részletesebben lásd a potenciális hatásviselők 
felsorolását az egyes állatcsoportokról szól részek végén! 

A létesítmény építése időleges élőhelyveszteséget is okozhat. Az építési anyagok depóniái, a 
munkaterületek, szállítási útvonalak jelentős méretű területet foglalhatnak el.  
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Az létesítmény építése a növényzet megbontásával, a felszín roncsolásával jár, ami megnöveli az 
inváziós növényfajok területre való bekerülésének lehetőségét. Ez a hatás a bontás-építés ideje 
alatt ideiglenes (szállítási útvonalra és felvonulási területre koncentrálódik).  

Fragmentáció. A nyomvonalas létesítmények legjelentékenyebb veszélyeztető hatása az 
élőhelyfeldarabolódás (fragmentáció). Az élőhelyek elszigetelése egy-egy populáció genetikai 
állományának elszigetelődésével jár. A megmaradó kisebb populációk ellenállóképessége sok 
tekintetben csökken. Az élőhely-fragmentáció elsősorban a növényzetben idéz elő változásokat, 
ami közvetve a faunára is visszahat.  

A gyepeket és a parkerdőt érintő nyomvonal a fragmentációt (az élőhelyek konnektivitását) 
jelentősen nem csökkenti, mert a megszűnő élőhelyek az ökológiai folyosó peremén találhatók, 
széli helyzetben (ld. 6. ábra).  

Zavarás. Az élőlények mindennapos bioritmusát, táplálkozási- és vándorlási szokásait átmenetileg 
megzavaró zajártalommal is számolni kell az létesítmény megépítése során. Az építés ideje alatt 
a zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja a szállítási utak 
közelében okozhat problémát, ideiglenes jelleggel. Közvetett hatásként jelentkezik a felvonuló 
gépjárművek, munkagépek okozta légszennyezés, a kipufogó gázok formájában. 

 

5.5.7. Üzemelés során várható hatások 

A "negatív ökológiai folyosó", mint hatás az üzemeltetési szakaszban az esetlegesen megjelenő 
inváziós fajok irtásával elkerülhető, ill. csökkenthető. Szükséges megemlíteni azonban, hogy 
inváziós fajokkal jelenleg is erősen fertőzött a tervezési terület néhány szakasza - elsősorban 
erdőszéli, ill. félszáraz-szárazgyepi élőhelyek - így azok visszaszorítása a beruházástól függetlenül 
is indokolt lenne. 

Az élőlények mindennapos bioritmusát, táplálkozási- és vándorlási szokásait megzavarhatja az 
időszakosan jelentkező emberi jelenlét, mely a hatásterületen jelenleg is tapasztalható. Az 
üzemelés során a forgalom növekedése okozhat többletterhelést. A hatásterületeken előforduló 
fajok tekintetében a zajterhelés, mint zavarás hatása állandó, a növekedés mértéke várhatóan 
számottevő lesz az új létesítményen. Hasonló körülmények tapasztalataira alapozva pusztulás, 
esetleges denzitáscsökkenés azonban a kultúrakövető, ill. zavarástűrő fajok vonatkozásában 
relevánsan nem várható.   

A forgalom hatása "leglátványosabban" az állatok elütésében (gázolás) mutatkozhat meg: 
létesítmény leszűkíti, illetve leszűkítheti a napi mozgásteret és vándorlási útvonalakat vághat el; 
másrészt az új burkolatokfelszínét egyes fajok napozásra (gyíkok), illetve éjjel melegedésre 
(varangyok), használják növelve ezzel a gázolás esélyét. Vagyis a gázolás elsősorban a hüllő és 
kétéltű fajokat érintheti. A burkolat minősége nagyban befolyásolja a fenti hatást, kedvezőbb a 
kevésbé felmelegedő burkolat, illetve a környezet célszerű kialakítása (pl. növénytelepítéssel 
árnyékolt szakaszok) is csökkentheti a terhelés mértékét. Figyelembe véve a sikló jellegét, és a 
pálya és közvetlen környezetének kialakítását, a gázolás jelentősége elhanyagolható, ha nem is 
zárható ki teljesen. 

A sikló üzemelésének időszakában az élővilágban további károkozás nem várható, azonban a 
forgalom növekedése többletterhelést okozhat (zavarás). 

A fenti károsító, vagy zavaró hatások csökkentésére élővilág-védelmi javaslatok lettek 
megfogalmazva (ld. 5. fejezet). 

 



 

 

96 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

5.5.8. Létesítmény felhagyásának hatásai 

Létesítmény felhagyása nem tervezett. Felhagyás (vagy a kezelés/karbantartás hiánya) esetén 
spontán regenerációs folyamatok indulnak be, amelynek első lépéseként gyomosodás és az inváziós 
fajok térnyerése várható. Amennyiben az esetlegesen bekövetkező felhagyás bontási feladatokkal 
is járna, úgy a szakasz természetvédelmi szempontból ugyanolyan negatív hatásokkal járhat, mint 
az építési szakasz, így azokat még egyszer nem részletezzük ebben a fejezetben. 

 

5.5.9. Javasolt védelmi intézkedések 

A tervezett tevékenységgel összefüggő kedvezőtlen hatások mérséklése az alábbi intézkedésekkel 
valósítható meg: 
 
1. A szállítási útvonalat, az anyagnyerő helyeket és depóniákat úgy kell kijelölni, hogy 

természeti értéket közvetve vagy közvetlenül ne károsítsanak, valamint a térség 
természetes vízjárását ne változtassák meg. A Gellérthegy Természetvédelmi Területen 
anyagnyerő hely, depónia, felvonulási terület, egyéb szemétlerakó kialakítása, még 
ideiglenesen sem megengedett.  

2. A fák és cserjék kivágását csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. 
A fakivágást a madarak fészkelési időszakán kívül, augusztus 15. és március 15. közötti 
időszakban kell végezni (április 1. és július 15. közötti időszakon kívül). Vegetációs 
időszakban esetlegesen szükségessé váló növényzetirtást a védett madárfajok védelme 
érdekében, a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal a 
helyszínen előzetesen egyeztetni kell. 

3. A területen előforduló összes védett gerinctelen és (nem madár) gerinces aktív időszaka 
télen szünetel (téli álmot alszanak, a talajba húzódnak vagy csak petéjük, lárvájuk, bábjuk 
telel át). Az építést ezért javasolt az inaktív időszakban elvégezni, lehetőség szerint 
november 1. és március 1. között (a végső tereprendezés kitolódhat március 31-ig).  

4. A munkaárkokat a lehető legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgó 
állatok beleeshetnek. Ha az építés az említett téli időszakra esik, ez a hatás gyakorlatilag 
nem jelentkezik. 

5. A munkálatok száraz talajviszonyok mellett végezhetőek, törekedve a legkisebb területi 
igénybevételre. 

6. Az inváziós lágyszárú növényfajok terjedésének megelőzése érdekében a létesítmény 
rézsűinek, burkolatlan árkainak gyepesítése szükséges, továbbá a rézsűt évente minimum 
kétszeri kaszálással kell fenntartani. 

7. A védett növényfajokat az építés megkezdése előtt fel kell mérni, az építés által 
veszélyeztetett állományait a kivitelezést végzőnek át kell telepíteni a létesítménnyel 
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.  

8. Az énekesmadarak költési idejében (április 1. és július 30. között) nagy zajterheléssel és 
emberi, gépi mozgással történő munkák lehetőség szerint ne történjenek. Amennyiben a 
kivitelezés ütemezése miatt az ilyen jellegű munka elhagyása egyéb okok miatt nem 
tartható, úgy a munkafeladatokat napközi időkorlátozással szükséges megoldani. 

9. Az építkezés befejezése után csak a sikló biztonságos üzemeléséhez szükséges minimális 
sáv maradjon növényzet nélkül. A parkerdő peremére javasolt őshonos cserjéket ültetni, pl. 
cserszömörcét (Cotinus coggygria), tatár juhart (Acer tataricum), ostorménfát (Viburnum 
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lantana), bibircses és csíkos kecskerágót (Euonymus verrucosus, E. europaeus) stb. Ezek 
őszi lombszíneződésükkel, terméseikkel szép környezetet teremtenek.  

10. A munkaterületről a kivitelezés során esetlegesen kikerülő anyagok kezeléséről és 
elhelyezéséről a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével külön szükséges 
egyeztetni a részletes kiviteli tervek elkészítése során. 

11. Az építés során környezetkímélő területhasználat szükséges, azaz a földtani közeg és a 
felszíni, illetve felszín alatti vízkészletek nem szennyezhetők. 

12. Javasolt szakszerű környezetvédelmi művezetést biztosítani az építési munkálatok folyamán 
 

5.5.10. Monitorozás tervezése 

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat szükséges végezni. A 
biológiai monitoringnak a legnagyobb hatásviselő élőhelyekre és fajokra kell kiterjednie. A 
monitoring célja: 

•  a növényzet és a védett növények monitoringja esetén az új létesítmény melletti növényzet 
változásának vizsgálata; indikátor élőhely: P6 – parkerdő; indikátor fajok: selymes boglárka 
(Ranunculus illyricus), csilláros sárma (Ornithogalum refractum) 

•  madárvilág esetében monitoring tevékenység nem szükséges, hiszen gázolás nem történik, 
a madarakra esetleg egy nagyon nagy sebességű jármű lehetne veszélyes 

•  kétéltű és hüllőfajok gázolása sem túlságosan valószínű, de a zöld varangy (Bufo viridis) és 
a fali gyík (Podarcis muralis) esetében érdemes a pályatestet rendszeresen vizsgálni, 
találhatók-e rajta/mellette elgázolt példányok. 

•  az emlősök közül a keleti sün (Erinaceus concolor) lehet olyan faj, amelyikre a mozgó jármű 
esetlegesen veszélyt jelent. A hüllőkhöz és kétéltűekhez hasonlóan ebben az esetben is van 
helye monitoring vizsgálatoknak a pálya mentén. 

A monitoring vizsgálatokat a kivitelezést követően legalább 3 éven keresztül szükséges végezni.  

5.6. TÁJVÉDELEM 

Jelen fejezet célja, hogy a tervezett sikló kialakításának megindulása előtt összegezze a fejlesztési 
terület táji- és természeti értékeit, a terület jelenlegi állapotát; valamint bemutassa a várható 
hatásokat, és a kedvezőtlen hatások mérséklésére vonatkozó javaslatokat. 

Főbb tájvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 
 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről 

5.6.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Tájvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület megegyezik a tervezett beruházás által közvetlen 
igénybevétellel érintett területtel, továbbá azon tájrészletekkel, melyekről nyíló látvány, tájkép 
előterében szemmel jól érzékelhető minőségi változás várható a domborzati adottságok valamint 
a meglévő épületállomány figyelembe vételével (pl. a látvány eltakarása vagy feltárása).  
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Közvetett hatásterület 

Tájvédelmi szempontból közvetett hatásterületnek tekinthető mindaz a terület, ahonnan a tervezett 
beruházás kapcsolódó létesítményeivel együtt még látható lesz. A láthatóság érvényesülése a 
tengerszint feletti magasságtól, a lejtők hajlásától, hosszától, a hegy-völgy formációk jellegétől, ill. 
a vágányok vízszintes és függőleges nyomvonalvezetésétől függ. A láthatóságot, az át-, a ki- és a 
rálátást a geomorfológiai adottságok mellett a felszínborítottság, a területhasználati mód és a 
beépítettség mértéke határozza meg. 

5.6.2. Tájvizsgálat, jelenlegi állapot 

Táji adottságok 

A tervezett beruházás a Dunántúli-középhegység nagytájon és a Dunazug-hegyvidék középtájon 
belül a Budaörsi- és Budakeszi-medence kistájon található. A vizsgált terület Budapest 
belvárosában az I. és a XI. kerületben, a Gellért-hegyen fekszik. 

A Budaörsi- és Budakeszi-medencék erodált medencetípusok, ennek ellenére a gyengén tagolt 
medencék közé tartoznak. Domborzatukat genetikailag eltérő sasbérctípusok jellemzik, melyek 
keretezik a hegyközi medencéket, az összetöredezett kúpkarsztos peneplénmaradványok pedig 
árkos, töréses medencealjzatot formálnak. Éghajlata mérsékleten hűvös – mérsékelten száraz. A 
vizsgált terület térségében a hőmérséklet évi átlaga 10 °C fok körül mozog, míg az éves 
csapadékmennyiség 550 mm körüli. (Dövényi, 2010) 

 

5.6.1. ábra: A tervezési terület elhelyezkedése a kistájakon belül a környék domborzati 
adottságaival 
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Potenciális növénytakaró 

Az egykor erdős medencét évezredek óta műveli az ember, mára természetes növényzetét 
gyakorlatilag elvesztette. Helyét települések, valamint nagyüzemi (de részben már nem művelt) 
szőlők és szántók vették át. A természetszerű vegetáció maradványai leginkább a kistáj 
peremterületein találhatók, melyek közül a legkiterjedtebbek a jellegtelen száraz gyepek és 
cserjések. A medencében kis szigeteket alkotó mészkő-, ill. dolomitkibukkanások növényzete a 
legépebb, legértékesebb: ezeket sziklagyepek, lejtősztyeprétek, néhol bokorerdők, mészkedvelő 
tölgyesek fedik. A két kismedence határán a cseres-tölgyeseknek is fellehető egy kisebb 
maradványfoltja. A budaörsi völgyben néhol még megtaláljuk az egykori nagy kiterjedésű vizes 
élőhelyek maradványait (pusztuló nádasok formájában), és ritkán a mindig is kis kiterjedésű 
szikesek is felismerhetők. (Dövényi, 2010) 

Tájkarakter, tájszerkezet alakulása 

Az első katonai felmérés (1782–1785) térképe alapján megállapítható, hogy a vizsgált terület a 18. 
század második felében már beépített, települési terület volt. Emellett a Gellért-hegy vonulatain 
már akkoriban látható volt épített elem (feltehetően templom) jelenléte, azonban ekkoriban még 
főként természeti területek figyelhetők meg a tervezési terület környezetében. A Duna közelsége 
szembetűnő, azonban ekkoriban a két városrészt összekötő hidak még nem épültek ki. 

 

5.6.2. ábra: Az első katonai felmérés kivágata a tervezési terület térségéből  
(Forrás: https://mapire.eu/hu/) 

A második katonai felmérésen (1819–1869) látható, hogy a települési területek növekedésnek 
indultak. Emellett a Gellért-hegyen megjelentek további épített elemek is (Citadella, épületek, utak) 
is, aminek következtében a természeti területek csökkentek. Megfigyelhető továbbá a Duna-menti 
területek beépítettségének növekedése, ezzel együtt a folyómeder változása is. 
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5.6.3. ábra: A második katonai felmérés kivágata a tervezési terület térségéből  
(Forrás: https://mapire.eu/hu/) 

A Gellért-hegy területének nagy része a XI. kerületbe tartozik, a Tabánra néző lejtő az I. kerület 
része. Barlangjai egy kelta törzs, az eraviszkuszok lakhelye, de más, lakott helyre utaló leletekben 
is gazdag a térség. A római uralom idején fontos határpont, az északi oldallal szemben volt Contra 
Aquincum, a hegyen pedig őrtorony volt. Az elnevezés Szent István idejéből való, annak emlékére, 
hogy a Vata féle pogány lázadásban 1046-ban a hittérítő püspököt a hegyről taszították a Dunába. 
A püspök emlékére épültek 1904-ben Jankovich Gyula és Meggyesy Ferenc tervei szerint a 
monumentális kolonádok valamint a szobor az alóla lezúduló mesterséges vízeséssel. A Gellért-
hegy fontos stratégiai magaslat volt, harcoló katonák útvonala. A Citadella katonai jelentőségét 
1897-ben elveszti, épületét a Főváros veszi át. A parkosítás gondolatát Széchenyi István vetette 
fel, melyet a XIX században még nem tartották időszerűnek, ezért 1901 és 1905 között parkosítják 
a hegy délkeleti és Duna parti oldalát. Az északi oldal tájrendezése és parkosítása csak 1981-re 
készült el. A déli oldalon található Szikla-kápolnát 1926 Pünkösdjén szenteltek fel. Ekkoriban 
fásítások készültek, megépült az útrendszer és 1930-ban épültek az első játszóterek. 1947-ben 
készül el a Felszabadulási emlékmű, mely jelképévé vált a fővárosnak. Az északi oldalon található 
a Budát ellátó víztározó, melyet 1978-ban adtak át. (zoldkalauz.hu) 

Napjainkban a városi táj jellemzi a területet, ugyanis Budapest belvárosában helyezkedik el a 
beruházás. A tervezési területen a jellemző területhasználat a városi zöldterület. Környezetében 
találhatók összefüggő és nem összefüggő szerkezetű települési területek, folyóvizek-vizi utak 
(Duna), valamint ipari vagy kereskedelmi területek (5.6.4. ábra).  

A vizsgált terület a Gellért-hegyen fekszik, mely Budapest egyik legfrekventáltabb turisztikai 
látványossága, emellett a város szerves részét képező zöldfelületi egység, mely jelentős 
közhasznú, rekreációs funkcióval bír. A tevezési terület környezetének zöldfelületi borítottsága a 
főváros szempontjából meghatározó. A ma nagyrészt parkosított területen még fellelhetők a 
hajdani növényzet maradványai is. Központi elhelyezkedéséből adódik, hogy a pesti belvároshoz 
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vizuális és helyszínrajzi szempontból is közel van. A Duna közelsége, valamint az Erzsébet és 
Szabadság híd elhelyezkedése kiemelt látványt, megjelenést ad a területnek. 

A Gellért-hegy környezetéből meredeken emelkedik ki (legmagasabb pontja 235 m). A hegyről 
egyedülálló kilátás adódik szinte a város egész területére. A kilátópontok (pl. Citadella) 
megközelítése azonban közúton meglehetősen kedvezőtlen, a hegyre felvezető, viszonylag szűk 
utcáknál levegő- és zajszennyezéssel is együtt jár. 

Fontos szerepet tölt be a tervezési területen a Rác-fürdőt északi irányban körülölelő Tabán, mint 
városi szintű kiemelt közpark ill. a Gellért-hegy kiemelt zöldfelülete. Kiemelkedően jelentős 
létesítménye a területnek, a Rác-fürdő, mely egyben műemlék is. 

 

 

5.6.4. ábra: Felszínborítás a tervezett beruházás környezetében (Forrás: CORINE 
adatbázis 2018) 

Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (364/2021. (II. 24.) Főv. Kgy. határozattal módosított, 
az 50/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott TSZT-vel azonos tartalmú kerületi áttekintő 
térkép) alapján a tervezett fejlesztés Városi park  övezetben valósul meg, emellett érint közkertet, 
közparkot, valamint intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területet (5.6.5. ábra). 
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5.6.5. ábra: Kivágat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéből  

A tervezett sikló nyomvonala a Hegyalja út és a Citadella között húzódik. A terület nagy része 
közpark, melyen fás-bokros területek váltakoznak. A nyomvonalat helyenként gyalogutak szelik át, 
illetve régi kőrakásból készült falak maradványai tagolják. A nyomvonal alsó, a Hegyalja út felőli 
szakasza meredek, cserjékkel sűrűn borított terület. Fölfelé haladva a gyepborítottság nő, inkább 
a fák dominálnak. A turistaforgalom egész évben nagy, emiatt a terület bolygatottsága is magas. 
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5.6.6. ábra: A tervezési terület környezete (Forrás: Google Earth) 

 

5.6.7. ábra: A tervezési terület 3D modellje növényzettel (Forrás: KÖZTI Zrt.) 

A NÉBIH erdőtérképe alapján a vizsgált beruházás nem érint üzemtervezett erdőterületeket. 
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A tervezett fejlesztés Natura 2000 területet, ramsari területet, helyi jelentőségű védett természeti 
területet nem érint. A tervezési területhez legközelebb eső „Duna és ártere” (HUDI20034) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület a tervezett beruházástól DK-i irányban kb. 500 m-re 
található. A beruházás keresztezi a „Gellért-hegy Természetvédelmi Terület” országos jelentőségű 
védett természeti területet. A tervezett beruházás területe az országos ökológiai hálózat ökológiai 
folyosóján halad át. A Gellért-hegy Természetvédelmi Terület fontos geológiai értékei a barlangok, 
melyek közül a legismertebb a fokozottan védett Szent Iván-barlang, melynek egy részét 
sziklakápolnává alakítottak. Az Orom utca és a Citadella sétány között barlangok felszíni 
védőövezetét keresztezi a nyomvonal (Részletes leírás a „5.1 Talaj és felszín alatti víz” fejezetben 
olvasható és a Citadella kristálybarlang elhelyezkedése a nyomvonalhoz képest az 5.1.1. ábrán 
látható.). 

Tájkép jellemzése 

A tervezési terület környezetének jelenlegi tájképét nagyban meghatározza a terület tájhasználata, 
növényborítottsága, valamint domborzata.   

A tervezési terület kezdeti szakasza meredek, növényzettel sűrűn borított, így ezen a részen 
többnyire zárt látvány jellemző. Felfelé haladva a növényzet fellazul, több a gyeppel borított felület, 
emellett a fák dominálnak. A hegy magasabb részeire érve az egyre nagyobb gyepfelületek 
megjelenésével a látvány kitárul, a távolabbi látképet a főváros épített környezete határozza meg. 

A tervezési terület teljes egésze a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerint a 9/2019. (VI. 14.) a területrendezési tervek 
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló MvM rendelet szerinti 
Tájképvédelmi terület övezetében található (5.6.8. ábra). A terület övezetén a közlekedési, 
elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi 
egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 
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5.6.8. ábra: A tervezési terület és a tájképvédelmi terület övezetének érintettsége 
(Forrás: MaTrT térképi melléklete) 

Táji értékek 

Értékes tájalkotó elem vagy elem-együttesként kiemelendők a tervezett sikló közvetlen 
környezetében az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területei, valamint a „Gellért-hegy 
Természetvédelmi Terület” országos jelentőségű védett természeti terület. A természetvédelmi 
oltalom alatt álló területek tájvédelmi szempontból is fontos értéket képviselnek, ezek részletesebb 
bemutatása az 5.5. élővilág-védelemmel foglalkozó fejezetben található.  

Egyedi tájértéknek tekinthetők azok a leginkább külterületen előforduló természeti képződmények, 
antropogén hatás során kialakult földrajzi képződmények vagy épített emlékek, melyek nem állnak 
semmilyen országos vagy helyi védelem alatt, de megőrzésük a helyi közösség számára fontos 
lehet. Ilyen jellegű értéknek tekinthetők pl. a kőkeresztek, gémeskutak, vízimalmok, szakrális és 
történelmi emlékhelyek, határkövek, kőhidak, hagyásfák, fasorok és így tovább. 

A tervezett beruházás által érintett területen a rendelkezésre álló adatok alapján egyedi tájértékek 
nem találhatók. 

5.6.3. Tájértékelés 

Tájvédelmi szempontból érzékeny területek 

Infrastrukturális beruházások esetében a tájvédelmi szempontból érzékeny területek közé 
sorolhatók az intenzív emberi jelenléttel érintett területek (éves viszonylatban), a jelentős 
forgalmat lebonyolító közlekedési hálózati elemek, a hagyományos tájhasználat területei, valamint 
a meglévő ökológiai hálózat elemei. 

Ezeknek egymáshoz, illetve a tervezett létesítményhez viszonyított elhelyezkedése alapján kerültek 
meghatározásra a jelen beruházás esetében tájvédelmi szempontból érzékenynek tekinthető 
területek, melyek a következők: 
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 lakott területek, 
 jelenleg vagy távlatban turisztikai és egyéb rekreációs céllal érintett területek, 
 ökológiai szempontból értékes területek (a védett természetvédelmi területek is ide 

tartoznak (pl.: Gellért-hegy Természetvédelmi Terület)), 
 országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete. 

Az érzékeny területek érintettsége esetén a tájvédelmi javaslatokat összegző fejezetben kerülnek 
megfogalmazásra a szükséges intézkedések. 

Tájhasználati konfliktusok 

A tervezett beruházás megvalósítása során különböző konfliktushelyzetek, problémák fordulhatnak 
elő. A legfőbb problémák: 

 a felújítandó nyomvonal érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosóját, 
 a tervezett sikló országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetén halad keresztül, 
 a tervezési terület teljes egészében a „Gellért-hegy Természetvédelmi Terület” országos 

jelentőségű védett természeti területen található, 
 a tervezési terület környezetében lakóterületek is találhatók, 
 a tervezett beavatkozások tájesztétikai hatása. 

Emellett kisebb problémát okozhat a meglévő fás, cserjés vegetáció eltűnése, illetve vizuális 
konfliktushelyzetet teremthetnek az újonnan megjelenő művi elemek. 

A hatások a következők lehetnek: 

 táji értékekre gyakorolt – azokat megszüntető vagy zavaró – hatások; 
 a tájképben bekövetkező változások (a sikló tájba illesztésével, láthatóságával-

takartságával összefüggésben); 
 tájhasználati módokban bekövetkező – azokat megszüntető vagy zavaró – változások. 

5.6.4. Építés és a létesítmény hatásai 

A tervezett fejlesztés megvalósítása a térfoglaláson keresztül a tájhasználati módokban, az értékes 
táji elemekre gyakorolt hatásban és a tájkép változásában jelentkezhet. 

Tájhasználatban várható változások 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a területfoglalással érintett területeken 
jelentkezhet: a zöldfelülettel borított területek megszűnésével és a helyükön közlekedési terület 
kialakulásával jár. A tervezett fejlesztés egyes szakaszokon szükségessé teszi idegen területek 
igénybevételét. A beruházás során a területfoglalással érintett területek használata megváltozik, a 
megtalálható zöldfelületek átalakulnak. 

A beruházás során az érintett területek használata megváltozik, az infrastrukturális, művi elemek 
térfoglalása nő. A tervezési területen nyilvántartott erdőtagok nem találhatók, így erdőterületek 
igénybevétele, erdőművelésből való területkivonás nem várható. 

Biológiailag aktív felületek változása  

A tervezett beruházás megvalósítása esetén kismértékben változnak az érintett térség biológiailag 
aktív felületei, mivel fakivágásokra, és cserjeirtásokra lehet számítani. A tervezési területen 
jelenleg elterülő, biológiailag aktív felületek egyes részei feldarabolódhatnak vagy megszűnhetnek. 

Meglévő növényzet állapotváltozása 

A sikló építése természetes növényzetet nem érint, noha a beruházást védett területen belül 
tervezik. Az élőhely mesterséges, 40-50 éve telepített parkszerű erdő hazai és tájidegen fafajokkal, 
aljnövényzetében közönséges és gyomfajokkal. A nyomvonal alsó részén a sikló a föld alatt fog 
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haladni, így ezen a szakaszon nem kell negatív hatásokkal számolni. A sikló pályája mentén, 
tengelytől számított 6-6 m széles területen a biztonsági előírások miatt fakivágásra van szükség, 
emellett a megmaradó fák rendszeres ellenőrzésére és gallyazására. 

Az építés szakaszában az építkezés sávjában lévő fákat, bokrokat, illetve egyes fák koronáját 
visszavágják. A Sikló közvetlen hatásterületén a magasvezetésű szakaszon ezért kár keletkezik és 
a zöldfelület is sérül. A kivágott fák pótlásáról helyi rendelet intézkedik. 

Az építkezés során a siklóhoz szükséges védősávon belül (6-6 m) 94 kivágandó fa van. Ebből 
egészségügyi okokból kivágandó 35 fa, az építés miatt pedig 59 fát kell kivágni. A kivágandó fák 
az V. Fakivágási terv melléklet-ben láthatók. 

A terveknek megfelelően a kivágandó fák pótlására az Önkormányzat vonatkozó, Budapest, I. 
Kerület Építési Szabályzata (KÉSZ) 25.§ (3) bekezdése értelmében az összes kivágott törzsátmérő, 
azaz 8820 cm kerül pótlásra a 2020 novemberében készült Kertépítészeti Építési Engedélyezési 
Terv (KÖZTI Zrt.) alapján. Az előírtaknak megfelelően ez 519 db 16/18-os előnevelt faiskolai fával 
pótolható. 

A Sikló felszín feletti pályaszakasza mentén a kitorkolás és a felső állomás közelében 5+14 db fa 
telepítését javasolják a Kertépítészeti terv alapján. A területen így, a Sikló építési és 
környezetrendezési tervei alapján összesen 41 db fa kerül telepítésre, a további fák elhelyezésére 
az Önkormányzat által megadott helyszíneken telepítési terv készítendő.  

A beruházás a tervezési terület gellérthegyi szakaszára (a természetvédelmi területre) érvényben 
lévő fakivágási engedéllyel bír.  

Tájképben bekövetkező változások  

A tervezett beruházás során kialakítandó sikló és létesítményeinek látványa meghatározó elemként 
jelenhetnek meg a tájképben.  

A Gellérthegyi Sikló-projekt fő létesítményei az alábbiak: 

 Sikló bejárat előtti fogadó tér, 
 Fogadó épület, 
 Alagút és alsó állomás, 
 Orom utcai kitorkolás, 
 Felső állomás. 
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5.6.9. ábra: A tervezett sikló helyszínrajza felülnézetből (Forrás: KÖZTI Zrt.) 

A Sikló nyomvonala északi tájolású. Az alsó állomás és az Orom utcai szakasz mélyvezetésű pálya, 
ahol a Sikló létesítményei semmilyen szempontból nem befolyásolják majd a jelenlegi látványt. A 
magasvezetésű szakasz alsó fele magas lombkoronájú fák között halad (a Sikló pályatengely 
magassága az átlagos tereptől 4,5 m). 

A magasvezetésű szakasz felső része részben nyílt, ill. ligetes területen halad majd a 
környezetrendezések következtében. 
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5.6.10. ábra: A tervezett sikló szakaszai (Forrás: TÉR-TEAM Mérnök Kft.) 

Az alsó állomás és vele szervesen kapcsolódó mélygarázs a Hegyalja út és a Gellérthegy közötti 
területen kerülne elhelyezésre. 

 

5.6.11. ábra: A tervezett sikló fogadóépületének látványterve a Krisztina krt. felől 
(Forrás: KÖZTI Zrt.) 

A vasúti pálya alagúti szakasza az Orom utca vonaláig tart. A vasúti pálya felszíni, magasvezetésű 
szakasza az Orom utca és a Citadella sétány közötti felső állomás között található. 
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5.6.12. ábra: A tervezett sikló hosszmetszete (Forrás: KÖZTI Zrt.) 

A felső állomás a Citadella sétányhoz kapcsolódik, a meglévő kilátó a pihenőhelytől K-i irányba 
fekszik. 

 

5.6.13. ábra: A tervezett sikló felső állomásának látványterve (Forrás: KÖZTI Zrt.) 
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5.6.14. ábra: A tervezett sikló felső szakaszának látványterve (Forrás: TÉR-TEAM Mérnök 
Kft., KÖZTI Zrt.) 

 

5.6.15. ábra: A tervezett sikló felső állomásának kávézójának látványterve (Forrás: 
KÖZTI Zrt.) 
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5.6.16. ábra: A tervezett sikló madártávlati látványterve (Forrás: KÖZTI Zrt.) 

Új látványelemként jelennek meg a sikló, valamint kapcsolódó létesítményei a tájban, melyek 
meghatározó elemei lesznek a városi látképnek. 

A tevezett sikló több, a főváros nevezetes terepszinti nézőpontjából is látható lesz pl.: történelmi 
belvárosból, a Dunáról, a pesti rakpartról (5.6.17. ábra). Ezekről a helyszínekről jelentősen változik 
a gellért-hegyi tájkép. 



 

 

113 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

 

5.6.17. ábra: A tervezett sikló látványkapcsolatai (Forrás: TÉR-TEAM Mérnök Kft.) 

A negatív táji hatások legfőképpen két hatótényezőből erednek: az építés következtében 
helyenként kivágásra kerülő faegyedek eltűnésének tájképi hatásai, valamint az építendő sikló és 
állomásai, mint markáns művi elemek megjelenése a tájban. 

Az építkezés egyéb hatásai a tájban átmeneti változásokat is okoznak. Az építéssel együtt járó 
levegőszennyezés, zaj- és rezgésterhelés, a talajok minőségének romlása, az esetleges haváriák, 
a talaj, talajvíz szennyezése, a hulladékkeletkezés átmenetileg okoz a tájhasználatokra 
vonatkozóan zavarást, azonban az építkezés befejeztével e hatások megszűnnek. A depóniák 
megjelenése az építkezés területén tájképi szempontból átmenetileg szintén zavaró hatást jelent. 

Az építkezés során esetlegesen megjelenő anyagnyerő és -tároló helyek, telephelyek, szállítási 
útvonalak kedvezőtlen látványelemként jelennek meg a tájban, így ezen helyszínek rehabilitálása 
szükséges az építkezés befejezését követően. 

Mind ökológiai, mind tájképi konfliktust jelent az üzemi területen folyamatosan megjelenő invazív, 
tájidegen növényfajok, melyek rendszeres eltávolításáról és terjedésük megakadályozásáról 
gondoskodni kell. 

A sikló építésekor közvetett hatásokkal alig kell számolni. Közvetett hatásként értékelhető a 
létesítéskor az a bolygatás, amelyet a felvonuló gépjárművek okoznak a nyomvonal környékén 
zajterhelés, kipufogó gázok formájában. Az előzetes építési logisztikai terv szerint a Sikló építését 
és a depóniahelyeket, ill. felvonulási területeket az Orom utca, a Bérc utca és a Szirtes út 
közterületein kívánják lebonyolítani. 

Táji értékekre gyakorolt hatások 

A tervezett beruházás egyedi tájértéket nem érint. 
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5.6.5. Üzemelés és üzemeltetés során várható hatások 

Az üzemelés hatása a tájra, mint komplex egységre hat a különböző környezeti elemek változásán 
keresztül. 

A tervezett beruházás az üzemelés szakaszában kisebb mértékben módosítja a kialakult 
tájszerkezetet.  

A Sikló üzemelése során nem várható károsodás a védett természeti értékekben.  

A rendszeres karbantartási munkák során a létesítmény űrszelvényét és a rézsűket az ott 
megtelepedett növények mechanikai, illetve vegyszeres irtásával megtisztítják. A 
vegyszermaradványok nem megfelelő használat esetén a kapcsolódó területekre is átterjedhetnek.  

5.6.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

Az esetleges felhagyás (bontás) hatásai megegyeznek az építés hatásaival. Felhagyás után a 
területeket rekultiválni kell. 

5.6.7. Javasolt védelmi intézkedések 

Felvonulási útvonalak megfelelő kialakítása 

A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a természeti és táji értékek, valamint a 
tájvédelmi szempontból meghatározott érzékeny területek ne sérüljenek maradandó (tartós) és 
visszafordíthatatlan módon. A felvonulási útvonalakkal a nem védett természeti területeket is 
szükséges elkerülni. Ezek pontos megtervezése és kijelölése a kivitelezési fázishoz szükséges 
részletesebb, pontosabb műszaki adatok, technológiák ismeretében válik teljesíthetővé.  

Rehabilitáció során kiemelten kezelendő szakasz 

A vizsgált terület beavatkozással érintett szakaszán a kivitelezés során hátramaradó rombolt 
felszíneket rehabilitálni kell. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az ökológiailag értékes, illetve 
kiemelt oltalomban részesített területeken, továbbá az országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetét érintő szakaszokon a tervezett út és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezését követően 
visszamaradó rombolt felületek rehabilitálására. Továbbá figyelmet szükséges fordítani a 
kivitelezést követően elvégzett tereprendezés és növénytelepítés utáni 3-5 éven keresztül a 
rehabilitált terület, illetve az azon megjelenő növényállomány utógondozására (elsősorban a 
megjelenő gyom- és invazív fajok kézi úton történő irtására).  

A területfoglalással érintett területeken belül a rehabilitáció után végezhető a növénytelepítési 
munka. A rehabilitáció elvégzendő a vasúti pálya területén kívül, a területfoglalással érintett terület 
határán belül; illetve az azon kívül eső, az építkezés során igénybe vett egyéb munkaterületeken 
– az építkezés előtti területhasználat alapfeltételeinek és ökológiai adottságainak biztosításával. 
Továbbá a beruházáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek megvalósításához szükséges 
létesítmények (pl. közműkiváltások) kialakítása következtében visszamaradó rombolt felszínek 
rehabilitációját is biztosítani kell. 

Növénytelepítés 

A jelenlegi felszínborításra való tekintettel és a várható hatások értelmében a beruházás tájba 
illesztésének célja: 

 a tájrészlet jelenlegi tájpotenciáljának megőrzése; 
 a térségre jellemző egyedi tájszerkezet és tájkarakter megőrzése; 
 a városra jellemző hagyományok, természeti és kultúrtörténeti értékek, illetve emlékek 

megőrzése; 
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 a sikló és kapcsolódó létesítményeinek látványa és az értékes tájképi együttesek közötti 
összhang megteremtése. 

Az építkezés befejezése után csak a sikló biztonságos üzemeléséhez szükséges minimális sáv 
maradjon növényzet nélkül.  

Az építés helyszínén, természetvédelmi területen visszapótolható 16/18 cm törzskörméretű fa 
összesen: 19 db. Fennmaradó pótlási kötelezettség máshol, de védett természeti területen (16/18 
cm törzskörméretű fa esetén): 402 db. 

A Gellérthegyi Sikló, természetvédelmi területen elvégzendő fakivágás utáni fapótlás biztosítása 
amennyiben lehetséges, a visszapótlási terület lehetőleg részben a kivágási helyszínhez közeli 
földrajzi környezetben történjék (II., III., XII. kerületek védett természeti területein) pl. közpark 
építési övezetben vagy útfásításként. Ezeken a területeken a hatóság által előírt 16/18 cm 
törzskörméretben szakmai szempontból is sikeres lehet a fapótlás. Így ez nagymértékben emelné 
a projekt társadalmi elfogadottságát, és segítené a fapótlás tényleges szakmai sikerét. 

A növényalkalmazásról elmondható, hogy egyszerű fajhasználattal, tömegszerű, alacsony és 
középmagas felületek kialakítását tervezik. A veszélyes helyeken a szükséges lehatárolás nagyobb 
összefüggő cserjefelületekkel, sűrű, szúrós, a metszést jól tűrő fajokkal oldható meg. 

A fapótlások során előtérbe kell helyezni a területre jellemző fajták alkalmazását, a honos 
lombhullató fajtákat. A kialakításkor a ligetes karaktert erősítő telepítést érdemes kiegészíteni. 

A Gellérthegyen jellemző fajok: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Coryllus 
colurna, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Malus sp., Tilia cordata. 

A további visszatelepítések során a Gellérthegy oldalában lehetőség nyílhat a hazai kertépítésben 
jelentőséggel bíró, esetleg új nemesítésű magyar fajta alkalmazására és bemutatására. 

Ilyen magyar nemesítésű fajták például: Acer campestre 'Rozi', Acer campestre 'Zentai', Celtis 
occidentalis 'Globosa', Fraxinus ornus 'Mecsek', Platanus pannonia, Tilia cordata 'Savaria', Tilia 
tomentosa 'Szeleste'. 

A telepített fák egészséges fejlődéséhez szükséges, felszín alatt és felett elhelyezkedő, a fa 
lombkoronájával és gyökérzetével lehatárolt rész védelmét biztosítani kell. A fák telepítésénél az 
MSZ 12172:2019 szabvány előírásait lehetőség szerint alkalmazni kell. A növénytelepítés a 
tájesztétikai hatásokon túl a levegő, a víz, a hó, a talaj műszaki szempontból káros mozgásainak 
akadályozásában is részt vesz, valamint a közlekedési eredetű terhelések mérséklésében (pl. 
porszűrő képességével, a légszennyezés csökkentésében a CO, CO2, O3 adszorbeálásával) játszik 
szerepet.  

5.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

5.7.1. Jogszabályi háttér 

Az épített környezet és a kulturálisörökség-védelem vizsgálata az alábbi jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével történt: 

 a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (röviden: Kötv.), 
 a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet (röviden: Korm. R.). 
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5.7.2. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a sikló és kapcsolódó 
létesítményeinek építése következtében a területfoglalás által művi értékek, régészeti leletek 
érintettsége várható a nyomvonal mentén. 

Közvetett hatásterület 

Településkép-védelmi szempontból közvetett hatásterületnek azokat a területeket tekinthetjük, 
ahonnan a tervezett beruházás a településekről még észlelhető változásként jelenik meg – ez a 
távolság pontosan nem definiálható, pontszerűen változik. 

5.7.3. Jelenlegi állapot ismertetése 

A vizsgált beavatkozás Budapest I. és XI. kerületét, azon belül a Gellérthegyet érinti.  

Történeti települési terület 

Budapest 2030 Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója szerint Budapest a történeti települések 
közé tartozik. 

Világörökség, világörökség-várományos terület 

Az UNESCO a budai Várheggyel és a Duna két partjának panorámájával együtt a Gellérthegyet 
1987-ben a Világörökség részévé nyilvánította. 

Ex lege védettségek 

A sikló nyomvonala keresztülhalad az 5413/3, 5692/2 ingatlan nyilvántartási helyrajzi számú 
területeken, melyek az 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet által létesített Gellérthegy Természetvédelmi 
terület részét képezik. E területek az ott korábban feltár régészeti objektumok, leletek miatt 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek minősülnek és a 2001. évi 64. tv. 11. §-a alapján ex lege 
védettséget élveznek.  

Az érintett települések építészeti értékei 

A www.muemlekem.hu és Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége (FHV) alapján a 
tervezett fejlesztés 250 m körzetében az alábbi 11 db védett építészeti érték található. 

 Citadella (műemléki védelem), kb. 30 m-re a tervezési trülettől 
 Transzformátorház (műemléki védelem), kb. 147 m-re a tervezési trülettől 
 Rudas Gyógyfürdő (műemléki védelem), kb. 247 m-re a tervezési trülettől 
 Rác fürdő (műemléki védelem), közvetlenül a tervezési terület mellett helyezkedik el 
 Középkori romok (műemléki védelem), kb. 120 m-re a tervezési trülettől 
 Tabáni római katolikus templom (műemléki védelem), kb. 113 m-re a tervezési trülettől 
 Lakóház, Attila út (műemléki védelem), kb. 124 m-re a tervezési trülettől 
 Lakóház, Döbröntei Gábor utca 15. (műemléki védelem), kb. 169 m-re a tervezési trülettől 
 Lakóház, Döbröntei Gábor utca 10. (műemléki védelem), kb. 189 m-re a tervezési trülettől 
 Lakóház, Apród u. 10. (műemléki védelem), kb. 183 m-re a tervezési trülettől 
 Semmelweis Ignác szülőháza, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Apród u.1-3 (műemléki 

védelem), kb. 250 m-re a tervezési trülettől˙ 

A tervezési terület közvetlenül a Rác fürdő mellett helyezkedik el. A tervezett beruházás építészeti 
értékeket közvetlenül nem veszélyeztet. 
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Kulturálisörökség-védelem 

Régészeti lelőhelyek 

A sikló alsó állomása az 5412 (Citadella területe) 5966 és 5973 (Rác fürdő területe) ingatlan 
nyilvántartási helyrajzi számú területeket érinti közvetlenül, mely területek az MM 83385/1961 
(1961. 6. 20.), MM 48058/72. (1972.10.11.) és MKM  58065/91 (1991. 3. 19.) számú minisztériumi 
határozatokkal védett régészeti lelőhelyek. 

A Gellérthegyi sikló építési területére vonatkozó Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
fejezetét a Rác Nosztalgia Kft. (1013 Budapest, Attila u. 39. II/2.) megbízásából mint területileg 
illetékes múzeum a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest I. kerület, Szent György tér 2.) 
végezte el 2006. januárjában.  

E tanulmány alapján ismertetjük az alábbiakban a sikló nyomvonala által érintett területen – 
jelenleg ismert - előforduló régészeti örökséget.  

A Sikló nyomvonala a Gellérthegy északi oldalán hosszában szeli át időben az őskortól a 
későközépkorig, illetve a török-korig fellelhető régészeti lelőhelyeket.  

A Gellérthegy legfelső, központi részén és északi, valamint déli lejtőjének nagy részén található a 
közel egy évszázada ismert és több pontján is feltárt későbronzkori magaslati település és a 
késővaskori kelta-eraviszkusz telep (oppidum), mely nemzetközileg is jelentős, mivel a kelta 
törzsekkel benépesült Nyugat-Európa legkeletibb törzsi központja volt. Jelenleg ezen régészeti 
lelőhely pontos határai nem ismertek.  

A XX. Században a területen folyt ásatásokkal, célirányos kutatások eredményei által határozták 
meg a hegy északi oldalán a lejtő peremén húzódó sáncerődítés helyét, melyek a Sikló felső 
állomása és magasvezetésű szakaszának környezetében foglalnak helyet:  

 Északi oldalon az Orom u. és Bérc u. végeit összekötő sétaút körzetében, valamint a Szirtes 
úttól délre az 5413/3 helyrajzi számú területen: kelta ház- és műhelymaradványok, 
későbronzkori és kelta települési objektumok, leletanyag került feltárásra ( Pető M . és a 
francia-magyar munkaközösség ásatásai 1987-1998 között. Leletanyag: BTM ősk. 
gyűjtemény). 

 Kelta sánc: a kelta település mesterséges védőműve, több pontját és szerkezetét, korát 
régészeti kutatás állapította meg. A sánc kiterjedése : a Szirtes úttól délre, a Szirom u. és 
a Bérc u. déli teleksora, az 5336, 5337, 5336/1, 5336/4. 5332 és 5331 helyrajzi számú 
területeken lelhető fel.  

 A Bérc u. 4/a és b telkek területén, a kelta sánctól délre: késő bronzkori és kelta település 
objektumai, török kori leletanyag és temető sírgödrei kerültek elő a 2004. évben a területen 
végzett ásatások alkalmával. 

 A Citadella belsejében, a keleti rondella területén és a rondella északi peremén a kelta 
település emlékanyaga került elő 2004-ben a Citadella rekonstrukciós munkálatainál.  
 

A Gellérthegy lábánál – a Sikló alsó állomásának környezetében - az Ördögárok völgye, mai nevén 
a Tabán területén kelta fazekas telep, rézkori és későbronzkori település maradványait tárták fel a 
huszadik század első harmadáig végzett ásatások.  

Az 1930- as években és 1950-ben végzett ásatások folyamán az egykori Tabán lebontott házainak 
területén rézkori és későbronzkori, valamint késővaskori településekhez tartozó objektumok, illetve 
leletek kerültek elő. Ezek közül a legjelentősebb a Kr. e. 1 évszázadban és a Kr. u. 1 évszázad első 
évtizedeiben létezett kelta fazekas telep volt. Lakóházak maradványai, sütőkemencék, edényégető 
kemencék, továbbá hulladék- és élelemtároló gödrök tartoztak hozzá, melyek a ma már 
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beboltozott, föld alatti csatornaként üzemelő egykori Ördög-árok mindkét partjára kiterjedek, 
egészen a Rác-fürdő telkének észak-nyugati sarkáig. 

A Rác- fürdő felújításához kapcsolódóan a 2005 és 2006 években a Budapesti történeti Múzeum 
által végzett régészeti kutatás folyamán a kelta fazekas telep további objektumait (kemencék, 
vermek, hulladékgödrök és házak) tártak fel.  

A létesítendő Sikló alsó állomásától, a Rác fürdő klasszicista épületétől mindössze 30 – 50 méter 
távolságban, az 5973 helyrajzi számú területen kerültek elő a kelta és későbronzkori település 
eddig ismert legkeletibb objektumai.  

A tágabb környezetben korábban feltárt régészeti emlékek a 6006, 6172, 6184, 6209, 6228, 6263, 
6264 és 6318 helyrajzi számú területekre lokalizálhatók.  

A Rác fürdő feltárása kapcsán a Hadnagy utcában végzett ásatások a fürdő környezetére is 
kiterjedtek, melynek során török település részletei kerültek feltárásra. 

 

5.7.1. ábra: A tervezett sikló környezetében található örökségvédelmi elemek (Forrás: 
TÉR-TEAM Mérnök Kft.) 

Földvár 

A sikló tervezett nyomvonala és létesítményei a kiemelten védett Gellérthegyi régészeti lelőhely 
késő bronzkori, kora vaskori, kelta és római kori megtelepedését érintik, illetve érinthetik. A kelta 
település az eraviscus törzs köpontjaként létesült, a korai urbanizáció első attribútumait magán 
hordozó, ún. "oppidum", ebben a kategóriában a korszak legismertebb, legjelentősebb lelőhelyei 
közé tartozik úgy Kárpát-medencei, mint európai léptékben.  

Az oppidumot északi oldalról övező védmű (sánc) a korábbi feltárások alapján egy kb. 3000 éves, 
késő bronzkori előzményekre épült, többször megújított (2-3 periódusú), fa-kő-föld szerkezetű, 
összetett erődítés. A földvár régészeti szempontból minősített értéket képvisel. Tájképi, környezeti 
szempontból a sánc jelenlegi, lepusztult, erodált állapotában is látható felszanalaktani opbjektum, 
melynek bolygatatlan állapotban való megőrzését minden körmülmények között elsődlegesnek 
tekintik. A sánc régészeti feltárás keretében történő átvágását csak a legvégső esetben tartják 
elfogadhatónak, amennyiben az elkerülése műszakilag semmiképpen nem megoldható. (Forrás: 
Tóth Farkas Márton, BTM Aquincumi Múzeum, Ős- és Népvándorlás kori Főosztály) 
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5.7.2. ábra: A tervezett sikló környezetében található kelta sánc (Forrás: TÉR-TEAM 
Mérnök Kft.) 

Az építési engedélyezési eljárásban benyújtották a „Gellérthegyi sikló építési területére vonatkozó 
Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét” (2007.07.31.), amely alapján a ma is hatályos 
építési engedély előírja, hogy a „tervezett építkezés megkezdése előtt, a tervek függvényében 
régészeti feltárást kell végezni. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Felügyeleti Igazgatósága Fővárosi Iroda 460/582/4/2007. 
számon 2007. október 8-án kelt. állásfoglalásában rögzített kikötések betartandók – a 2009. 
március 30-án kelt. módosított tervekhez adott hozzásjáárulás alapján: 

 A tervezett beruházás területe védett és nyilvántartott lelőhely, ezért a régészeti örökség 
védelmében a tervezett építkezés megkezdése előtt tervek függvényében régészeti feltárást 
kell végezni 

 Ha a feltárás során megőrzendő régészeti emlék kerülne elő, a terveket át kell dolgozni. 
 Az építkezés csak azt követően kezdhető meg, hogy a múzeum jegyzőkönyvben átadta a 

munkaterületet a beruházás számára. 

E megelőző feltárásra a Budapesti Történeti Múzeummal (BTM) szerződést kötött a Gellérthegyi 
Sikló Kft., majd 2014-ben geo-radaros vizsgálatot, illetve 2018-ban a fák kivágása nélkül 
elvégezhető szondázó feltárást elkészítették. Továbblépés a fakivágás, azaz a terület építési célra 
történő birtokbavétele után következhet. 

A megelőző feltárás eredményének ismeretében a kiviteli terveket úgy fogják elkészíteni, hogy 
oszlop pontalap ne kerüljön a sánc vonalába. Amennyiben erre semmi módon nincs lehetőség, 
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úgy a BTM-mel történt megegyezés alapján, a sáncon teljes átmetszés készül a sánc-szerkezet 
komplett dokumentálása céljából. 

A tárgyban 2013. december 3-án, KTVF: 38295-26/2013 iktatási számú környezetvédelmi 
engedélyben résztvevő BFKH I. Ker. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BP-ID/001/03199-
2/2013 számú, hozzájáruló állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 „Tájékoztatjuk, hogy a Budapest I. kerület Gellérthegyi Sikló környezeti hatásvizsgálat 
érvényességi idejének meghosszabbítása ellen – a Hivatalunk jogelődje által kiadott 
460/27536/007/2008 iktsz. szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat továbbra fenntartva 
– kifogást nem emelünk.” 

5.7.4. Építés és a létesítmény hatásai 

Az építés a lakott környezetre abban az esetben gyakorol jelentős hatást, ha az építés közvetlenül 
a lakott terület mellett folyik, vagy a szállítási útvonalak a lakott területeken vezetnek át. 

A tervezési terület környezetében fellelhető épített értékekre is lehet kedvezőtlen hatással az 
építkezés, ezek a hatások az épített környezetre azonban várhatóan, azok a tervezési területtől 
mért távolságát is tekintve elhanyagolhatók. 

Az építés akkor gyakorolhat kedvezőtlen hatást a művi értékekre, ha a nem megfelelően végzett 
építési munka következtében régészeti leletek sérülnének. Az építés során az érintett régészeti 
lelőhelyek vagy régészeti kockázati területek a legveszélyeztetettebbek.  

A Budapesti Történeti Múzeum által készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete 
értelmében a Sikló alsó állomásának létesítése folyamán az érintett területen számolni kell a 
későbronzkori és kelta település, a középkori városrész és törökkori település maradványaival. 
Mivel ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyekről van szó feltétlenül szükséges a földmunkák, 
az építési munkálatok megkezdése előtt megelőző régészeti feltárás végrehajtása. A feltárás során 
előkerülő régészeti jelenségek dokumentálását követően valószínűleg elvégezhető az építkezés. 
Jelenlegi ismeretek alapján megőrzendő régészeti emlék előkerülése kevéssé valószínűsíthető. 
Megjegyzendő, hogy az ugyanezen a területen lévő egykori török városközpont, valamint az Árpád-
kori és középkori épületek esetleges maradványai esetében potenciálisan számolni kell megőrzendő 
építészeti emlékkel.  

Az alagúti szakasz esetében régészeti lelet előfordulása nem valószínűsíthető.  

A Sikló magasvezetésű szakaszán a nyomvonal régóta ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyet 
érint, ezért a területen a földmunkák megkezdése előtt megelőző régészti feltárást kell végezni. A 
lelőhely jellegéből adódóan megőrzendő régészeti emlékre kevésbé lehet számítani.  

5.7.5. Üzemelés és üzemeltetés során várható hatások 

Az üzemelés során a művi értékek károsodásával, veszélyeztetésével nem kell számolni.  

5.7.6. Létesítmény felhagyásának hatásai 

A felhagyás (bontás) hatásai megegyeznek az építés hatásaival. Az esetleges felhagyás után a 
területeket rekultiválni kell. 

5.7.7. Javasolt védelmi intézkedések 

A Közép-Duna-Völgyi  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF:9777-
4/2009 számon, 2009. március 03-án kelt szakhatósági állásfoglalásában az alábbi említést tette a 
földsáncról: 
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 A kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a földvár felszíni terepplasztikai elemeinek 
(sáncnak) megóvására, itt föld depónia nem létesíthető. 

A régészeti megelőző feltárás eredményének ismeretében a kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, 
hogy oszlop pontalap ne kerüljön a kelta sánc vonalába. Amennyiben erre semmi módon nincs 
lehetőség, úgy a Budapesti Történeti Múzeummal történt megegyezés alapján, a sáncon teljes 
átmetszés készül a sánc-szerkezet komplett dokumentálása céljából. 

A tárgyi beruházás kivitelezése esetén a megvalósuló beavatkozások mentén, illetve azok 
közelében található, örökségvédelmi szempontból lényeges terület megőrzésére különös figyelmet 
szükséges fordítani a kivitelezés ideje alatt. 

A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), 
olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal), amely alkalmas a 
régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület kialakítására. A megfelelő 
régészeti tükörfelület kialakításának érdekében kézi földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 
7. § 31. pont). 

Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező 
(kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény értelmében köteles a tevékenységet azonnal 
abbahagyni, és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjén keresztül a hatóságnak 
haladéktalanul jelenteni, és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. 

5.8. ZAJVÉDELEM 

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terület várható környezeti zajterhelésének meghatározása 
és értékelése, és szükség esetén javaslattétel a környezeti zajterhelés csökkentésére alkalmazható 
intézkedésekre, azok hatására a védendő területen várható hatás mértékének bemutatásával. 

5.8.1. Tervezési terület környezetének bemutatása 

A tervezés tárgya: a Gellért hegyre tervezett sikló Rácz Fürdő és Citadella sétány között. A pálya 
alsó része az Orom utca és a Hegyalja út között alagútban halad. 

A beavatkozás részét képezik a pálya kialakítása valamint alagút fúrási munkálatok. 

A tervezési terület és a hozzá legközelebb található védendő létesítmények a 27/2008. (XII. 3.) sz. 
KvVM–EüM együttes rendelet (továbbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint  kisvárosias, 

besorolásúak.  

A tervezési területhez a legközelebb eső lakóépületek a következőek: 

 A tervezett sikló nyomvonalához az alábbi épületek esnek a legközelebb:  
•  1016 Budapest, Orom utca 2. (hrsz:53296): 33 m (L3 - Kisvárosias, jellemzően 

szabadonálló beépítésű lakóterület), 
•  1016 Budapest, Bérc utca 1. (hrsz.: 53296): 35 m (L3),  
•  1016 Budapest, Bérc utca 2. (hrsz.:5331 ): 30 m (L3) 

 

Jelen projekt keretein belül a tervezési területen telepítendő védendő funkciójú épületek nem 
kerülnek elhelyezésre. 

5.8.2. Vizsgálati módszerek, főbb felhasznált jogszabályok 

A tervezett Sikló forgalmi adatokat a Megbízó bocsátotta a rendelkezésünkre, ennek értelmében 

-    Nappal (08-22): 17 szerelvény/óra, összesen 238 db elhaladás 
- Éjjel: (22-01): 2-3 szerelvény/óra, összesen 10 db elhaladás 
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A számítást a településrendezési tervek szerinti épületek figyelembevételével készítettük. 

A 284/2007. (X. 29.) sz. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
kormányrendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell 
tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy 
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A rendelet értelmében a 
védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek 
teljesüljenek. A védendő épületet, helyiséget úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a külön 
jogszabály szerinti belső téri zajterhelési határértékek a használatbavétel időpontjára teljesüljenek. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a közlekedéstől 
származó zajterhelés LAM’kö megítélési szintje új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású 
területeken az épületek ZR. szerint meghatározott védendő homlokzatai előtt, kisvárosias, beépítés 
esetén, vasúti mellékvonaltól származó zajra 

             nappal       LAM’kö = 60 dB 

               éjjel        LAM’kö = 50 dB         

értéket nem lépheti túl. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal 
vagy létesítmény korszerűsítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő: 

- a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző 
állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

- legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást 
megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják. 

 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint a üzemi és 
szabadidős létesítményektől származó zajterhelés LAM megítélési szintje az épületek ZR. szerint 
meghatározott védendő homlokzatai előtt, kisvárosias, beépítés esetén, 

             nappal       LAM = 50 dB 

               éjjel        LAM = 40 dB         

értéket nem lépheti túl. 

Számítási módszerek, felhasznált irodalom 

A terjedést a német SoundPlan 8.2 programmal számítottuk. A geometriai adatok digitalizálása, 
bemenő adatok megadása után a program számítja ki a várható zajterhelést. Ennek megfelelően a 
magyar szabvány szerinti korrekciók nem kerülnek külön meghatározásra. Megjegyezzük, hogy a 
program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002 „Hangterjedés a szabadban” c. szabvány 
szerint veszi figyelembe. 

Alkalmazott szabványok, előírások 

•  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
•  93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet   
•  27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 
•  MSZ 18150/1-98. sz. Környezeti zaj vizsgálata és értékelése - szabvány  
•  MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban – szabvány 
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5.8.3. Hatásterület lehatárolása 

Közvetlen hatásterület 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény hatásával érintett terület (vizsgált 
terület) azon része tekinthető 

- közvetlen hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítmény zajterhelést vagy zajterhelés-
változást, 

- közvetett hatásterületnek, amelyen a tervezett létesítményhez kapcsolódó járműforgalom 
járulékos zajterhelést vagy zajterhelés-változást okoz. 

A közvetlen hatásterület zajviszonyait vizsgáltuk a következő helyzetekben: 

- jelenlegi állapotban (2021), 

- tervezett, távlati állapotban (2036) 

A zajvizsgálat a hatásterület védendő létesítményeire készült, a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § előírásai szerint. 

A hatásterület jelenlegi zajhelyzetét döntő mértékben a Hegyalja út forgalma határozza meg. 

A hatásterület lehatárolásának meghatározásához háttérterhelés mérést végeztünk a tervezési 
terület környezetében. A vizsgálati helyszínt úgy határoztuk meg, hogy az legyen jellemző a 
tervezési területhez legközelebb eső zajtól védendő területekre. 

A háttérterhelés meghatározásának vizsgálati eredményét az alábbi táblázat tartalmazza. 

5.8.1. táblázat: Jelenlegi háttérterhelés 

Jelenlegi háttérterhelés 

VIZSGÁLATI pont 
LAeq [dB] 

nappal éjjel 

Budapest, Bérc utca 1. 49,8 42,0 

*A háttérterhelés mérési eredményeiből megállapítható, hogy a környezeti zajforrás vélelmezett 
hatásterületén, a tervezett (vizsgált) zajforrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő 
zajterhelés jellemzően 10 dB-lel alacsonyabb a területre vonatkozó határértéknél. 

Így a vasúti zajterhelésre vonatkozóan a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés b), c), d) és e), valamint 
a (2), illetőleg a (3) bekezdése szerint a zajszámítások eredményei alapján a mellékelt ZH. ábra, 
megfelelő zajgörbéi által lehatárolt hatásterületet állapítottuk meg. A hatásterületet jelző zajgörbe 
zajtól védendő környezetben 40 dB-es isophon. 

A közvetlen hatásterületet, a rendelet előírásai alapján, minden esetben az éjjeli időtartamra 
határoztuk meg, a zajforrások magasságának és a védendő létesítmények elhelyezkedésének 
figyelembe vételével 1,5 m-es magasságra. Nappal az éjszakainál kisebb hatásterület határolható 
le, ezért ennek bemutatásától a Kr. 6. § (3) pontja alapján eltekintettünk. 

A tervezési területet a Zajvédelmi melléklet ZH. térképmelléklet szemlélti. 

Megközelítő utak hatásterülete -Építési szállítás  

Az építési szállítás zajvédelmi hatásterületére vonatkozóan, a Kr. 7. §-ban előírtak alapján, az 
alábbi megállapítások tehetőek. 
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A közvetett hatásterületen építkezéstől származó zajterhelést az anyagszállító gépjárművek 
elhaladása okozza. A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell megválasztania, hogy a lehető 
legkisebb út- és egyéb környezeti károk keletkezzenek. 

A tervezési terület adottságaiból kifolyólag az építési szállítás a Hegyalja út, Sánc utca, Orom utca, 
Mihály utca, Bérc utca, Citadella sétányon fog történni. 

5.8.4. A jelenlegi helyzet értékelése 

Jelenlegi zajhelyzetet a tervezési területen a környék közúti forgalmának zajterhelése határozza 
meg.  

5.8.5. Az építés hatásai 

Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti zajszennyezést: 

•  építési technológia 
•  munkagépek  
•  rakodási művelet. 
•  szállítási forgalom. 

Az építés körülményeiről, technológiájáról, stb. a jelenlegi fázisban csak tájékoztató jellegű 
információk állnak rendelkezésre – mivel a kivitelező még nem ismert, és így a pontos technológia, 
gépek, stb. sem -, így a várható hatások a korábbi tapasztalatok, vizsgálatok alapján becsülhetők. 

Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell 
környezetvédelmi tervet készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, 
illetve a határértékek betartása érdekében. 

A zajterhelés az építő, szállító, rakodógépek mozgásából ered. A munkagépek zaja csak a 
beruházáshoz közeli épületeknél okozhat problémát, de azt is csak ideiglenes jelleggel.  

Az anyagszállítás általában közúton történik, és megfelelő szervezéssel, éjszakai szállítás, éjszakai 
építés elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell számítani.  

A gépek, azok zajteljesítmény szintje, az építkezés folyamata, fázisterve, szállítási útvonalak még 
nem ismertek, így jelenleg pontos zajterhelés számítást nem lehet végezni. 

Az építési munkától származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjeit a 27/2008. 
(XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az építkezés megkezdése 
előtt zajkibocsátási határértéket kell kérni a környezetvédelmi felügyelőségtől. 

Az építési tervvel együtt zajvédelmi tervet kell készíteni. A megadott immissziós értékek betartása 
függ 

- a helyszíni viszonyoktól, 

- az építési eljáráshoz szükséges gépek és berendezések zajteljesítmény szintjétől, 

- gépek, berendezések működési területétől, idejétől, 

- technológiai sorrendtől, stb. 

Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

- kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, 

- a keletkező zaj terjedésének korlátozása, 

- szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a főúthálózatot vegye igénybe, és minél kisebb 
mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet, 

- zajszegény építési technológia és eljárás választása. 
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A teljes építkezés időtartama várhatóan több mint 1 év, ezen belül az egyes, zajvédelmi 
szempontból figyelembe vett szakaszosan megvalósuló építési fázisok tervezett időtartama 1 hónap 
-1év időn belül várható.  

Az építés főbb zajos munkafázisai: földmunkák, vonal kiépítése. 

A munkaterület környezetében a zajtól védendő épületek kertvárosias beépítésű területeken 
találhatóak. 

Ennek megfelelően az építés időtartamára vonatkozó határértékek a fenti építési fázisokban 

1 évnél tovább tartó munkavégzés esetén: 

- kis- és kertvárosias és falusias lakóterületen a védendő épületeknél: 55/40 dB (nappal/éjjel) 
ZHR. 2. sora 

 

Az építkezés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátását, illetve az építési munkától 
származó környezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve az elvégzett zajmérés alapján becsüljük. 

Az alábbi táblázatokban néhány jellemző építkezésnél használt gép zajszint adatait gyűjtöttük 
össze. Az építési munka megindításáig a gépek zajemissziós határértékeinek csökkentése révén a 
táblázatban közölt adatoknál 3-5 dB-lel kedvezőbb zajszintre lehet számítani.  

Az építésre vonatkozó jelenleg még tájékoztató jellegű adatok későbbi pontosítását követően, 
valamint a számítások pontosítása után minősíthető az építkezés zajhatása, valamint határozhatók 
meg a szükséges zajvédelmi intézkedések. A tervezési szakaszhoz legközelebbi védendő 
lakóépületek távolsága: 

 építési munkálatok által érintett terület:  
•  1016 Budapest, Orom utca 2. (hrsz:53296): 33 m (L3 - Kisvárosias, jellemzően 

szabadonálló beépítésű lakóterület), 
•  1016 Budapest, Bérc utca 1. (hrsz.: 53296): 35 m (L3),  
•  1016 Budapest, Bérc utca 2. (hrsz.:5331): 30 m (L3) 

A tevékenység során az alábbi géptípusok zajparamétereivel számítottuk a védendő épületek előtt 
várható zajterhelést: 

Pálya építés ΣLAW =114,7 dB 

Géptípus Darabszám 
Munkaidő, 
nappal (h) 

LAW 
(dB) 

Tehergépjármű 3 8 100,5 

Törőgép 1 8 114 

Földmunkagép 1 8 105 

 

Állomások építése – Alagút bányászata ΣLAW =115,8 dB 

Géptípus Darabszám 
Munkaidő, 
nappal (h) 

LAW 
(dB) 

Földmunkagép 1 8 105 

Tehergépjármű 3 8 100,5 

Törőgép 1 8 114 
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Géptípus Darabszám 
Munkaidő, 
nappal (h) 

LAW 
(dB) 

Homlokrakodó 1 8 105 

Daru  1 8 98 

Betonpumpa 1 8 104 

 

Várható zajterhelési szintek az egyes védendő területeken: 

A várható építési zajterhelést az alábbi táblázatokban mutatjuk be. Az építkezés várhatóan nappali 
időszakban fog történni. 

5.8.2. táblázat: Várható zajterhelési szintek 

Pálya építés 

Védendő épület környezete 
Terület 

besorolás 
Távolság 

(m) Leq (dB) 
Túllépés 

(dB) 
Határérték 

(dB) 

1016 Budapest, Orom utca 2. 
(hrsz:53296) Lke 33 69,6 14,6 55 

1016 Budapest, Bérc utca 1. 
(hrsz.: 53296): 

Lke 35 69,1 14,1 55 

1016 Budapest, Bérc utca 2. 
(hrsz.:5331): 

Lke 30 70,5 15,5 55 

 

 

Felső állomás építése 

Védendő épület környezete 
Terület 

besorolás 
Távolság 

(m) 
Leq (dB) 

Túllépés 
(dB) 

Határérték 
(dB) 

1016 Budapest, Orom utca 2. 
(hrsz:53296) Lke 190 59,2 4,2 55 

1016 Budapest, Bérc utca 1. 
(hrsz.: 53296): 

Lke 140 61,9 6,9 55 

1016 Budapest, Bérc utca 2. 
(hrsz.:5331): 

Lke 95 65,2 10,2 55 

 

 

Alsó állomás építése – Alagút bányászata 

Védendő épület környezete 
Terület 

besorolás 
Távolság 

(m) 
Leq (dB) 

Túllépés 
(dB) 

Határérték 
(dB) 

1016 Budapest, Orom utca 2. 
(hrsz:53296) Lke 130 62,5 7,5 55 

1016 Budapest, Bérc utca 1. 
(hrsz.: 53296): 

Lke 180 59,7 4,7 55 
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Alsó állomás építése – Alagút bányászata 

1016 Budapest, Bérc utca 2. 
(hrsz.:5331): 

Lke 230 57,6 2,6 55 

 

Fenti adatokból az alábbiak állapíthatóak meg: 

Az építkezéstől eredő zajterhelés - a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylagos 
távolsága miatt túllépi a jogszabályban megengedett határértéket.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú 
mellékletében előírt zajterhelési határértékeket kell betartani az építés során. 

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti 
zajterhelési határértékek betartása alól a Felügyelőségtől egyes építési időszakokra, ha a 
kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési 
megoldással határértékre nem csökkenthető, valamint az építkezés közben előforduló, előre 
nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.  

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a 
felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett 
intézkedéseket és azok várható eredményeit. 

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli 
felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a 
munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

Szállítás 

A szállítási tevékenység hatásterületének lehatárolásakor figyelembe vettük a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § előírásait. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 7. §. (1) bekezdése szerint új tevékenység telepítéséhez, megvalósításához szükséges 
szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, 
amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást 
okoz. A zajrendelet (3) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hatásterület megállapításához a 
járulékos zajterhelést a szállítási útvonalak mentén az alaptevékenység megvalósítási helyszínétől 
legfeljebb 25 km távolságon belül kell vizsgálni. 

A szerviz utak, meglévő főutak, illetve részben a vasúti vonal igénybevétele esetén az építési 
forgalom nem okoz érzékelhető forgalom, és így zajszint-növekedést a főutak és összekötő utak 
melletti lakóterületeken. 

A közúti szállítás várhatóan az alábbi utakon várható: 

Hegyalja út – Sánc utca – Orom utca 

Hegyalja út – Sánc utca – Mihály utca – Szirtes út – Bérc utca 

Hegyalja út – Sánc utca – Mihály utca – Szirtes út – Citadella sétány 

Korábbi tapasztalataink szerint a kivitelezés ütemezésétől függően a tervezési területre mintegy 2-
3 tgk/óra szállítás fog történni. 
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Az elvégzett számítás alapján megállapíthatjuk, hogy az építkezés területén történő tehergépkocsi-
mozgások miatt a zajterhelés 0,4-0,5 dB-lel növeli a nappali közúti zajterhelést vagyis kimutatható 
mértékben nem növelik meg. 

A szállítási tevékenység során keletkező zaj megfelel a jogszabályban előírt 
követelményeknek. 

 

5.8.6. A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható 
hatások 

5.8.6.1. Sikló zajterhelése 

A közvetlen hatásterület vizsgálati pontjai megegyeznek a jelenlegi zajterhelés reprezentatív 
vizsgálati pontjaival. 

A várható zajterhelés számításánál az alábbi adatokkal számoltunk: 

- Nappal (08-22): 17 szerelvény/óra, összesen 238 db elhaladás 
- Éjjel: (22-01): összesen 10 db elhaladás 

A tervezett Sikló emmissziójának meghatározását hasonló létesítmény mérési adataiból és a 
tervezett elhaladási adatokból határoztuk meg. Forrás: FIBY ZT-GmbH mérés 2013, 
Hungerburgbahn (Innsbruck).  

A zajtól védendő területeken a Siklótól származó zajterhelést az alábbi 5.8.3. táblázat Immissziós 
pontok zajterhelése mutatja be a legközelebbi megítélési pontokon. Zajvédelmi melléklet ZT1 és 
ZT2. ábrák. 

5.8.3. táblázat: Siklótól származó távlati zajterhelés 

  
Távlat  

(2036) 
Határérték Túllépés 

Védendő 
épület címe 

Épület 
szintje 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel  

 LAM (dB)   

Orom utca 2. 
GF 48,6 37,3 

60 50 

- 

F 1 49,5 38,2 - 

Bérc utca 1 
GF 46,1 34,8 - 

F 1 47,7 36,4 - 

Bérc utca 2. 

GF 43,7 32,4 - 

F 1 46,3 35,0 - 

F2 48,2 36,9 - 

 

A számítási eredményekből az alábbiak állapíthatók meg:  

A tervezett vonalon a szerelvények alacsony zajkibocsátása miatt nem okoz határérték feletti 
zajterhelést sem nappal, sem éjjel a legközelebbi védendő épületek homlokzata előtt. 

5.8.6.2. Üzemi zajterhelés 

A tervezett siklóhoz tartozó gépház az állomásoknál kerül kialakításra, részben a felszín alá 
süllyesztve. Tárgyi zajforrás üzemi eredetű zajterhelésének meghatározásához a Budavári Sikló 
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géptermében végeztünk zajmérést, amelynek gépészeti berendezései szintén részben a felszín alá 
süllyesztve kerültek beépítésre. 
Vizsgálati pont: 

Budapest I., Budavári Sikló géptermében 

Az alkalmazott zajmérési módszer megegyezik a korábbiakban leírt, a jogszabályokban és 
szabványokban meghatározott mérési módszerrel. 

A zajterhelés mérési adatait az alábbiakban foglaltuk össze: 

Mérési pont 
LAM dB 

nappal éjjel 

Budapest I., Budavári Sikló gépterme   75,7 -* 

 *a mérés céljainak megfelelően nem került meghatározásra 

 
A mérés során ellenőrzésre került, hogy zárt nyílászárók melletti üzemszerű működés közben 
milyen mértékű zajterhelés várható az épület előtt - azonban a beépítés módjának és 
technológiájának, illetőleg a zajkibocsátás paramétereinek köszönhetően megállapításra került, 
hogy a gépház üzemelésének zajterhelése az épület mellett a környezeti alapzajból nem emelkedik 
ki. 
 
Mivel a tervezett létesítmény gépháza a rendelkezésre álló adatok szerint hasonló lesz a budavári 
siklóéhoz, a fentiekben közölt vizsgálati eredményeket adaptálhatónak tekintjük a tervezett 
létesítményre vonatkozóan. 
 

Az alábbi 5.8.4 táblázat, valamint a Zajvédelmi melléklet ZTÜ1 és ZTÜ2 ábrái az üzemi zajtól 
származó zajterhelést mutatják be.  

5.8.4. táblázat: Sikló gépészetétől származó üzemi zajterhelés 

  Távlat  Határérték Túllépés 

Védendő 
épület címe 

Épület 
szintje 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel  

L AM dB   

Orom utca 2. 
GF 21,2 24,2 

50 40 

- 

F 1 22,8 25,8 - 

Bérc utca 1 
GF 18,7 21,8 - 

F 1 22,2 25,2 - 

Bérc utca 2. 
(K) 

F 1 28,6 31,6 - 

F2 31,8 34,8 - 

Bérc utca 2. F 1 14,1 17,1 - 

 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete szerint kertvárosias beépítés 
esetén betartandó határértékekhez hasonlítva a számítási eredményekből megállapítható, hogy 
sem a nappali sem az éjjeli üzemidő alatt nem kell határérték feletti zajterhelésre 
számítani a közeli lakóépületek homlokzatán.  
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5.8.6.3. Közvetett hatásterület  

Közúti zajterhelés 

A Sikló üzemelése esetén a nem lesz turista autóbusz forgalom, mivel a látogatók a Siklóval fognak 
eljutni a Citadellára, ezért a területen a forgalom csökkenése, ezzel együtt a zajterhelés csükkenése 
is várható a Sánc utca és a Szirtes út mentén lévő védendő épületek homlokzata előtt. 

A közúti forgalmat a Megbízó által kapott adatok alapján az alábbi 5.8.5. táblázat mutatja be. 

5.8.5. táblázat: Forgalmi adatok (Jelenleg, távlat) Sánc utca – Szirtes út - Citadella sétány 

Időtáv Nappal Éjjel 
Emisszió 
LAM (dB) 
(7,5m) 

 
Akusztikai járműkategória db/nap 

Napal Éjjel 
I II III I II III 

Jelenleg 
(2021) 405 424 0 41 18 0 60,3 51,0 

Távlat nélküle 
(2036) 

446 466 0 45 20 0 60,8 51,4 

Távlat vele 
(2036) 446 230 0 45 20 0 58,8 51,5 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a túristabuszok megszűnésével a nappali forgalom csökkenni 
fog.  

A forgalmi adatokból számolt emissziós értékek alapján a jelenlegi zajterheléshez képest nappal 
1,5 dB, a referencia állapothoz képest 2 dB zajcsökkenés várható.  

A területen található lakóépületek úttengelytől lévő távolsága, átlagosan 15m. A beruházás 
hatására az épületek előtt várható nappali zajterhelés határérték alá fog csökken. 

 

Várható állapotváltozások a beruházás elmaradása esetén 

A referencia állapot alatt azok a távlatra vonatkozó zajterhelési viszonyok értendők, amelyek akkor 
jönnének létre, ha a tervezett beruházás nem valósulna meg. 

Az alábbi táblázat a közúti zajterhelést mutatja be a Hegyalja útról a Citadella sétányig terjedő 
útszakaszon. A Sikló megépülése nélkül a turista busz forgalom továbbra is a környék úthálózatát 
fogja terhelni, ezért a területen a forgalom kismértékű növekedése várható a Sánc utca és a Szirtes 
út mentén lévő védendő épületek homlokzata előtt. 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy nappal 0,5 dB zajnövekedés várható, vagyis a 
tervezett beruházás miatti minimális többlet zajterhelés továbbra is fennálna.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett gellérthegyi sikló közlekedésétől 
származó zajterhelés megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak, a tervezett 
beruházás zajvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó követelményeknek. 
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5.8.7. Monitoring pontok kijelölése 

A környezet állapotának rögzítésére és folyamatos figyelemmel kísérésére az alábbi helyeken 
javasolunk monitor pontokat felállítani:  

Mérési helyek: 

1. Vizsgálati pont: 1016 Budapest, Bérc utca 1. 

Zajforrás: Sikló 

Mérések ideje: 

 Alapállapot mérés: építés megkezdése előtt 
 Építés alatt: A legnagyobb zajhatással járó munkafolyamat alatt/legnagyobb szállítási 

kapacitás mellett. 
 Üzembe helyezés után: Üzembe helyezést követően 

 

Mérendő értékek: Mértékadó egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra és éjszakára. 

Minden esetben szükséges a forgalmi adatok rögzítése is. 

A méréseket a kijelölt mérőpontok közelében szükséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a 
szükséges feltételek fennállnak. 

Határértéknek való megfelelőség vizsgálatát a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvVM – EüM rendelet 
mellékletei szerint kell végezni. 

5.9. REZGÉSVÉDELEM 

A vasúti forgalomtól eredő rezgésterhelés a talajban való terjedési feltételektől függően néhány tíz 
méter távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés változás hibahatáron belüli 
mértékben válik kimutathatóvá. Ennek megfelelően azt lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi 
hatásterület minden esetben közel a tervezett beruházáshoz, a rezgésvédelmi hatásterületen belül 
határolható le. 

A rezgésforrások megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal. 

5.9.1.  Rezgésvédelmi követelmények 

A környezeti rezgésekre vonatkozó határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes 
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 

5.9.2. Védendő létesítmények 

A környezeti rezgésterheléstől védendő létesítmények megegyeznek a zajtól védendő 
létesítményekkel. 

5.9.3. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatása 

Rezgésvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületi vizsgált területeken ahol védendő funkciójú 
épületek találhatóak a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg a 27/2008. (XII. 
3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 
5 mm/s2 ill. a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. Építés alatti rezgésterhelés 

A rezgésből eredő károk az építkezések során gyakran keletkeznek. Jelentős kockázati tényező az 
építési tevékenység, a földmunkák végzése, az építőanyagok és a föld szállítása. 
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A károk egy része általában a nem magas gépjármű forgalomra méretezett forgalmi, kiszolgáló 
utak szállítási útvonalként való használatával hozhatók összefüggésbe.  

Az alagút bányászása kézi fejtéssel történik majd. Csak hagyományos földmunkagépek dolgoznak 
ezen túl. Az alagút kibányászása során nem várható rezgésterhelés határérték átlépés. 

 

5.9.4. Tervezett létesítmény hatása 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 8. § szerint, a környezeti rezgésforrás hatásterülete az a terület, ahol a forrástól származó 
környezeti rezgés – külön jogszabályban meghatározott – rezgésterhelés-növekedést nem okoz. 

A pályán közlekedő, alacsony sebességű szerelvénytől eredő rezgésterhelés a talajban való 
terjedési feltételektől függően néhány tíz méter távolságban olyan mértékben csillapodik, hogy a 
rezgésterhelés változás hibahatáron belüli mértékben válik kimutathatóvá. Ennek megfelelően azt 
lehet kijelenteni, hogy a rezgésvédelmi hatásterület minden esetben közel a tervezett 
beruházáshoz a zajvédelmi hatásterületen belül határolható le. 

A vizsgált területen a létesítmény és az épületek közötti távolság alapján megállapítható, hogy a 
meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. A pályán 
közlekedő szerelvények hatására a meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre 
számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 
3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 
5 mm/s2 ill. a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. 

5.10. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A hulladékgazdálkodási tevékenység során az alábbiakban felsorolt jogszabályokat, elveket kell 
betartani: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól; 
 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről; 
 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 
 2012. CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.) - az európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való jogharmonizációt figyelembe véve; 
 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 
 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről; 
 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről; 
 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól; 
 Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (www.okir.hu). 

A fejezet készítése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és 
a 1995. évi LIII. törvény elveit figyelembe véve tettük meg javaslatainkat: 

 elővigyázatosság elve. 

A hulladékok gyűjtése, kezelése esetén, illetve a kockázat valós mértékének ismerete hiányában 
úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockázattal lennének. A hulladékkeletkezés 
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csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására 
törekedve kell a tevékenységet végezni. 

 megelőzés elve. 

A leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén 
az elérhető legjobb technika alkalmazásával törekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését 
megelőzzük, minimalizáljuk.  

 az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve. 

A hulladékképződés megelőzése érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a 
hulladék újrahasználatra előkészítését, az ujrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi, 
gazdasági s műszaki eszközökkel, valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére vonatkozó 
kritériumok és számszerűsített célok kitűzésével kell elősegíteni. 

 Közelség elve. 

Biztosítani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapján, hogy a 3. § c) pont szerinti hálózat lehetővé 
tegye a hulladék egyik legközelebbi, a célnak megfelelő hulladékgazdálkodási létesítményben és a 
leginkább alkalmas módszerek, valamint technológiák segítségével történő hasznosítását vagy 
ártalmatlanítását, figyelembe véve a környezeti adottságokat, a környezeti és gazdasági 
hatékonyságot, az elérhető legjobb technikát, valamint az adott hulladék különleges kezelési 
igényét. 

 A szennyező fizet elve. 

A környezeti kárt okozó vállalat felelős az okozott kárért, továbbá meg kell tennie a szükséges 
megelőző vagy felszámolási intézkedéseket és viselnie kell az ezzel kapcsolatos költségeket. 

5.10.1. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

Hulladékgazdálkodási szempontból közvetlen hatásterületnek a kisajátítási határon belüli terület  
tekinthető, illetve az építés ideje alatt ideiglenesen igénybe vett terület (organizációs terület), ahol 
az építési tevékenység során kell hulladék keletkezésével, gyűjtésével számolni. 

Közvetett hatásterület 

Hulladékgazdálkodási szempontból a beruházás közvetett hatásainak területéhez kapcsolható az a 
térség, amely az építkezésből származó és az üzemelés időszakában keletkező hulladékokat 
befogadja. 

5.10.2. Jelenlegi környezetben fellelhető hulladék 

A beruházás tervezett helyszínén hulladék előfordulásával alapállapotban nem számolunk.  

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében az Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer alapján is fellelhetők. (Lásd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR). 

5.10.3. Kivitelezési munkálatok során várhatóan keletkező hulladék 

A létesítmény kivitelezési (bontási-építési) munkálatai (beleértve az anyagnyerő helyeket) során 
nem veszélyes, veszélyes és kommunális hulladékok keletkezésével kell számolni, a teljes 
beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően.  

A hulladékok jogszabály szerinti gyűjtésére a felvonulási (organizációs) területen kerül sor, a Kiviteli 
Terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gyűjtésére, kezelésére, bizonylatolására 
vonatkozókat.  
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Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapján a vállalkozó kivitelező feladatai között 
szerepel egyebek mellett az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban. A 191/2009. Korm. 
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vállalkozó kivitelező a saját elektronikus építési naplójának 
a vezetésével megbízhatja a felelős műszaki vezetőjét.  

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerződésnek 
tartalmaznia kell az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését. 

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapján a felelős műszaki vezetőnek 
kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 
említett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő 
átadása.  

5.10.1. táblázat: Hulladéknyilvántartó lap a kivitelezési tevékenységekhez 

Sorszám 
A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

Hulladék 
azonosító 
kódja *  

Mennyiségi 
küszöb 
(tonna) 

1. Kitermelt talaj 17 05 04 
17 05 06 

20,0 

2. Betontörmelék 17 01 01 20,0 

3. Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 

4. Fahulladék 17 02 01 5,0 

5. Fémhulladék 

17 04 01 

2,0 

17 04 02 

17 04 03 

17 04 04 

17 04 05 

17 04 06 

17 04 07 

17 04 11 

6. Műanyag hulladék 17 02 03 2,0 

7. Vegyes építési és 
bontási hulladék 

17 09 04 10,0 

8. Ásványi eredetű 
építőanyag-hulladék 

17 01 02 

40,0 

17 01 03 

17 01 07 

17 02 02 

17 06 04 
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Sorszám 
A hulladék anyagi 
minősége szerinti 

csoportok 

Hulladék 
azonosító 
kódja *  

Mennyiségi 
küszöb 
(tonna) 

17 08 02 

 

A tervezett tevékenység kivitelezési munkálatai során keletkező építési vagy bontási hulladék 
mennyisége ha meghaladja a fenti táblázatában (45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
1. számú melléklet) foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz 
tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi csoporthoz 
tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

Amennyiben egyes hulladékok esetében a kivitelezés során keletkező mennyiség mégsem éri el 
egyik csoportban sem a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletének l. számú melléklet 
szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt 
kötelezettségek alól.  

A nem veszélyes hulladékok közül az értékesíthetőket, hasznosíthatókat külön kell gyűjteni, majd 
értékesíteni, hasznosítani. 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtőhelyének kialakítása a veszélyes hulladéktól elkülönített kell 
történjen. Burkolatlan gyűjtőhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra 
vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemzőiből adódóan normál időjárási körülmények között 
a környezetre nem jelent kockázatot. Natura 2000 területen, valamint barlang védőövezetén 
organizációs terület nem jelölhető ki. 

A hulladékok elszállítása az anyagszállítási útvonalakon történik, a kiépített utak eléréséig. 

Amennyiben a kitermelt bontási anyagok jelentős részének anyagában történő újrahasznosítása 
megoldható, akkor a hulladékból újra felhasználható anyag készülhet.  

A bontási inert hulladékok, mivel jelentős fizikai, kémiai és biológiai átalakuláson nem mennek át, 
válogatási, aprítási, darálási műveleteket követően maradéktalanul felhasználásra kerülhetnek 
utak, pihenőhelyek, földutak útalapjainak építéséhez és szilárdításához, új aszfaltkeverékekhez 
adalékanyagként, betonadalék anyagként.  

Inert hulladéklerakó igénybevételére így csak az építés során nem hasznosítható anyagok esetében 
lenne szükséges, a hulladék mennyisége jelentősen csökkenthető. 

A megfelelőség-igazolással el nem látott letört anyag, valamint a hulladékkezelésen át nem esett 
építésből, bontásból származó anyag továbbra is hulladéknak tekinthető. 

A kivitelezés során keletkező hulladékok – jogszabályoknak megfelelő – gyűjtéséről és 
elszállításáról gondoskodni kell.  

Ennek köszönhetően megakadályozható, hogy a keletkező a hulladék a környezetet elszennyezze 
pl. szabálytalan gyűjtés, rakodás során a por, műanyag (fólia) és papírhulladékok szél általi 
elhordásával. 

A kivitelezés során a kitermelt anyagmennyiség besorolásáról és kezeléséről, elhelyezéséről, illetve 
a keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól a majd Kiviteli Terv keretén belül kell 
gondoskodni.  

A bontási-építési hulladék kezelésével kapcsolatosan hatályos jogi szabályozás értelmében a 
tervezési fázisokat követő kivitelezés ideje alatt, a keletkező hulladéktípusokról jegyzőkönyvet, 
tervlapot kell vezetni. 
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A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékok mennyiségéről a legtöbb létesítmény 
esetében nincs információnk a tervezés jelenlegi fázisában, azonban vélhetően az 5.10.1. 
táblázatban felsorolt hulladékok keletkezése várható. A kivitelezés során keletkező hulladékok 
mennyiségi adatait a Kiviteli terv fogja majd tartalmazni. 

A letermelt talaj felhasználása a Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelően kell, hogy 
történjen. 

A keletkező hulladékok főbb csoportjai a következők:  

 építőanyag (cement, beton, tégla, stb.) törmelék, hulladék, 
 tömítő-, szigetelőanyag hulladék, 
 bitumen hulladék, 
 festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai, 
 szennyezett hígító és oldószerek, 
 fémhulladék (vas, acél), 
 fahulladékok, 
 papírhulladékok, 
 műanyag hulladékok, 
 olaj- és olajos hulladékok, 
 egyéb hulladékok. 

A beruházási területen dolgozók létszámától függően kommunális hulladék folyamatosan 
keletkezik. 

A keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes építési bontási hulladék.  

Az építés során keletkező hulladékok azonosító kód szerint: 

Megnevezés         Azonosító kód 

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek 
gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

Festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásból, valamint ezek 
eltávolításából származó hulladék      08 01 

Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) felhasználásából  
származó hulladék        08 02 

Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)  08 04 

Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (veszélyes hulladékok) 

Motor, hajtómű és kenőolaj hulladékok     13 02 

Folyékony üzemanyag hulladékai      13 07 

Hulladékká vált csomagoló anyagok 

Csomagolási hulladékok       15 01 

Építési és bontási hulladékok 

Beton, tégla, cserép, kerámia      17 01 

Fa, üveg, műanyag        17 02 

Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermék   17 03 

Fémek          17 04 
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Föld (ideértve a szennyezett területekről kitermelt földet),  
követ és kotrási meddő       17 05 

Egyéb építési-bontási hulladék      17 09 

Települési hulladékok 

Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  20 01 

Kerti és parkokból származó hulladékok     20 02 

Egyéb települési hulladék       20 03 

A kivitelezési munkálatok során az alábbi táblázatban felsorolt a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
alapján veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezésével szükséges számolni. 

A siklópálya kialakítása során keletkező hulladékok az alábbiakban kerülnek kifejtésre. 

5.10.2. táblázat: A siklópálya kialakítása során várhatóan keletkező hulladékok jegyzéke  

Megnevezés 
Főcsoport/alcsoport 

szám 
Keletkezés helye 

Nem veszélyes hulladékok 

Festékek és lakkok 
gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és 
felhasználásából, valamint 

ezek eltávolításából származó 
hulladék 

08 

08 01 12 

08 01 14 

08 01 16 

08 01 18 

08 01 20 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

 

Egyéb bevonatok (a kerámiát 
is beleértve) felhasználásából 

származó hulladék 

 

08 

08 02 01 

08 02 02 

08 02 03 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

Ragasztók és 
tömítőanyagokfelhasználásából 

származó hulladék 

 

08 

08 04 10 

08 04 12 

08 04 14 

08 04 16 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

 

Vasfém reszelék és 
esztergaforgács 

12 

12 01 01 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 

Papír és karton csomagolási 
hulladékok 

15 

15 01 01 

 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) 

védőfestékek, szigetelő bevonatok 
felhordásából visszamaradó 

anyagok 
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Megnevezés 
Főcsoport/alcsoport 

szám 
Keletkezés helye 

Műanyag csomagolási 
hulladékok 

15 

15 01 02 

 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka, 

PVC vezetékek megmaradt 
hulladéka 

Fa csomagolási hulladékok 
15 

15 01 03 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka, 

Fém csomagolási hulladékok 

15 

15 01 04 

 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka 

Vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladékok 

15 

15 01 05 

Siklópálya építése során keletkező 
(szerelés, felületkezelés) építési 
anyagok csomagolási hulladéka 

beton 
17 

17 01 01 

Siklópálya építési és bontási 
munkálatai során keletkező 

betontörmelék 

Beton, tégla, cserép és 
kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 
17 01 06-tól 

17 

17 01 07 

Siklópálya építési és bontási 
munkálatai során keletkező ásványi 

eredetű építőanyag-hulladék 

Fahulladék 
17 

17 02 01 

Fahulladék, fák kivágásából 
származó 

Műanyag 
17 

17 02 03 

Műanyag hulladék, kivitelezési 
munkálatok származó 

Bitumen keverék, amely 
különbözik 17 03 01-től 

17 

17 03 02 

Siklópálya építési és bontási 
munkálatai során keletkező 

aszfalttörmelék 

Vörösréz, bronz, sárgaréz 
17 

17 04 01 
Fémhulladék 

Vas és acél 
17 

17 04 05 

Siklópálya építési és bontási 
munkálatai során keletkező vas-és 

acél hulladék 

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

17 

17 05 04 
Földmunka során kitermelt talaj 

Kevert építési-bontási 
hulladék, amely különbözik a 

17 09 01-től, a 17 09 02-től és 
a 17 09 03-tól 

17 

17 09 04 
Vegyes építési és bontási hulladék 

Veszélyes hulladékok 
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Megnevezés 
Főcsoport/alcsoport 

szám 
Keletkezés helye 

Szerves oldószereket vagy 
más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-
hulladék 

08 

08 01 11* 

08 01 13* 

08 01 15* 

Siklópálya építési és bontási 
munkálatai 

Motor-, hajtómű- és 
kenőolaj hulladékok 

 

13 

13 02 04 * 

13 02 05 * 

13 02 07* 

13 02 07* 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Veszélyes anyagokkal 
szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem 
határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

 

15 01 * 

15 02 02* 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Festékes csomagolási 
hulladék 

 

15 

15 01 10* 
Siklópálya építési és bontási 

munkálatai 

Járművek karbantartásából 
származó hulladékok 

 

16 
16 01 04* 

16 01 07-11* 
16 01 13-14* 

16 01 21* 
 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Veszélyes anyagokat 
tartalmazó föld és kövek 17 05 03* 

Siklópálya építési és bontási 
munkálatai, elsősorban földmunka 

Veszélyes anyagokat 
tartalmazó egyéb építési-

bontási hulladék (ideértve a 
kevert hulladékot is) 

17 

17 09 03* 
Siklópálya építési és bontási 

munkálatai 

Hulladék akkumulátor 

 

20 

20 01 33* 

felvonulási telephelyen, gépek 
karbantartásából keletkezik 

Kommunális hulladékok 

Biológiailag lebomló 
hulladékok 

20 

20 02 01 
Területrendezés, előkészítés 

Talaj és kövek 
20 

20 02 02 
Területrendezés, előkészítés 

Biológiailag lebonthatatlan 
hulladékok 

20 

20 02 03 
Területrendezés, előkészítés 

*veszélyes hulladékok 
 

A siklópálya kivitelezési munkálataiból keletkező hulladékok mennyisége a tervezés jelenlegi 
fázisában nem ismert. A hulladékok mennyiségi becslését a Kiviteli terv fogja tartalmazni. A 
siklópálya kivitelezési munkálatai során számottevő mennyiségű kitermelt talaj, illetve zöldhulladék 
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keletkezésével szükséges számolni, melyek a tervezés későbbi fázisában kerülnek pontosan 
meghatározásra. 

A keletkező, 17-es főcsoportba tartozó nem veszélyes hulladékok, valamint a kommunális 
hulladékok nem tekinthetők veszélyes hulladéknak, elsősorban a megyei hulladéklerakókban kell 
elhelyezni, a közelség elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladék 
hasznosítással történő kezelési módját előnyben részesítve. A keletkező nem veszélyes 
hulladékokat a tervezési jelenlegi fázisában nem lehet megbecsülni, a Kiviteli terv azonban 
tartalmazni fogja. 

A kivitelezési munkák során esetlegesen keletkezhetnek veszélyes hulladékok. Ezek elsősorban 
a gépek berendezések üzemeléséhez kapcsolódóan, illetve a karbantartási tevékenységekből, 
valamint havária esetén keletkezhetnek (pl. festékes göngyöleg, felületkezelő anyagok 
maradványai, olajtartalmú hulladékok stb.). A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendelet, 2. sz mellékletében (*)-al megjelölt hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelet előírásait kell betartani. A szennyezett anyagokat külön, az előírások szerint kell 
bontani és deponálni, majd azokat kijelölt lerakóhelyre kell szállítani. A lerakóhely befogadási 
nyilatkozatát az építési naplóban is rögzíteni szükséges.  

Amennyiben szennyezett talaj kerül felszínre, akkor az alábbiakat szükséges figyelembe venni. Az 
olajjal szennyezett talaj helyének pontos lehatárolását, terjedését szakértő bevonásával kell 
meghatározni, valamint a szennyezett talajból kivett talajmintát be kell vizsgáltatni akkreditált 
laboratóriumban. Amenyiben a vizsgálatok azt igazolják, hogy a talaj valóban szennyezett, akkor 
kármentesítést szükséges végezni az építési tevékenység megkezdése előtt. A szennyezett talajjal 
kapcsolatos a már említett, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásat szükséges betartani.  

A kivitelezési munkálatokból keletkező veszélyes hulladékok mennyisége nem becsülhető, hiszen 
azok keletkezése elsősorban havária események bekövetkeztésekor várható. 

A tervezett beruházás során – a jogszabályoknak megfelelően – alapvető feladat a 
hulladékképződés megelőzése, illetve mérséklése, vagyis minél nagyobb anyaghányad 
visszavezetése a siklópályába. 

5.10.4. Hatások az üzemelés alatt 

A tervezett beruházás területén – a kiépülést és használatba vételt követően – kis mennyiségben 
veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezésével kell számolni. Ezek fajtája 
jelenleg csak részben ismert, illetve prognosztizálható, pontos, fajtánkénti mennyiségükről a 
tervezés jelenlegi szakaszában nincs információ. 

A tervezés jelenlegi szakaszában még nem pontosan ismert a javítási, karbantartási tevékenység 
és ezek eszközei, anyagigénye.  

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervek fogják tartalmazni. Mind a 
kivitelezési, mind az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban előírt 
eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Az üzemelés során az alábbi tevékenységek során keletkező hulladékokkal kell számolni, amelyek 
elsősorban a sikló közlekedéséből és karbantartásból származnak: 

 a siklópálya és szerelvényeinek karbantartása; 
 sínkenő berendezés telepítése és üzemeltetése; 
 a siklópálya környezetének karbantartása, a zöldfelület gondozása, gyomirtás; 
 a siklópálya mentén elhagyott hulladékok összegyűjtése.  

Az üzemeltetés során a következő típusú hulladékok keletkezhetnek: 
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 biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű - és kenőolaj hulladékok; 
 folyékony üzemanyagok hulladékai; 
 kerti és parkosított területekről származó hulladékok; 
 települési (kommunális) hulladékok (háztartási hulladékok, és az ezekhez hasonló 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok); 
 közelebbről nem meghatározott hulladékok; 
 a sikló kiszolgáló épületéből származó konyhai hulladékok. 

Ezen hulladékok mennyisége előre nehezen becsülhető, de megfelelő elhelyezésükről jogszabályi 
kötelezettség gondoskodni.  

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni. A gyűjtőhelyet, vagy edényzetet el 
kell látni jól látható, időjárásnak ellenálló felirattal. A feliratnak tartalmazni kell a hulladék azonosító 
kódját és megnevezését.  

A veszélyes hulladékok gyűjtőhely kialakításánál burkolatlan gyűjtőhely nem engedélyezett. 
Üzemelési fázisban veszélyes hulladékok elsősorban a karbantartási tevékenységek során 
keletkezhetnek. 

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásai szerint 
kell megszervezni. 

A siklópálya és a szerelvények karbantartása során is keletkezhet hulladék, amely technológiai 
fegyelem és a műszaki utasítások betartásával elkerülhető, helyileg kezelhető. A váltó 
karbantartásakor használt kenőanyagok elcsöpögése a siklópálya zúzottkő ágyazatát érinti. Havária 
esetében elsősorban a vízelvezető árok és a talaj ill. ezeken keresztül a felszíni vizek és a talajvíz 
szennyeződhet.  

A zúzottkő ágyazat gyommentesítése a betelepülő növényzet a zúzottkő ágyazat elhumuszosodása 
miatt fontos. Az alapkezelést legkésőbb az adott év április 1-ig célszerű megkezdeni. A növényirtó 
szerek bemosódáshatnak a talajba is, szennyezve így a talajvizet, emiatt fokozott figyelmet kell 
fordítani a megfelelő gyomírtásra.  

A vegyszeres kezelést csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzet végezheti, a kezelést 
dokumentálni kell, amelynek tartalmaznia kell többek között az időpontot, induló és célállomást, a 
felhasznált szerek nevét és mennyiségét, a kezelést végző aláírását. 

A siklópálya környezetének megfelelő gyakoriságú takarítása, a fenntartás során keletkező hulladék 
elhelyezése, a vízelvezető árkokban felgyűlt szemét eltávolítása a siklópálya üzemeltetőjének 
feladata.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az utazóközönség által termelt kommunális hulladékokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására, a szelektív hulladékgyűjtést kiemelten kell kezelni. Célszerű a 
figyelemfelhívó táblák használata az utazóközönség számára, amely elősegíti a megfelelő 
hulladékgyűjtést.  

A siklópálya mentén elszórt kommunális hulladékok lerakása célszerűen a megyei, vagy települési 
önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba történhet.  Az üzemelés alatt 
keletkező - a forgalom emelkedésével várhatóan növekvő kommunális hulladékmennyiség - 
kezelése az Üzemeltető feladata. Hulladék begyűjtési, elhelyezési/ártalmatlanítási lehetőségek a 
régióban www.okir.hu adatbázisban elérhetők. 

Az üzemeltető feladata, hogy gondoskodik a jelenleg meglévő és a jövőben kiépítésre kerülő 
siklópályán a keletkező kommunális hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról. 
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A siklópálya kiszolgáló épületének konyhájában az összegyűjtött hulladékot zárt, rozsdamentes 
edényzetben gyűjtik össze és viszik az épület hulladék tároló helyiségébe. Ez a helyiség a kávézó 
közelében található, külső bejárattal, az előírásoknak megfelelő kialakításban (h+m vízvételi hely, 
mosható falburkolat, padlóösszefolyó). 

Nem veszélyes és kommunális, települési hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása 

A siklópálya üzemelése során elsősorban kommunális, illetve nem veszélyes hulladékok 
keletkeznek, melyek megegyeznek az kivitelezés során keletkező, 5.10.2. táblázatban feltüntetett 
hulladékokkal. 

A nem hasznosítható veszélyesnek nem minősülő hulladékok a települési szilárd hulladékokhoz 
hasonlóan, illetve azzal együtt kezelendők.  

Az illetékes közútkezelő gondoskodik a jelenleg meglévő és a jövőben kiépítésre kerülő közutakon 
keletkező kommunális hulladékok rendszeres összegyűjtéséről és elszállításáról. 

Az említett összegyűjtött hulladékokat a megfelelő jogosultsággal rendelkező hulladéklerakó 
telepekre kell szállítani. 

 

A veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása 

Elsősorban a karbantartási tevékenységek során az 5.10.2. táblázatban feltüntetett, csillaggal jelölt 
veszélyes hulladékok keletkezhetnek. 

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben előre láthatóan nem várható.  

A veszélyes hulladékokkal összefüggő tevékenységeket a veszélyes hulladékokról szóló 225/2015. 
(VIII.7.) Kormányrendelet előírásai szerint kell megszervezni. 

A veszélyes hulladékok gyűjtését a közútkezelő, a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásai 
szerint, a környezet szennyezését kizáró módon kell, hogy végezze.  

A keletkező hulladékok mennyisége a tervezés jelen fázisában pontosan nem határozható meg. 

5.10.5. Javasolt védelmi intézkedések 

Az építési-bontási munkálatok során kell törekedni a keletkező hulladék mennyiségének 
minimalizálására, a keletkező építési-bontási anyagok kivitelezésen belüli felhasználására, 
hasznosítására. 

A keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni, a közelség 
elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden esetben a hulladékhasznosítással történő kezelési 
módját előnyben részesítve.  

A hulladékok elszállítása kijelölt anyagszállítási útvonalakon kell, hogy történjen.  

A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit, 
valamint a földmunkagépek üzemanyag-tárolóit, a talaj- és felszín alatti vizek szennyezését kizáró 
módon, kármentő edényzetet használva, szigetelőréteggel ellátott, vagy már burkolt felületen 
szükséges elhelyezni.  

A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről a kivitelezés alatt a 
Kivitelezőnek, üzemelésnél pedig az illetékes közútkezelőnek kell gondoskodnia. A lerakás a 
megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba javasolt. 

A letermelt talaj felhasználása a majd készülő Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelően kell, 
hogy történjen. 
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Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen használt területeket is – meg 
kell tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges építési anyagoktól és el kell 
szállíttatni azokat. 

A kivitelezés során a kitermelt anyagmennyiség besorolásáról és kezeléséről, elhelyezéséről, illetve 
a keletkező hulladékok részletes kezelési szabályairól a majd készülő Kiviteli Terv keretén belül kell 
gondoskodni.  

Az üzemelési időszakra vonatkozó előírásokat a kezelési tervekben javasolt rögzíteni. 

Úgy az építés, mint az üzemelési időszak során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban előírt 
eljárásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket. 

Az építés során keletkező inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazó építési 
törmelék) a legközelebbi - engedéllyel rendelkező - települési inerthulladék-lerakóban szükséges 
elhelyezni. 

Az építés és üzemelés során keletkező települési szilárd hulladékot (kommunális hulladékot) 
zárt hulladéktárolóban kell gyűjteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakóba 
(kommunális hulladéklerakóba) kell elszállítani.  

A különböző típusú kommunális hulladékok összegyűjtéséről és elhelyezéséről építkezés alatt a 
Kivitelezőnek, üzemelésnél pedig az illetékes közútkezelőnek kell gondoskodnia. A lerakás 
célszerűen a megyei, vagy települési önkormányzatok által üzemeltetett szilárd hulladéklerakókba 
történhet. 

Az építés és üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok a jogszabály előírásai szerint 
egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon szükséges összegyűjteni, azokról 
nyilvántartást vezetni, bejelentést tenni és további kezeléséről, illetve veszélyeshulladék-lerakóban 
való elhelyezéséről gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szállítását, kezelését csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező cég végezheti. 

6. VÍZ KERETIRÁNYELV VIZSGÁLAT 

Víz Keretirányelv (VKI) célkitűzése 

Az Európai Unió új vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek” (2000/60/EK irányelve - VKI) 
kidolgozása 2000. december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban. Célja, hogy 2015-re a 
felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” 
nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, 
illetve a megfelelő vízmennyiséget is. 

A VKI általános, fő célkitűzései a következők: 
•  A vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 
•  A fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú 

védelmével, 
•  A vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 
•  A felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük 

megakadályozása. 

Egyes beruházások (vízi létesítmények) akkor valósíthatók meg, ha betartják az új infrastrukturális 
fejlesztésekre (fizikai módosításokra) vonatkozó előírásokat (EU Víz Keretirányelve 4.7 cikk), ha 
nem veszélyeztetik más víztestekben a jó állapot elérését, ha nem veszélyeztetik más EU 
jogszabályok előírásainak a teljesítését (értik itt a Natura 2000 területek védelmét, ill. a 
hatásbecslést is). 
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Ennek eldöntésére szolgál az ún. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen dönteni, hogy a 
tervezett beavatkozásoknak jelentős hatása lehet a víztest állapotára, vagy sem (ez leginkább vízi 
létesítményekre, nem infrastrukturális műtárgy beruházásokra vonatkozik). 

A környezeti hatásvizsgálati eljárások során a VKI előírásainak a betartását szinte mindig ellenőrizni 
kell, legalább olyan szintig, hogy szükség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére. 

Ha a tervezett beavatkozásoknak nem lesz jelentős hatása a víztestek állapotára, akkor a VKI 4.7 
tesztben előírt részletes vizsgálatokat nem kell elvégezni. 

A Víz Keretirányelv folyamat ábráját a következő ábra szemlélteti: 
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6.1. ábra: Víz Keretirányelv folyamat ábrája 

A Gellérthegyi sikló építése, illetve üzemelése a felszíni víztest fizikai tulajdonságainak 
módosulását, vagy a felszín alatti víztest szintjének változását nem eredményezi, a vizek kémiai és 

Áttervezhető 
a 

beavatkozás? 

Más a 4.7 cikknek 
megfelelő VKI 

célok nem 
tűzhetők ki 

Nem 

Nem 
Igen 

Igen 

Nem 

5. Kizárja a beavatkozás ugyanazon vízgyűjtő más 
víztestein tartósan a VKI célok megvalósulását, 

vagy veszélyezteti azokat? 

Igen 

6. A beavatkozás összeegyeztethető az 
egyéb közösségi előírásokkal? 

Nem 

Nem 

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a 
víztestek állapotára gyakorolt negatív hatások 

csökkentésére? 

3. Elérhetők azok a hasznos célok, amelyek a víztest módosítását 
eredményezik, más olyan eszközökkel is, amelyek műszakilag 

kivitelezhetőek, nem járnak aránytalanul magas költségekkel, és 
lényegesen jobb környezeti lehetőséget jelentenek? 

4. A beavatkozások oka elsőrendű közérdek és/vagy a hasznokat, 
amelyek a környezet és a társadalom számára a VKI célok 

megvalósulásából fakadnak, felülmúlják-e a beavatkozások hasznai az 
emberi egészség, az emberi biztonság megtartása, vagy a fenntartható 

fejlődés tekintetében? 

7. A beavatkozás biztosítja legalább azt 
a védelmi szintet, amit a meglévő 

közösségi előírások? 

A 4.7 pont szerint kitűzhetők más VKI 
célok 

Nem 
szükséges a 

4.7 cikk 
alkalmazása 

Igen 

Igen 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen 

Igen 

A beavatkozások okait a vízgyűjtő-gazdálkodási terv részletesen 
bemutatja, a célokat 6 évente felülvizsgálják. 

1. A beavatkozás a felszíni víztest fizikai tulajdonságai módosulását, vagy a 
felszín alatti víztest szintjének változását eredményezi, amely a felszíni 
víztest jó ökológiai, vagy kémiai állapota, adott esetben a jó ökológiai 
potenciálja, illetve a felszín alatti víztest jó mennyiségi állapota el nem 

éréséhez, vagy egy felszíni, vagy egy felszín alatti víztest állapota romlásának 
nem megakadályozásához vezethet? 

Vagy a beavatkozás egy új fenntartható fejlődéssel kapcsolatos emberi 
tevékenység eredménye, amely a felszíni víztest kiváló állapotról jó állapotra 

való romlásának nem megakadályozásához vezet? Nem 
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ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja negatívan, ezért a VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs 
szükség. 

A fenti állítás alátámasztására az 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megállapításainak figyelembevételével 
röviden ismertetjük a tervezett projekt hatásait:  

I. Hidrológia 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vizsgált terület a Közép-Duna alegység (1-
9) részét képezi. 

Közép-Duna alegység (1-9) 

A Közép-Duna tervezési alegység az ország északi részén, Budapest környezetében található, a 
Duna folyamra fűződve, mely egyben az alegység fő vízfolyása. Az alegységi lehatárolásban ide 
tartozik a Duna bal parti vízgyőjtıje Szob és a Csepel-sziget északi csúcsa a Duna 1708-1640 fkm 
szelvénye között, és a jobb parti vízgyüjtő a Duna folyammal Szob és Dunaföldvár között az 1560 
fkm szelvényig. 

A Közép-Duna tervezési alegység földrajzi felépítése változatos: a bal parton a Börzsöny déli része, 
a Gödöllıi-dombság nyugati szegélye és a hordalékkúp-teraszokkal tagolt Pesti-síkság keskeny 
északi elvégzıdése alkotja. A jobb parton az északkelet-délnyugati csapásirányú, töréses, pikkelyes 
szerkezető Dunántúli-középhegység résztájai közül a Visegrádi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység 
és a Zsámbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irányból benyúló Mezıföld 
északi része csatlakozik a területhez. Ebbıl következıen a tervezési egység földtani felépítése is 
rendkívül változatos. 

A közel 3285 km2 területő Közép-Duna tervezési alegység meglehetősen különleges helyzetben 
van, mivel nem egy egységes vízgyőjtőterületet, hanem a Duna két partján lefutó kisvízfolyások 
vízgyőjtőinek sokaságát foglalja magába.  

Az 1-9 jelő Közép-Duna tervezési alegység területén 43 felszíni víztest került kijelölésre, amelyből 
38 vízfolyás és 5 állóvíz víztest. A tervezési alegység területe 20 db felszín alatti víztestet érint. 

A tervezési alegység 14 felszín alatti víztest területét érinti jelentıs mértékben, melyek közül 3-3-
3 db sekély hegyvidéki, hegyvidéki és sekély porózus, 1 db porózus, valamint 2-2 db karszt és 
termál karszt típusú víztest. Porózus termál víztestet jelentıs mértékben nem érint az alegység. 

Az alegység területén 87 üzemelő, 4 tartalék és 4 távlati felszín alatti ivóvízbázis található. Az 
ásvány- és gyógyvízbázisból 6 található az alegységen. 

II. Felszíni vizek védelme 

A tervezési terület a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG) működési területét érinti 

Árvízvédelmi szempontból a terület mentesített ártérnek tekinthető. A Duna mindkét oldalát – mint 
fő befogadót - végig védgátak kísérik. 

A tervezett beruházás felszíni vízfolyást nem érint. A tervezési területhez a legközelebb 
elhelyezkedő vízfolyás a Duna mely kb. 200 méter távolságra található. 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának 7.1. melléklete alapján a Dunára 
vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

 

Víztest neve Duna-Budapest 

VOR kód AOC752 

Alegység 1-9 
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Víztest neve Duna-Budapest 

A víztest kategóriája erősen módosított 

Biológiai elemek szerinti állapot mérsékelt 

Fizikai-kémiai elemek szerinti 
állapot 

jó 

Specifikus szennyezők szerinti 
állapot 

nem jó 

Hidro-morfológiai elemek 
szerinti állapot 

mérsékelt 

Ökológiai minősítés mérsékelt 

Kémiai állapot jó 

Ökológiai célkitűzés A jó potenciál elérendő 

Kémiai célkitűzés 
A jó állapot 
fenntartandó 

Vízfolyások fizikai-kémiai 
állapotát javító intézkedések 

1.1, 2.1;17.1;29.2 

Vízfolyások állapotát javító intézkedések ismertetése: 

1.1 - A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő 
szennyvíztisztító telepek korszerűsítése (kapacitás növelés, technológia fejlesztés, rekonstrukció), 
a felszíni befogadóra vonatkozó határértékek betartásával. 
2.1 - A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános 
szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken 
17.1 - Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős 
területeken 
29.2 - Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján  

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a sikló építésével közvetlenül megvalósítható 
célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt vízfolyás víztestell 
kapcsolatban. 

A keretirányelvnek való megfelelés a Gellérthegyi Sikló építésével összefüggésben 

Mivel a sikló létesítése területfoglalással jár, növekszik a burkolt felületek aránya is, ezért a felszíni 
lefolyási viszonyok tekintetében várható kismértékű változás, de ez a hatás nem tekinthető 
jelentősnek. 

Mivel az összegyűjtött csapadékvizek végső befogadója a városi egyesített szennyvíz hálózat, 
felszíni vízfolyás esetleges szennyezése nem valószínű. 

Az építés ideje alatt leginkább havária események által keletkezett szennyezések, az építési rend 
ill. technológiai előírások be nem tartásából eredő veszélyek jelenthetnek veszélyt a felszíni vizekre 
(Dunára). 

A beruházás megvalósítását követően a sikló üzemeléséből, illetve üzemeltetéséből eredően a 
felszíni vizekre gyakorolt hatás nem fog számottevően módosulni. 

Mindezek alapján a Gellérthegyi Sikló megépítése a keletkezett vízfolyások meglévő állapotát nem 
rontja le, nem veszélyezteti. 
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III. Földfelszín, felszín alatti vizek védelme 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján bemutatásra kerülnek a tervezési területen 
található víztestek, amelyek közül a tervezett beruházás első sorban a felszín közeliekre lehet 
hatással. 

A vizsgált területen az alábbi felszín alatti víztest található: 

 kt. 1.3 - Budapest környéki termálkarszt 

A tervezési területen található víztest mennyiségi és kémiai állapotát az alábbi táblázat mutatja be: 

Víztest neve Alegység 
Víztest 
kódja 

Mennyiségi 
állapota 

Kémiai 
állapota 

Mennyiségi 
állapotát 

javító 
intézkedések 

Kémiai 
állapotát 

javító 
intézkedések 

kt. 1.3 - 
Budapest 
környéki 

termálkarszt 

2-10, 

 2-12, 2-
20 

AIQ503 jó jó 7a.2;7a.5;8.1;
8.2;8.4; 

36 

A víztestek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések ismertetése 

7a.2 - Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 
7a.5 - Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, 
ösztönzése és korszerűsítése 
8.1 - Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési 
technológia, energiahatékonyság) 
8.2 - Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése 
8.4 - Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban 
36 - Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása 

A felsorolt intézkedések alapján látható, hogy a tervezett beruházással közvetlenül megvalósítható 
célkitűzést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt víztestekkel kapcsolatban. 

A keretirányelvnek való megfelelés a Gellérthegyi sikló megépítésével összefüggésben 

A Gellért-hegy környéki forrásoknak a hatályos 123/1997.(VII. 18.) Korm. sz. rendelet szerinti 
védőidomainak a kijelölését a VITUKI Rt. elkezdte, majd az AQUIFER Kft. fejezte be; de 
tudomásunk szerint még nem került sor a védőidomok hatósági kijelölésére. A Rác-gyógyfürdő 
fejlesztésével kapcsolatos munkálatok közvetlenül a helyi működő és tartalék-vízbázisok belső 
védőidomait érintik. A jelenleg használaton kívüli Mátyás-forráson kívül tartalékvízbázisnak kell 
tekinteni a vele összefüggő GT-XVI. jelű aknakutat is. A források fedett és felszálló jellege miatt 
felszíni védőövezetként csak a minimális 10 m-es védőtávolság biztosítása szükséges. Ez a 
követelmény vonatkozik a Gellért-hegyi hévízmű alagútjára. 

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó külső védőövezetet csak abban az esetben szükséges kijelölni a 
vízkivételtől minimálisan 100 m távolságig, ha a számítható idom felszíni metszettel rendelkezik. A 
Rác-gyógyfürdő nyomás alatti fedett termálkarsztvíztárolója jelenleg biztonságosan védettnek 
tekinthető, külső védőövezet kijelölésére csak a szomszédos Rudas fürdőnél és a Gellért-táró 
dolomitban kihajtott szakaszánál volt szükség. 

Az 5 éves és az 50 éves elérési idejű hidrogeológiai „A” és „B” zónák kijelölése a Rudas és a Szent 
Gellért gyógyfürdők vízbázisaival közösen történik, a helyi fejlesztési terveket kialakításuk nem 
befolyásolhatja. 

A 2 éves adatsorok és vízszint mérések alapján a maximális várható vízállás 103,5 mBf, amely 
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felett a Duna árvizes időszakában sem várható magasabb érték, ezért a tervezett létesítmény a 
vizekre nincs visszatorlasztó hatással és a 103,5 mBf szint betartásával a karsztvízre nincs 
duzzasztó hatással. 

A Sikló tervezett nyomvonala jóval a dolomit felett vezet, ezért a fő karsztvíz tároló dolomitot nem 
érinti. 

A hévíz rendszer túlnyomásos voltából fakadóan és a feláramlási jellegéből adódóan a mélykarszt 
esetleges felszíni szennyezésének esélye minimális. 

A védelmi intézkedések betartása mellett (pl.: korszerű, környezetbarát gépek, technológiai 
berendezések alkalmazása) a sikló megépítése nem jelent kedvezőtlen hatást a felszín alatti vizekre 
nézve. 

Üzemelés során a szerelvények karbantartását megfelelően felszerelt zárt térben végezve kizárható 
a szennyeződés veszélye. Nem zárható ki azonban a pályán mozgó szerelvények szennyező hatása 
(lemosódó gépzsír, kenőolaj), melynek kockázata az igen körültekintő és rendszeres 
karbantartással minimálisra csökkenthető. 

A sikló alsó állomásánál a lejtaknából bejutó csurgalékvíz és a technológiai igények alapján 
olajfogós átemelő zsompot alakítanak ki. Így biztosított, hogy az esetleges káros anyagok ne 
érintkezzenek a talajjal vagy földtani közeggel. 

Az elvezetett csapadékvizeket egyesített szennyvíz hálózatba vezetik, így a felszín alatti vizek 
terhelése nem valószínű. 

A tervezett vízelvezetés (csapadékvizek végső befogadója az egyesített szennyvíz hálózat), 
valamint a fentiek alapján nem valószínű a földtani közeg és a felszín alatti víz minőségének 
romlása a Gellérthegyi sikló megvalósítása, valamint üzemelése alatt. 

IV. Élővilág-védelem  

A beruházás a hatásterületen belül a „Gellérthegy Természetvédelmi Terület” országos jelentőségű 
védett természeti területet keresztezi. A beruházás a hatásterületen belül helyi jelentőségű védett 
természeti területet nem érint. A beruházás a hatásterületen belül Natura 2000 területet nem érint. 
Az Országos Ökológiai Hálózat a Páneurópai Ökológiai Hálózat része. A tervezett beruházás az Orom 
utca és a Citadella sétány között barlangok felszíni védőövezetét keresztezi. 

A beruházás országos jelentőségű védett természeti területet érint (keresztez), de jelentős 
természeti értéket képviselő élőhelyet élőhelymegszűnéssel nem érint.  

A Gellért-hegy területe viszonylag kicsi, flórája ehhez képest aránylag gazdag. A védett 
növényfajok (selymes boglárka, csilláros sárma) egyedei érintettek az építés során, ez a 
populációkra nézve elviselhető hatású. Az állatvilág (különösképpen a madárvilág) vonatkozásában 
az új létesítmény építése zavaró hatású. 

A sikló üzemelésének időszakában az élővilágban további károkozás nem várható, azonban a 
forgalom növekedése többletterhelést okozhat (zavarás). A károsító, vagy zavaró hatások 
csökkentésére élővilág-védelmi javaslatok lettek megfogalmazva. 

Az 5.5. fejezet részletesen tartalmazza az élővilágvédelmi felmérés megállapításait. 

Az előző fejezetrészekben foglaltak alapján összefoglalva megállapítható, hogy a 
Gellérthegyi sikló megvalósítása, valamint üzemelése a felszíni víztest fizikai 
tulajdonságainak módosulását, illetve a felszín alatti víztest szintjének változását nem 
eredményezi, a vizek kémiai és ökológiai állapotát várhatóan nem befolyásolja 
negatívan, így a VKI irányelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamat ábra első 
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kérdéscsoportjára adható válasz tehát minden estben nemleges, így nem szükséges a 
4.7 cikk alkalmazása. 
 

7.  KLÍMAKOCKÁZATI ELEMZÉS 

7.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK, 
IRÁNYELVEK 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról 

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

 Útmutató projektek klímakockázatának értékeléséhez és csökkentéséhez (Rövid neve: 
Klímakockázati Útmutató) 

 Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient 
 Részletes módszertani leírás a Klímakockázati Útmutatóhoz 
 Magyarország második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája 
 A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok (KvVM – MTA „VAHAVA projekt”) 
 Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) 

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ 
 Dövényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarország kistájainak katasztere. MTA-FKI, Budapest 
 https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html 

7.2. ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁSOK 

Az éghajlatváltozás utal az éghajlatban történő bármilyen változásra, legyen az akár természetes 
változékonyság, akár emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatváltozás hatásai már jelenleg is 
érzékelhetők, és a hatások a jövőben várhatóan egyre érezhetőbbé válnak majd. 

A hőmérsékleti és csapadékviszonyok változásainak és e változások kölcsönhatásainak 
köszönhetően az éghajlat változékonysága várhatóan megnő majd, aminek következtében 
gyakoribb és súlyosabb természeti csapások fordulhatnak elő: erős viharok sok csapadékkal és 
nagy sebességű széllel, folyami és villámárvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeső, 
erősebb UV-B sugárzás stb. 

Jelen vizsgálat figyelembe veszi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, tartalmi 
követelményeit. Továbbá az elemzés az ide vonatkozó útmutató (Non-paper Guidelines for Project 
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; továbbiakban: Útmutató) 
szempontrendszerét és eszközeit is figyelembe veszi. 

Az Útmutató 1–4. moduljai (Érzékenység; Kitettség; Sérülékenység; Kockázatok), a modulok által 
biztosított elemzési keret, módszertan hasznos segítség, ezen egymásra épülő modulokat követve 
mutatjuk be, miként és mely kockázatokat azonosítottunk az éghajlatváltozás-biztosság fent 
bemutatott szempontjaiból relevánsnak. Az Útmutató további moduljait nem követjük, ill. csak 
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonosított kockázatokat miként kezeltük a projekt 
előkészítésének és megvalósításának szakaszaiban, hogyan kerültek beépítésre, figyelembe vételre 
a klímavédelmi szempontok, megfontolások, javaslatok.  
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A közlekedési létesítményeknek hosszú a várható élettartama (10-100 év). A klímamodellek a XXI. 
század közepéig, illetve végéig vizsgálják az éghajlatváltozás várható hatásait. Jelen tanulmányban 
az évszázad közepéig szóló klímamodellek megállapításait vettük figyelembe, így az 
éghajlatváltozással szembeni biztosság, illetve rugalmasság vizsgálata is ehhez igazodva a 2021–
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben. 

7.2.1. Klímaváltozással szembeni érzékenység 

Egy adott rendszert attól függően nevezünk érzékenynek, hogy mennyire fogékony az 
éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetlen vagy közvetett hatásaira. 

Az érzékenységelemzés során a projekt érzékenysége kerül meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra/éghajlatvédelmi kockázatokra 
vonatkozóan. A vizsgált tényezőket az érzékenységi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.1. táblázat).  

7.2.1. táblázat: A projekt érzékenysége a klímaváltozás várható hatásaira 

Éghajlati paraméter változása Létesítmény 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése  

Magas 

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

Alacsony 

3. Hőségnapok számának növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C)  Magas 

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

5. Csapadék intenzitásának növekedése Közepes 

6. Megnövekedett UV-sugárzás, csökkent 
felhőképződés  Közepes 

7. Szélerősség növekedése Közepes 

8. Viharos időjárási események számának és 
intenzitásának növekedése  Közepes 

9. Árvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése  Alacsony 

10. Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Közepes 

11. Belvíz kialakulásának gyakoriságának 
növekedése  

Alacsony 

12. Tömegmozgás gyakoribb előfordulása  Közepes 

13. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Alacsony 

14. Aszályos időszakok hosszának növekedése  Alacsony 

15. Városi hősziget Közepes 

Ezen szempontok alapján megállapítható, hogy a jelen tervezett beruházás érzékenysége a 
következő időjárási hatásokkal szemben magas: 



 

 

152 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

 felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, 
 hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 
 hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

7.2.2. Klímaváltozással szembeni kitettség 

A kitettség azt jelenti, hogy a különböző természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális 
értékek, erőforrások, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatváltozással érintett területen. 
Így ezek az értékek ki vannak téve az időjárás szélsőségeinek vagy egyéb, éghajlatváltozással 
kapcsolatos hatásoknak. 

A tervezési terület éghajlati adottságai 

A tervezési terület Pest megyében található, a Dunántúli-középhegység nagytájon belül a Dunazug-
hegyvidék középtájat és a Budaörsi- és Budakeszi-medence kistájat érinti. A tervezett beruházás 
Budapest I. és XI. kerületének közigazgatási területét érinti. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, illetve a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
adatai alapján a tervezési területen az elmúlt évtizedekben, 1971–2000 között 10-11 °C volt az évi 
átlagos középhőmérséklet. Az átlagos éves csapadékösszeg ugyanebben az időszakban 550-600 
mm volt. Az évi átlagos napfénytartam a tervezési területen az 1971–2000 közötti időszakban 
1960–1980 körül volt. A forró napok száma évi 0,6–0,8 között változott, a hőségriadós napok 
száma pedig jellemzően évi 5-6 volt. 

A tervezési terület által érintett kistáj jelenlegi éghajlati jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze. 

7.2.2. táblázat: A tervezési terület éghajlati adottságai (Forrás: Dövényi Zoltán (szerk.): 
Magyarország kistájainak katasztere, 2010) 

Éghajlati jellemzők 

Kistáj Budaörsi- és 
Budakeszi-medence 

Hőmérséklet évi középértéke 10,5 °C 

Legmelegebb nyári hőmérséklet 33,0 °C 

Leghidegebb téli hőmérséklet -14,0 – -15,0 °C 

Fagymentes napok száma 200-205 nap 

Évi csapadékösszeg 550 mm 

Vegetációs időszak csapadéka 300 mm 

Hótakarós napok átlagos száma 35-40 nap 

Átlagos maximális hóvastagság 20-23 cm 

A napsütéses órák évi összege 1940 óra 

Uralkodó szélirány Ny-i 

Átlagos szélsebesség 3 m/s 
 

Magyarországot érintő hatások 

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulációk eredményei szerint Magyarország 
éghajlata a XXI. század során összességében melegszik és szárazabbá válik. A meleg szélsőségek 
gyakorisága erőteljesen növekszik, a hideg szélsőségek előfordulása kisebb mértékben csökken. 
Éves viszonylatban a nyári és a tavaszi csapadék csökkenése, valamint az őszi csapadék 
növekedése valószínű. Kevesebb csapadékos nap várható, nő a tartós szárazsággal járó időszakok 
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hossza. A csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív záporok formájában fog lehullani, ami 
esetenként árvízi jelenségeket okozhat. 

Globális viszonylatban a Kárpát-medence földrajzi adottságai miatt különösen gyakoriak az ár- és 
belvíz, valamint aszály okozta problémák, amely ennélfogva fokozottan sérülékeny régiónak 
minősül. A modellszimulációk elemzése alapján e szélsőségek várhatóan Magyarország középső, 
keleti és északkeleti területeit érintik kedvezőtlenül, így a klímaváltozás negatív következményei 
jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetbiztonság megvalósítására, valamint a kritikus 
infrastruktúrák védelmére. 

A hazánkban várható, klímaváltozással járó felmelegedés, szárazság, extrém időjárási jelenségek 
gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk nagyságának növekedése váratlanul és 
sokoldalúan hathat a társadalomra, a gazdaságra és a természeti környezetre. 

Összefoglalva, az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon az alábbiak: 

 fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb növekedés a nyári 
évszakban várható, 

 fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és tartósságában, 
 hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában, 
 az éves átlagos csapadékmennyiség csökkenése, 
 aszályos időszakok hosszának növekedése, 
 a csapadék éves eloszlásának változása, 
 a csapadékos események intenzitásának növekedése, 
 megnövekedett UV-sugárzás, csökkent felhőképződés. 

Az éves középhőmérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021–2050 időszakban, a felmelegedés 
mértéke a 2071–2100-as időszakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NÉS-2 szerint. 

A jövőben várható éghajlati viszonyok hatással lehetnek a közlekedési infrastruktúrára és így 
közvetve a közlekedési kapcsolatokra is.  

Magyarországon a közlekedési ágazat részesedése a teljes energiafogyasztásból 21%, ennélfogva 
az egyik legjelentősebb komponens. Az éghajlatváltozásban tehát komoly szerepe van a közlekedés 
által generált üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak, ezért a közlekedésből származó emisszió 
csökkentése fontos feladat. Jelen beruházás esetében a turistabuszok kiváltása a siklóval ehhez 
járulhat hozzá. 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történik, hogy az érzékenységi 
vizsgálatban beazonosított, közepes vagy magas értékelésű létesítmények mennyire vannak, illetve 
lesznek kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a tényezők változásából eredő várható hatásoknak 
földrajzi elhelyezkedés szempontjából. 

A kitettséget a jelenlegi (múltbeli) és a jövőbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgálni. A múltbeli 
állapot az 1971–2000 közötti időszakra (illetve a globálsugárzás esetén az 1961–1990 közötti 
időszakra) vonatkozik, a jövőbeni állapot pedig a 2021–2050-es időszakra vonatkozó várható 
állapotokat jelenti. A terület kitettségének vizsgálatához a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszer (NATéR) adatbázisát használtuk. A 2021–2050-es időszakra vonatkozó kitettség 
meghatározásánál mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klímamodell előrejelzését figyelembe 
vettük. A vizsgált tényezőket a kitettségi mátrix táblázat tartalmazza (7.2.3. táblázat). 

A kitettséget a sikló felszíni szakasza szempontjából mutatjuk be; az alagútban futó szakasz az 
éghjalati paraméterek egy részének (pl. hőségnapok és hőhullámos napok számának növekedése, 
megnövekedett UV-sugárzás, szélerősség növekedése, városi hősziget) nem kitett. 
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7.2.3. táblázat: A tervezett beruházás kitettségi szintje a klímaváltozás várható 
hatásaival szemben 

Éghajlati paraméter változása 

Vizsgált terület 
kitettsége a jelenlegi 

(ill. múltbeli) 
időszakra 

vonatkozóan 

Vizsgált terület 
kitettsége a 2021-
2050-es időszakra 

vonatkozóan 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedése Közepes Közepes 

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

3. Hőségnapok számának növekedése 
(napi maximum ≥ 30 °C) Közepes Közepes 

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

Közepes Közepes 

5. Csapadék intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

6. Megnövekedett UV-sugárzás, 
csökkent felhőképződés Közepes Közepes 

7. Szélerősség növekedése Közepes Közepes 

8. Viharos időjárási események 
számának és intenzitásának növekedése Közepes Közepes 

9. Árvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése Alacsony Alacsony 

10. Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

Közepes Közepes 

11. Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának növekedése Alacsony Alacsony 

12. Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása Alacsony Alacsony 

13. Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése Közepes Közepes 

14. Aszályos időszakok hosszának 
növekedése Magas Magas 

15. Városi hősziget Alacsony Alacsony 

A tervezett beruházás által érintett siklónak és a projekt kapcsolódó létesítményeinek elsősorban 
az aszályos időszakok hosszának növekedése szempontjából magas a kitettsége a XXI. század 
közepéig tartó (2021–2050) időszakra vonatkozóan. 

7.2.3. Klímaváltozással szembeni sérülékenység 

Az éghajlati paraméterek változása az alábbi potenciális hatásokkal járhat a sikló tekintetében. 
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7.2.4. táblázat: A siklót érintő potenciális hatások 

Éghajlati paraméter változása Potenciális hatás 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése 

acél tartóelemek, acéloszlopok 
élettartamának rövidülése, 
öregedésének felgyorsulása; sínek 
kivetődése 

Hőségnapok számának növekedése (napi 
maximum ≥ 30 °C), hőhullámos napok 
számának növekedése (napi 
középhőmérséklet > 25 °C), 
megnövekedett UV-sugárzás, csökkent 
felhőképződés, városi hősziget 

sínek kivetődése, megnövekedett 
dilatációs mozgások 

Csapadék intenzitásának növekedése, 
villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

a felszín feletti pályaszerkezetet 
tartó oszlopok teherbírásának 
csökkenése; az alagút beázása; 
állomások és gépházak elöntése 

Szélerősség növekedése, viharos időjárási 
események számának és intenzitásának 
növekedése 

közlekedésbiztonság romlása; 
közlekedési szolgáltatásban fellépő 
üzemzavar 

Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése, belvíz 
kialakulásának gyakoriságának növekedése 

alagút beázása; közlekedési 
szolgáltatásban fellépő üzemzavar 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
közlekedésbiztonság romlása; 
közlekedési szolgáltatásban fellépő 
üzemzavar 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése közlekedésbiztonság romlása 

Aszályos időszakok hosszának növekedése rossz látási viszonyok 
(homokvihar) 

 

Egy rendszer akkor sérülékeny, ha a klímaváltozás hatásai nagy eséllyel okoznak benne jelentős 
károkat – azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs 
megfelelően felkészülve a hatások kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérülékenység egyaránt függ a 
rendszer klímaváltozással szembeni kitettségétől és érzékenységétől. 

A sérülékenység meghatározása: a rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének 
értékeiből egy mátrixot képzünk, mellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége. 
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7.2.5. táblázat: A tervezett beruházás sérülékenysége a klímaváltozással szemben 

 
Kitettség 2021-2050-es időszakra vonatkozóan 

Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k
e
n

y
sé

g
 

 Létesítmény 

Alacsony 2., 9., 11. 13. 14. 

Közepes 12., 15. 5., 6., 7., 8., 10.   

Magas  1., 3., 4.  

Összességében megállapítható, hogy jelen projekt a következő hatásokkal szemben tekinthető 
sérülékenynek: 

 felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, 
 hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 
 hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

Az éghajlat változékonysága és a különféle extrém időjárási és hidrometeorológiai jelenségek 
mindig jelentős nyomot hagytak a társadalmi-gazdasági életünkben és a természeti környezetben. 
A megfigyelések alapján ezen extrém jelenségek száma és intenzitása az elmúlt évtizedek során 
tovább emelkedett. Az éghajlatváltozás tekintetében az elmúlt években Magyarországon és 
külföldön is előfordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alátámasztják az időjárási 
anomáliák gyakoribbá és egyre súlyosabbá válásának tendenciáját. A modellszimulációk és 
megfigyelések alapján megállapítható, hogy ez a tendencia különösen az aszályok, áradások, heves 
esőzések és hőhullámok esetében mutatható ki. 

A klímaváltozáshoz kapcsolódóan felmért fenyegető események közül a tervezett beruházás által 
lefedett területen az extrém hőmérséklet-emelkedés járhat káros következményekkel. 

7.3. KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

Magyarországon a várható klíma- és időjárás-változással járó felmelegedés, szárazság, extrém 
időjárási jelenségek gyakoriságának, valamint a valószínűsíthető károk nagyságának növekedése 
váratlanul és sokoldalúan hathat a társadalomra, a gazdaságra, a természeti környezetre, amit 
nehéz pontosan prognosztizálni. 

Az éghajlatváltozás több módon befolyásolja az infrastrukturális beruházások 
élettartamát, üzemeltetését, az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A változó 
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korábban kivételesek voltak, 
gyakoribbá válnak. Az éghajlatváltozás a projektek üzemelését is befolyásolhatja. Az 
éghajlatváltozás hatásainak következményei az infrastruktúrára az alábbi kategóriákra bonthatók:  

a) Az éghajlatváltozás miatt a beruházásban keletkező károk és rövidebb élettartam, pl. a 
vasutat, utakat és hidakat károsító árvíz, épületek tetőszerkezetét károsító szélvihar stb., melyek 
a projekt megvalósítása után vagy megvalósítás közben jelentkezhetnek.  

b) Az éghajlatváltozás miatt a beruházás okán a beruházás környezetében (egyéb 
infrastruktúrákban, természeti környezetben stb.) keletkező fizikai károk, illetve az ezek 
kapcsán felmerülő peres eljárások költségei, pl. a nem megfelelően rögzített tetőcserepek által 
okozott emberi sérülések, a víz lefolyását akadályozó utak miatt keletkező árvízkárok stb.  

c) A beruházás által biztosított szolgáltatásban történő negatív változások az 
éghajlatváltozás hatására, pl. utak járhatatlanná válása, szennyvíztisztítás szünetelése, termelés 
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hatékonyságának csökkenése stb., és adott esetben az ezzel összefüggő bevételkiesés, illetve 
többletköltség, valamint a beruházás megítélésének romlása, hírnévvesztés.  

d) Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés miatt megnövekedett működési, illetve 
pótlólagos beruházási költségek. 

e) Az éghajlatváltozás közvetett hatása a beszállítókra, illetve fogyasztókra kifejtett 
hatáson keresztül, pl. az élelmiszer-feldolgozáshoz szükséges nyersanyagok nem állnak 
rendelkezésre megfelelő mennyiségben vagy minőségben a beszállítókat érintő éghajlatváltozás 
miatt stb.  

f) Megnövekedett biztosítási költségek.  

g) Egyéb társadalmi költségek.  

A közlekedőkre, a forgalomra, a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan hat a várható 
éghajlatváltozás (elsődleges hatások). Ezen hatások magasabb fenntartási költségeket 
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruházási költséget tehetnek szükségessé. 

Az elsődleges következmények miatt másodlagos következmények is megjelennek a társadalom, 
gazdaság és környezet körében. 

7.3.1. táblázat: A következmények bekövetkezésének valószínűsége, hatásuk 
nagyságrendje 

Kockázat, következmény típusa 
A bekövetkezés 
valószínűsége 

Hatás/következmény 
nagyságrendje 

1. Acél tartóelemek, acéloszlopok 
élettartamának rövidülése, 
öregedésének felgyorsulása 

Közepes valószínűségű Közepes 

2. Sínek kivetődése, megnövekedett 
dilatációs mozgások 

Nem valószínű Nagy 

3. A főtartókat alátámasztó acéloszlopok 
teherbírásának csökkenése 

Nem valószínű Nagy 

4. Közlekedésbiztonság romlása Közepes valószínűségű Közepes 

5. Állomások és gépházak elöntése Nem valószínű Közepes 

6. Közlekedési szolgáltatásban fellépő 
üzemzavar 

Közepes valószínűségű Közepes 

7.3.2. táblázat: A kockázatok kategorizálása 

 
Hatás/következmény 

Kicsi Közepes Nagy 

V
a
ló

sz
ín

ű
sé

g
 

Nem 
valószínű 

 5. 2., 3. 

Közepes 
valószínűségű 

 1., 4., 6.  
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Hatás/következmény 

Kicsi Közepes Nagy 

Valószínű    

Az értékelés alapján kiemelten kezelendő kockázattal és következménnyel nem számolunk.  

További, másodlagos hatások azonban előfordulhatnak. Így figyelembe veendő, de kisebb 
kockázatot jelentő következmények: 

 acél tartóelemek, acéloszlopok élettartamának rövidülése, öregedésének felgyorsulása, 
 sínek kivetődése, megnövekedett dilatációs mozgások, 
 a főtartókat alátámasztó acéloszlopok teherbírásának csökkenése, 
 közlekedésbiztonság romlása, 
 közlekedési szolgáltatásban fellépő üzemzavar. 

Ezen hatások klímavédelmi szempontból kockázatként kezelhetők, mely kockázatok projektszintű 
megelőzésére, csökkentésére és kezelésére tett lépéseket a következő fejezet részletezi. 

7.4. ADAPTÁCIÓS INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt 
végrehajtási folyamata, megvalósítási szakaszai során a korábbi részben bemutatott kockázatok 
eliminálására, a rendszer éghajlatváltozás-biztosabbá tételére, illetve az alkalmazkodási 
képességének, rugalmasságának növelése érdekében javasoltak. A javasolt adaptációs 
intézkedések mögött zárójelben jelezzük, hogy azok a beruházás előkészítése, a tervezés vagy a 
megvalósulás során relevánsak. 

A változó éghajlat hatásainak következtében gyakoribbá váló extrém időjárási események, a 
hőmérsékleti és csapadékbeli módosulások, valamint a szélerősség fokozódása kedvezőtlenül hat 
a siklóra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockázatot jelenthet. Az éghajlatváltozás várható 
negatív hatásait enyhítő adaptációs intézkedések súlya tehát jelentős. 

A vizsgálat azokat a klímavédelmi megfontolásokat részletezi, melyek a projekt megvalósításának 
különböző szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, üzemelés) javasoltak, ezáltal is 
biztosítva, illetve növelve a beruházás hosszú távú biztosságát, rugalmasságát az 
éghajlatváltozással szemben, csökkentve a kockázatokat, növelve a rendszer alkalmazkodási 
képességét.  

A közlekedési létesítmények a szélsőséges időjárási eseményektől károsodnak leginkább (viharos 
szél, intenzív csapadék, hőhullámok), a létesítmények az éghajlati paraméterek (hőmérséklet, 
csapadék stb.) átlagértékeiben hosszabb távon bekövetkező változásokra kevésbé érzékenyek. 

A tervezés során a műszaki megoldások az elérhető legjobb technika (BAT) figyelembevételével 
kerültek kiválasztásra. A kivitelezés során a BAT alkalmazása mellett a megfelelő előkészítés, a 
feltárási tervek, a magas minőségű építőanyagok, a korszerű műtárgyak és közlekedéstechnika 
alkalmazása jelenthet garanciát a projekt érzékenységének csökkentésére.  

Az adaptációs stratégiák kidolgozásánál ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy nem lehet minden 
lehetséges negatív hatást elkerülni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megelőző 
intézkedések bevezetése. 

A nyolcvanas évek elejétől megfigyelt intenzív melegedés jól látszik a 7.4.1. ábrán. Az Országos 
Meteorológiai Szolgálat elemzései alapján, a tervezett beruházás területén 1,5 °C körüli 
átlaghőmérséklet-növekedés következett be az 1981–2016 közötti 35 éves időszakban. 
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7.4.1. ábra: Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az 1981–2016 
közötti időszakban Magyarországon (A tervezett beruházás helyszíne kék színű körrel 

jelölve.) 

A hőhullámos napok gyakorisága a 2021–2050 közötti időszakban, az ALADIN-Climate klímamodell 
alapján az 1991–2020 közötti időszakhoz képest jelentősen növekedni fog. A 7.4.2. ábra szerint a 
tervezett beruházás területén 71,4-78,1%-kal is nőhet évente a hőhullámos napok gyakorisága a 
jövőben.  
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7.4.2. ábra: Hőhullámos napok számának változása (%) 2021–2050 között az ALADIN-
Climate klímamodell alapján (A tervezett beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve). 

A hősziget a nagyvárosokban bekövetkező mikroklimatikus jelenség, amely a beépített 
területeken szignifikánsan magasabb hőmérsékletet eredményez a várost környező külvárosi és 
vidéki területeken mért értékekhez képest. Az eddigi elemzések szerint Budapesten jelentős 
mértékű a hősziget hatás. A tavaszi-nyári időszakban a hősziget kiterjedése és intenzitása is 
jelentős: a város környéki átlaghőmérsékletet tavasszal 3-4 °C-kal, míg nyáron 4-6 °C-kal 
meghaladó hőmérsékletű terület a fővárosnak szinte az egész pesti részére kiterjed. Ugyanakkor a 
városi zöldfelületeken, így a Gellért-hegyen is jóval kevésbé érvényesül a hősziget hatás. 

A gyakoribbá váló rendkívüli hőségek hatással vannak a közlekedésre a sínek túlzott 
felmelegedése révén (pályadeformáció, sínek kivetődése, az acél tartóelemek és acéloszlopok 
élettartama csökken, megnövekedett dilatációs mozgások fordulhatnak elő). 

Adaptációs javaslatok: 

 A sínpálya állékonyságát elsősorban a maximális hőmérséklet befolyásolja. Emellett a 
hőingadozás is döntő lehet, amennyiben csak az átlaghőmérséklet változik, azt kezelni lehet 
a semleges hőmérsékleti zóna emelésével (tervezés). 

A szélerősség fokozódása miatt a viharos szél fákat dönthet a sikló felszíni pályájára, ami komoly 
károkhoz és a forgalom fennakadásához vezethet. Emellett károkat okozhat a felső állomás 
épületében is. 

Adaptációs javaslatok: 

 A sikló pályája mentén található fák állapotfelmérése és azon ágak, fák eltávolítása 
szükséges, amelyek balesetet okozhatnak (előkészítés). 

A klímaváltozás várható hatásaként a megnövekedett csapadékintenzitás is problémákat okozhat. 
A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása 
jelenti. A nagy intenzitású csapadék romboló hatása megnő, így a pályát védeni kell. 



 

 

161 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

A csapadék intenzitásának növekedése a pálya szerkezeti károsodásához vezethet, valamint 
hozzájárul a tömegmozgás okozta károk kockázatának növeléséhez. Az alagútba beszivárgó víz és 
a talajerózió kedvezőtlenül hathat a pálya, illetve a hídszerkezetet tartó oszlopok állapotára, és 
állékonysági problémákat okozhat.  

A Duna kb. 160 m-re található a tervezési terület északkeleti határától. A vizsgált terület közelében 
jelentősebb vízfolyás még az Ördög-árok, mely ma már csatorna formájában éri el a Dunát az 
Erzsébet híd lábánál (a Hadnagy utca alatt, a Krisztina körút keresztezése után a Döbrentei térnél 
torkollik a Dunába). 

A települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. 
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében a tervezési terület által érintett Budapest I. 
kerület a „C” enyhén veszélyeztetett kategóriába, míg Budapest XI. kerület a „B” közepesen 
veszélyeztetett kategóriába tartozik. Enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik a település, 
ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel 
rendelkezik. Közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik a település, ha nyílt vagy 
mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd. 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a tervezési terület nem érinti nagyvízi 
meder övezetét. 

A 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettségnek eleget 
téve elkészült Magyarország Árvízi Kockázatkezelési Terve, melyben meghatározásra kerültek a 
vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek, a veszély- és kockázati térképek, valamint a 
kockázatkezelési tervek. A 30 éves (3,3%), a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%) valószínűségű 
potenciális elöntési térképek alapján a tervezési terület árvízzel nem veszélyeztetett (forrás: 
www.vizugy.hu/Árvízi kockázatkezelés). 
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7.4.3. ábra: Magyarország településeinek árvízi kockázati besorolása (A tervezett 
beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve.) 

A 7.4.4. ábrán látható a villámárvízi veszélyeztetettség mértéke Magyarországon. Eszerint a 
tervezett beruházás területe villámárvízi események kialakulásának közepes mértékben kitett.  
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7.4.4. ábra: Magyarország településeinek villámárvízi kockázati besorolása (A tervezett 
beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve.) 

A közlekedési létesítmények pályaszerkezete esetében az egyik fő problémát a víz távoltartása 
jelenti. Ezen hatások ellen a megfelelő vízelvezetéssel védekezhetünk. 

Adaptációs javaslatok: 

 A megfelelő vízelvezetés biztosítása a legfontosabb adaptációs intézkedés az 
éghajlatváltozás esetében. A megfelelő vízelvezetéshez jó minőségű meteorológiai, 
hidrológiai és geomorfológiai adatok szükségesek. A megfelelő vízgazdálkodási 
infrastruktúra segítségével kell megoldani a víz hatékony távoltartását és elvezetését a 
létesítménytől. A vízelvezetés tervezése során kezelni kell a felszín alatti vízfolyásokat, fel 
kell készülni az intenzív csapadékok során keletkező csapadékmennyiségre, és tervezni kell 
a keletkező villámárvizek levonulásának útját (előkészítés, tervezés). 

A tervezési területen a csapadékvizet zárt csatornahálózatban vezetik el. A tervezett 
épületek tetejéről és a térburkolatos területekről a csapadékvíz elvezetése gravitációs 
módon történik, egyesített szennyvízhálózatba kötve.  

Az infrastruktúra viharos események miatti károsodása főként utólagos javítással oldható meg.  

Adaptációs javaslatok: 

 A károsodás megelőzése a vízelvezetés megfelelő kialakításával, a pálya menti növényzet 
megfelelő megválasztásával és gondozásával lehetséges (tervezés, megvalósulás).  

 A tervezett beruházás által érintett területen a csatornahálózat megfelelő méretezése, ill. 
rendszeres karbantartása szükséges. Ezen beavatkozásokat nem lehet figyelmen kívül 



 

 

164 
 

Gellérthegyi Sikló – Környezeti hatástanulmány 

 

hagyni, hiszen az egyszerre nagy mennyiségben lehulló csapadék, amely egyre gyakoribbá 
válik hazánkban, komoly problémákat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet (tervezés, 
megvalósulás). 

 A pálya menti növényállomány esetében a rossz állapotú, törékeny faegyedek lecserélésével 
a fakidőlésekből származó problémák csökkenthetők (előkészítés, megvalósulás). 

A belvíz előfordulását nagyon sok helyi tényező befolyásolja, éppen ezért a belvízveszély 
változásának előrejelzése sok bizonytalanságot hordoz. A klímamodellek eredményei alapján 
azonban egyértelműen várható a belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése.  

A belvíz jelen beruházás esetében potenciálisan az alső állomás területén okozhat károkat.  

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján a tervezett beruházás nem érinti a 
rendszeresen belvízjárta terület övezetét. 

A 7.4.5. ábrán látható a belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség mértéke Magyarországon. Eszerint 
a tervezett beruházás területe belvízesemények kialakulása szempontjából nem kitett.  

 

7.4.5. ábra: Belvíz-veszélyeztetettségi valószínűség mértéke Magyarországon (A 
tervezett beruházás helyszíne kék színű körrel jelölve.) 

A tartós aszályos időszak is rontja a műtárgyak állékonyságát és vízzárását (süppedést okozva).  

Adaptációs javaslatok: 

 A sikló pályáját kísérő megfelelő növényzet hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációhoz (pl. lejtőstabilizálás, árnyékolással UV-sugárzás elleni védelem) (tervezés).  

 A növénytelepítéssel a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek igénybevétele részben 
kompenzálható. A tájadekvát növénytelepítés közvetve talajvédelmi, klímajavító hatású is 
(tervezés).  
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Az erdőtüzeknek való kitettség Pest megyében alacsony. A vizsgált nyomvonal üzemtervezett 
erdőrészleteket nem közelít meg, de fás-ligetes területen halad. 

Az adaptációs intézkedéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

7.4.1. táblázat: Az adaptációs intézkedések csoportosítása esedékességük alapján 

Adaptációs intézkedések 

Előkészítés során Tervezés során Megvalósulás során 

a megfelelő vízelvezetéshez jó 
minőségű meteorológiai, 
hidrológiai és geomorfológiai 
adatok beszerzése 

a víz hatékony 
távoltartásának és 
elvezetésének biztosítása 
megfelelő vízgazdálkodási 
infrastruktúrával 

a pálya menti növényzet 
megfelelő gondozása a 
viharos események okozta 
károk csökkentése érdekében 

a sikló pályája mentén található 
fák állapotfelmérése és a 
potenciálisan balesetet okozó 
ágak, fák eltávolítása 

a felszín alatti vízfolyások 
kezelése, felkészülés az 
intenzív csapadékok során 
keletkező 
csapadékmennyiségre, a 
keletkező villámárvizek 
levonulási útjának tervezése 

a pálya menti 
növényállomány esetében a 
rossz állapotú, törékeny 
faegyedek lecserélése 

 a csatornahálózat megfelelő 
méretezése 

a csatornahálózat rendszeres 
karbantartása 

 

megfelelő növénytelepítés 
kialakítása a 
lejtőstabilizálás, az UV-
sugárzás elleni védelem, 
valamint az igénybe vett 
biológiailag aktív felületek 
kompenzálása érdekében 

 

 

Fontos megállapítani, hogy az alkalmazkodást elősegítő intézkedések hosszú távon fenntarthatók. 
A projekt teljes életciklusa alatt az üzemeltetőnek javasolt figyelmet fordítani a monitoring 
tevékenységre. Az adaptációs intézkedések nyomon követése későbbi tervfázisban, az üzemeltetés 
során tervezendő. Ennek segítségével az alkalmazkodás továbbra is fenntartható, a rendszer 
rugalmas és így éghajlatváltozás-biztos lesz. A katasztrófákkal szembeni ellenálló képessége a 
megelőző tevékenységekkel kezeltnek tekinthető. 

7.5. A PROJEKT HATÁSA A KLÍMAVÁLTOZÁSRA ÉS A HATÁSTERÜLET 
KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉGÉRE 

Magyarországon a közlekedési ágazat részesedése a teljes energiafogyasztásból 21%, amely 
ennélfogva az egyik legjelentősebb komponens. Az éghajlatváltozásban tehát komoly szerepe van 
a közlekedés által generált üvegházhatású gáz kibocsátásoknak, ezért fontos feladat a közlekedési 
kibocsátások csökkentése, ami többek között a környezetbarát közlekedési-szállítási módok (jelen 
esetben a sikló) népszerűbbé válásával valósulhat meg.  

Infrastrukturális beruházások esetében a klímaváltozásra gyakorolt hatások közül alapvetően a 
területfoglalásnak és az üvegházhatású gázok mennyiségi változásának van szerepe. 

A tervezett beruházás közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati tényezőket tartalmazza: 

Üvegházhatású gázok várható kibocsátása  
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A tervezett műszaki infrastruktúra önmagában nem jár üvegházhatású gáz kibocsátásával. 
Üvegházhatású gáz kibocsátását a kivitelezési munkák okoznak, a kivitelezés kibocsátása azonban 
átmeneti.  

Területfoglalás 

A tervezett beruházás területfoglalásával kismértékben csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő 
felületek nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra.  

7.5.1. Üvegházhatású gázok várható kibocsátása 

Az éves CO2 emisszió meghatározása 

A közúti forgalom éves CO2-kibocsátásának meghatározásához a BME által honosított (a 2006. évi 
hazai járműállomány típus- és korösszetételére bevizsgált) HBEFA2 emissziós adatbázist használtuk 
fel. A HBEFA 3.3 adatbázis ún. járműrétegekhez (járműkategória, üzemanyag, emissziós szabvány, 
űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós faktorokat, amelyeket motorpadi 
vagy valós helyszíni mérésekkel határoznak meg.  

Az adott ország (Németország, Ausztria, Svájc) járműparkja, illetve a járművek futásteljesítménye 
ismeretében ezekből meghatározható az átlagos emissziós faktor. A HBEFA adatbázis az 
útkategória, forgalmi helyzet (pl. közút, belterületi 50 km/h-s sebességkorlátozás, szabad 
forgalomlefolyás stb.) függvényében különböző emissziós faktorokat ad meg. 

A BME által elvégzett vizsgálatban a HBEFA adatbázisban használt németországi, valamint a 
magyarországi személygépkocsipark között emisszió szempontjából mintegy 4 éves lemaradás volt 
megállapítható, azaz a 2006-os átlagos magyar emissziós faktor a 2002-es németországinak felelt 
meg. 

A járműpark korszerűsödésének lassulását feltételezve, a vizsgálatok időtávlatához igazodva, a 
fentiek alapján 4 helyett 5 éves eltolódást alkalmazva, a 2020-as állapothoz a 2015-ös, a távlati, 
2035-ös állapot esetében pedig a számítás során a forgalmi prognózis adataihoz a 2027. évi 
emissziós faktorokat párosítottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolódást alkalmazva. Így a 
megadott emissziós értékek a biztonság javára nagyobb mértékűek, mint a várhatóan ténylegesen 
realizálódó értékek.  

A forgalmi vizsgálat alapján rendelkezésünkre álló járműosztály-besorolás és a HBEFA adatbázisból 
lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül az ÁNF (Átlagos Napi Forgalom) I. 
kategóriához a személygépkocsi, az ÁNF II. kategóriához a nehéz tehergépjármű emissziós faktort 
alkalmaztuk. Az egyes útkategóriák és forgalmi viszonyok mellett a következő emissziós faktorokat 
alkalmaztuk: 

7.5.1. táblázat: Fajlagos emissziós tényezők 2035. 

Légszennyező CO2 (g/km/j) 

Sebesség 
(km/h) 

I. kat. II. kat. 

50/50 141,26 581,42 

 

                                           
 

2 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz 
University of Technology – Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017. április 24. 
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Az üvegházhatású gázok közúti forgalomból származó kibocsátásának számításához az alábbi 
adatok lettek figyelembe véve: 

 a fent bemutatott fajlagos CO2-emissziók, 
 előrebecsült forgalmi adatok: referencia (nélküle) és vele állapotokra, 
 az egyes útszakaszok hossza (km). 

A számítások alapján a következő kibocsátási értékek várhatók: 

Referencia (nélküle) állapotban a meglévő úthálózaton: ~100,1 t CO2/év 

Távlat (vele) állapotban a meglévő úthálózaton: ~61,1 t CO2/év 

Tehát ~39 t CO2/év üvegházhatású gáz kibocsátáscsökkenés várható a meglévő útszakaszon a 
beruházás megvalósulása esetén. A kibocsátáscsökkenés azzal magyarázható, hogy amennyiben a 
beruházás megvalósul, a turistabuszok közlekedését kiváltja a sikló, így a buszokból származó CO2-
mennyiséggel nem kell számolni távlati állapotban.  

Így a beruházás pozitívnak tekinthető a fosszilis energiahordozók készleteinek megőrzése, illetve 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése vonatkozásában. 

A beruházás klímaváltozásra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében az alábbi intézkedések 
javasoltak: 

 alacsony vagy zéró ÜHG-kibocsátású munkagépek használata a kivitelezés és szállítás 
során, 

 alacsony vagy zéró ÜHG-kibocsátású technológiák alkalmazása a kivitelezés során, 
 a rekultiváció során a tájra jellemző őshonos növények telepítése (fák, cserjék, füvesítés 

stb. tekintetében is). 

7.5.2. Az üvegházhatású gázok növényzet általi elnyelése3 

A tervezett beruházás területfoglalásával csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek 
nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. A tervezett beruházás tartósan növényzettel 
fedett területeket is igénybe vesz. Ezeken a területeken a felszínborítás megváltozik, így a tervezési 
területen a növényzet CO2-megkötő képessége csökken. 

A területfoglalás felszínváltozással jár együtt. Az átlagos felszíni hőmérséklet egyik meghatározó 
tényezője a felszín átlagos albedó értéke. Minél kisebb egy táj albedója, a felszín annál kevesebb 
napsugarat ver vissza a levegőbe, így az adott területen nagyobb melegedésre számíthatunk. 

A tervezett beruházás hatására egyrészt nőnek a burkolt felületek, másrészt csökkennek a 
növényzettel fedett területek. A megváltozott felszínborítás alapvetően a mikroklimatikus 
viszonyokra van hatással. A felszínborítás megváltozásának hatása lokálisan fog jelentkezni. 

A növényzettel fedett területek csökkenését a 7.5.2. táblázat mutatja be.  

7.5.2. táblázat: A tervezett beruházás terület-igénybevétele 

Vegetációtípus Terület-igénybevétel (ha) 

gyep 0,056 

parkerdő 0,18 

                                           
 

3 Felhasznált irodalom: Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben 
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A növényzet által felhasznált szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimiláló felületek 
nagyságától függ (7.5.3. táblázat). Számítások szerint egy lombköbméter asszimiláló felület egy 
évben, a vegetációs időszakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot köt meg 
(1 lombköbméter átlag 4 m2 asszimiláló felületnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel 
és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetációs időszakban. 

A Föld oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentősebb hatást az erdők gyakorolják. Az erdők 
esetében számításba kell venni az erdők korát, élőfakészletét, termőhelyét, fajösszetételét, 
záródási százalékát és a törzsszámot. Egy hektár erdő teljesítménye CO2 esetében 5,4-15,3 tonnáig 
terjedhet. 

A gyepszint 0,5-2,5 lombköbméternek megfelelő szolgáltatást nyújthat. A növényzet általi szén-
dioxid-elnyelés az összes növényzet életfolyamatához kötődik, így részt vesz benne a szántóföldi 
növénytermesztés, a vizes élőhelyek és a mocsarak is. 

7.5.3. táblázat: Egyes vegetációtípusok CO2-produktuma 

Vegetációtípus CO2 [tonna/ha] 

Mérsékelt égövi erdő 14,02 

Ligeterdők és bozótterületek 6,47 

Mérsékelt égövi füves területek 5,39 

Szántóföldek 6,74 

Tavak, vízfolyások 5,39 
 

A tervezett beruházás által várhatóan igénybe vett terület növényzet általi, jelenlegi éves CO2-
elnyelését a 7.5.4. táblázat mutatja be. 

7.5.4. táblázat: A beruházási terület növényzetének éves CO2-elnyelése 

Vegetációtípus Terület-igénybevétel 
[ha] 

A terület 
CO2-produktuma 

[tonna/év] 

Ligeterdők és bozótterületek 
(parkerdő) 

0,18 1,1646 

Mérsékelt égövi füves területek 
(gyepes terület) 0,056 0,3018 

Összesen  1,4664 

 

A rombolt felületek rehabilitációja céljából gyepesítés, cserjetelepítés és fasorok, facsoportok 
telepítése végezhető. Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység következtében 
a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képessége várhatóan kismértékben 
csökken. 

7.6. A KLÍMAKOCKÁZATI ELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI 

A XXI. század egyik jelentős kihívása a globális felmelegedés és éghajlatváltozás 
következményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatásainak csökkentése, valamint a várható 
változásokra való felkészülés, azokhoz való alkalmazkodás.  

Jelen tanulmányban bemutatott, várhatóan nagyobb számban jelentkező negatív hatások 
közlekedésbiztonság szempontjából kedvezőtlenek, a forgalom fennakadását okozhatják. 
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Hatáscsökkentő javaslatként (összefoglalóan) megfogalmazható a biológiailag aktív felületek 
pótlása, valamint a megfelelő vízelvezetési rendszer kialakítása a fejlesztés megvalósítása során. 

A tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az 
azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt biztosítják a rendszer 
éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás sérülékeny az 
éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. A klímaváltozás hatásainak 
csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések alkalmazása 
jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra 
vonatkozóan. 

A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. 
Az üzemelés során, a turistabuszok kiváltásának köszönhetően csökken a CO2-
kibocsátás, így a beruházás pozitívnak tekinthető a fosszilis energiahordozók 
készleteinek megőrzése, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése 
vonatkozásában. 

8. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Talaj és felszín alatti víz védelme 

A humuszos feltalaj szempontjából legjelentősebb hatásfolyamat maga a Sikló létesítményeinek 
területfoglalása. A legjelentősebb hatásokkal a mélyvezetésű vasúti pálya kialakítása során kell 
számolni. 

A Sikló három fő létesítményből áll: az alsó állomás, a pálya és a felső állomás. A Sikló 
pályaszakasza két részre bontható: egy föld alatti és egy külszíni szakaszra. 

A mélyvezetésű pálya kb. 127 m hosszú szakaszán, a műtárgy bányászati módszerekkel készül el 
a felszín alatt. 

A vizsgált terület fő kőzete az eocén budai márga. A mészmárgában karsztos üregek előfordulására 
számítani lehet. 

A 2 éves adatsorok és vízszint mérések alapján a maximális várható vízállás 103,5 mBf, amely 
felett a Duna árvizes időszakában sem várható magasabb érték, ezért a tervezett létesítmény a 
vizekre nincs visszatorlasztó hatással és a 103,5 mBf szint betartásával a karsztvízre nincs 
duzzasztó hatással. 

A Sikló tervezett nyomvonala jóval a dolomit felett vezet, ezért a fő karsztvíz tároló dolomitot nem 
érinti. A hévíz rendszer túlnyomásos voltából fakadóan és a feláramlási jellegéből adódóan a 
mélykarszt esetleges felszíni szennyezésének esélye minimális. 

A sikló alsó állomásánál a lejtaknából bejutó csurgalékvíz és a technológiai igények alapján 
olajfogós átemelő zsompot alakítanak ki. Így biztosított, hogy az esetleges káros anyagok ne 
érintkezzenek a talajjal vagy földtani közeggel. 

A tervezett beruházás megvalósítása és üzemelése során földvédelmi szempontból üzemszerűen 
olajszennyezéssel nem kell számolni, előfordulása havária eseménynek számít.  

A környezetvédelmi előírások betartásával földvédelmi, felszín alatti vízvédelmi 
szempontból kedvezőtlen hatással nem kell számolni. 
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Felszíni víz védelme 

Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján a vizsgált terület a Közép-Duna alegység részét 
képezi. 

Árvízvédelmi szempontból a terület mentesített ártérnek tekinthető. A Duna mindkét oldalát – mint 
fő befogadót - végig védgátak kísérik. 

A tervezett beruházás felszíni vízfolyást nem érint. A tervezési területhez a legközelebb 
elhelyezkedő vízfolyás a Duna mely kb. 200 méter távolságra található. A vizsgált terület közelében 
lévő felszíni vízfolyás az Ördög-árok, mely ma már csatorna formájában éri el a Dunát az Erzsébet-
híd lábánál. Korábbi nagy árvizei miatt 1878-ban tágas boltozott csatornába foglalták, térségét 
feltöltötték, így felszínen nem látható. 

Bár az építkezés felszíni vízfolyást közvetlenül nem érint, de a sikló a Duna környezetében létesül, 
ezért az építkezés során a környezetvédelmi előírások betartása különösen fontos, hogy az 
esetleges káros hatásokat elkerüljék. 
Az építés ideje alatt leginkább havária események által keletkezett szennyezések, az építési rend 
ill. technológiai előírások be nem tartásából eredő veszélyek jelenthetnek veszélyt a felszíni vizekre 
(Dunára). 

Az elvezetett csapadékvizeket egyesített szennyvíz hálózatba vezetik. 
A sikló alsó állomásánál a lejtaknából bejutó csurgalékvíz és a technológiai igények alapján 
olajfogós átemelő zsompot alakítanak ki. 

Üzemszerű működés során betartva a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat (pl. csapadékvíz, 
illetve a burkolt - esetlegesen szennyezett - felületekről lefolyó vizek elkülönített rendszerű 
gyűjtése, elvezetése, olaj és/vagy iszapfogó műtárgy telepítése, stb.) a felszín alatti vízkészlet 
szennyezésének valószínűsége minimális. 

Mindezek alapján a tervezett beruházás vízvédelmi szempontból az előírt 
környezetvédelmi javaslatok betartása mellett megvalósítható. 

Levegőminőség-védelem 

A tervezési területhez legközelebbi OLM mérőállomás (Budapest, Széna tér) értékei alapján 
megállapítható, hogy a tervezési területen 2020 kivéltelével a nitrogén-dioxid (NO2), illetve 2018-
ban a szálló por (PM10) koncentráció meghaladta az éves egészségügyi határértéket. 

Építés alatti időszakban átlagos meteorológiai körülmények között intézkedés nélkül a durva 
földmunkák a szálló por (PM10) várhatóan meghaladhatja a 24 órás egészségügyi határértéket a 
legközelebbi védendő épület távolságában.  

Az 5.3.12. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, építés idejére vonatkozó 
levegővédelmi előírások betartásával a kedvezőtlen hatások jelentős mértékben csökkenthetők.  

A tervezett Sikló üzemeltetése villanymotorokkal történik, ezért ebből a tevékenységből a 
helyszínen légszennyezés nem keletkezik. 
A kiszolgáló épületek hőszivattyúinak helyi szennyezőanyag kibocsátása nincs. A Sikló megépülése 
során a turistabusz forgalom megszűnik a tervezett területen, így a távlati állapot kedvezőbb 
immissziós értékeket eredményez. 

Mindezek alapján a tervezett beruházás megvalósítása levegőminőség-védelemi 
szempontból nem okoz konfliktust. 
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Élővilág-védelem 

A beruházás országos jelentőségű védett természeti területet érint (keresztez), de jelentős 
természeti értéket képviselő élőhelyet élőhelymegszűnéssel nem érint.  

A védett növényfajok (selymes boglárka, csilláros sárma) egyedei érintettek az építés során, ez a 
populációkra nézve elviselhető hatású.  

A madárvilág szempontjából az új létesítmény építése a fák kivágása miatt káros, hiszen így 
csökken a fészkelés lehetősége. A fákon, cserjéken fészkelő madarak szaporodási esélyét a sikló 
létesítése tehát egyértelműen negatív módon befolyásolja. Hasonlóképpen negatív hatást gyakorol 
az építkezés és fakivágás a helyszínen élő egyéb gerincesekre, mint a hüllők és az emlősök. A 
rovarok esetében is tapasztalható némi kár a tápnövényként szolgáló fák és cserjék eltűnésével. 
Ez utóbbi hatás azonban a rovarok szaporasága miatt feltehetőleg kevéssé számottevő. 

A fentiek alapján, az állatvilág (különösképpen a madárvilág) vonatkozásában az új létesítmény 
építése zavaró hatású. 

Tájvédelem 

A tervezési terület környezetének jelenlegi tájképét nagyban meghatározza a terület tájhasználata, 
növényborítottsága, valamint domborzata. A tervezési terület kezdeti szakasza meredek, 
növényzettel sűrűn borított, így ezen a részen többnyire zárt látvány jellemző. Felfelé haladva a 
növényzet fellazul, több a gyeppel borított felület, emellett a fák dominálnak. A hegy magasabb 
részeire érve az egyre nagyobb gyepfelületek megjelenésével a látvány kitárul, a távolabbi látképet 
a főváros épített környezete határozza meg. A tervezési terület teljes egésze tájképvédelmi terület 
övezetében található. 

Tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a területfoglalással érintett területeken 
jelentkezhet: a zöldfelülettel borított területek megszűnésével és a helyükön közlekedési terület 
kialakulásával jár. A tervezett fejlesztés egyes szakaszokon szükségessé teszi idegen területek 
igénybevételét. A beruházás során a területfoglalással érintett területek használata megváltozik, a 
megtalálható zöldfelületek átalakulnak, az érintett területek használata megváltozik, az 
infrastrukturális, művi elemek térfoglalása nő. A tervezési területen nyilvántartott erdőtagok nem 
találhatók, így erdőterületek igénybevétele, erdőművelésből való területkivonás nem várható. 

Új látványelemként jelennek meg a sikló, valamint kapcsolódó létesítményei a tájban, melyek 
meghatározó elemei lesznek a városi látképnek. 

Összességében tájvédelmi szempontból a javasolt intézkedések betartásával a 
beruházás elfogadhatónak tekinthető.  

Épített környezet védelme  

Az UNESCO a budai Várheggyel és a Duna két partjának panorámájával együtt a Gellérthegyet 
1987-ben a Világörökség részévé nyilvánította. 

A sikló nyomvonala keresztülhalad az 5413/3, 5692/2 ingatlan nyilvántartási helyrajzi számú 
területeken, melyek nyilvántartott régészeti lelőhelyek minősülnek és ex lege védettséget élveznek.  

A www.muemlekem.hu és Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége (FHV) alapján a 
tervezett fejlesztés 250 m körzetében 11 db védett építészeti érték található. A tervezési terület 
közvetlenül a Rác fürdő mellett helyezkedik el. A tervezett beruházás építészeti értékeket 
közvetlenül nem veszélyeztet. 

A Sikló nyomvonala a Gellérthegy északi oldalán hosszában szeli át időben az őskortól a 
későközépkorig, illetve a török-korig fellelhető régészeti lelőhelyeket. A létesítendő sikló alsó 
állomásától 30 – 50 m-re az 5973 helyrajzi számú területen kerültek elő a kelta és későbronzkori 
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település eddig ismert legkeletibb objektumai. A tágabb környezetben korábban feltárt régészeti 
emlékek a 6006, 6172, 6184, 6209, 6228, 6263, 6264 és 6318 helyrajzi számú területekre 
lokalizálhatók.  

A rendelkezésre álló nyilvántartási adatok alapján, a régészeti feltárás során a beruházással érintett 
ingatlanok területén eredeti összefüggéseiben megmaradt kelta sánc előkerülése 
prognosztizálható, amely a régészeti örökség ingatlanelemét képező ún. régészeti emléknek 
minősül. Ez jelen állapotában nem felfedezhető, csak a korábban (1981-1982.) történt szondázó 
feltárásokból és a felszín geometriai töréséből következtethető. A földvár régészeti szempontból 
minősített értéket képvisel. Tájképi, környezeti szempontból a sánc jelenlegi, lepusztult, erodált 
állapotában is látható felszanalaktani opbjektum, melynek bolygatatlan állapotban való megőrzését 
minden körmülmények között elsődleges. 

A megelőző feltárás eredményének ismeretében a kiviteli terveket úgy fogják elkészíteni, hogy 
oszlop pontalap ne kerüljön a sánc vonalába. Amennyiben erre semmi módon nincs lehetőség, 
úgy a Budapesti Történeti Múzeummal történt megegyezés alapján, a sáncon teljes átmetszés 
készül a sánc-szerkezet komplett dokumentálása céljából. 

A tárgyi beruházás kivitelezése esetén a megvalósuló beavatkozások mentén, illetve azok 
közelében található, örökségvédelmi szempontból lényeges terület megőrzésére különös figyelmet 
szükséges fordítani a kivitelezés ideje alatt. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A régészeti örökség elemei 
eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.   

A javasolt intézkedések végrehajtása mellett a beruházás az épített örökség védelme 
szempontjából elfogadhatónak tekinthető. 

Zajvédelem 

Összefoglalva megállapítható, hogy a közvetlen hatásterületen a tervezett Gellérthegy Sikló 
forgalomtól származó zajterhelés (lásd. 5.8. fejezet) a környező épületeknél nem lépi túl a 
határértéket. 

Az építési zaj egyes munkafázisai túllépik a jogszabályban megengedett határértéket a jelenlegi 
adatok ismeretében elvégzett számítások alapján.  

Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi tervet 
készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, illetve a határértékek betartása 
érdekében. 

A tervezett létesítmény zajvédelmi szempontból megvalósítható. 

Rezgésvédelem 

A lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítjuk, hogy távlatban a tervezett pályán történő 
elhaladások hatására a közeli vizsgált lakóépületek környezetében nem fog növekedni a 
rezgésterhelés, így határérték feletti terhelés sem várható.  

Hulladékgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodási szempontból a kivitelezési munkálatok során a felsorolt 
hulladékgazdálkodási elvek, vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a hulladékok mennyisége 
minimalizálható. Az építés és üzemelés során keletkező hulladékok minimalizálásával, megfelelő 
gyűjtésével, elszállításával, hasznosítással történő elhelyezésével, a felsorolt megelőző 
intézkedések megtétele mellett, a felelős hulladékgazdálkodás megvalósítható. 
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A klímakockázati elemzés következtetései 

Az érzékenységelemzés során a beruházás érzékenysége került meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra vonatkozóan. A tervezett beruházás 
érzékenysége a következő időjárási hatásokkal szemben magas: felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése; hőségnapok számának növekedése; hőhullámos napok 
számának növekedése. 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történt, hogy az érzékenynek minősített 
létesítmények mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a tényezők 
változásából eredő várható hatásoknak a földrajzi elhelyezkedés szempontjából. A tervezett 
siklónak elsősorban az aszályos időszakok hosszának növekedése szempontjából magas a 
kitettsége. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett beruházás a felszíni levegő átlaghőmérsékletének 
lassú növekedésével, a hőségnapok számának növekedésével és a hőhullámos napok számának 
növekedésével szemben sérülékeny az éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. 

A kockázatértékelés alapján kiemelten kezelendő kockázattal nem számolunk.  

A klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések 
alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra 
vonatkozóan. 

A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. A beruházás 
területfoglalásával kismértékben csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek nagysága, ami 
közvetve, kismértékben kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

 

Budapest, 2021. június 17. 
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Rovarok fajlistája 

 
ROVAROK 

 
Fogólábúak (Mantodea) 

Imádkozó sáska (Mantis religiosa) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
 

Egyenesszárnyúak (Orthoptera) 
Fűrészlábú szöcske (Saga pedo) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, Vörös Könyves 
(aktuálisan veszélyeztetett faj) 
Zöld repülőszöcske (Phaneroptera falcata) 
Zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima) 
Mezei tücsök (Gryllus campestris) 
Olaszsáska (Calliptamus italicus) 
Kékszárnyú sáska (Oedipoda coerulescens) 
 

Bogarak (Coleoptera) 
Futóbogarak (Carabidae) 

Aranyos bábrabló (Calosoma sycophanta) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Bőrfutrinka (Carabus coriaceus) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Dunántúli kékfutrinka (Carabus germarii) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Változó futrinka (Carabus scheidleri) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Rezes futrinka (Carabus ulrichii) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Aknásfutrinka (Acinopus ammophilus) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Vörös Könyves 
(aktuálisan veszélyeztetett) 

Szarvasbogarak (Lucanidae) 
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Vörös Könyves 
(aktuálisan veszélyeztetett). Natura 2000 jelölőfaj. 
Kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 

Ganéjtúrófélék (Scarabaeidae) 
Orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft 
Butabogár (Pentodon idiota) 
Lőcslábú galacsinhajtó (Sisyphus schaefferi)  
Májusi cserebogár (Melolontha melolontha) 
Kis sárgacserebogár (Amphimallon assimile)  
Bordás sárgacserebogár (Amphimallon solstitiale) 
Aranyos rózsabogár (Cetonia aurata) 
Pompás virágbogár (Protaetia aeruginosa) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft, Vörös 
Könyves (aktuálisan veszélyeztetett) 
Smaradgzöld virágbogár (Protaetia affinis) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Rezes virágbogár (Protaetia cuprea) 

Rétbogarak (Scirtidae) 
Nádi rétbogár (Cyphon variabilis) 

Díszbogarak (Buprestidae) 
Hársfa-tarkadíszbogár (Lamprodila rutilans) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Változékony karcsúdíszbogár (Agrilus viridis) 

Pattanóbogarak (Elateridae) 
Szőrös pattanó – (Cidnopus pilosus) 
Kis szívespattanó – (Dicronychus rubripes) 



 

 

Szenes szívespattanó (Cardiophorus nigerrimus) 
Lágybogarak (Cantharidae) 

Sötét lágybogár (Cantharis obscura) 
Katicabogarak (Cocconellidae) 

Lucernaböde (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata) 
Tizenhatpettyes katica (Tytthaspis sedecimpunctata) 
Kétpettyes katica (Adalia bipunctata) 
Tizenkétcseppes füsskata (Vibidia duodecimguttata) 
Vörösfoltos bödice (Scymnus rubromaculatus) 

Komorkák (Melandryidae) 
Fényes szöcskebogár (Orchesia micans) 

Héjbogarak (Zopheridae) 
Tarka héjbogár (Synchita variegata) 

Gyászbogarak (Tenebrionidae) 
Rövidszárnyú gyászbogár – Nalassus dermestoides 
Érdes taplóbogár (Eledonoprius armatus) 

Álcincérek (Oedemeridae) 
Zöldeskék álcincér – (Ischnomera caerulea) 

Hólyaghúzó bogarak (Meloidae) 
Kék nünüke (Meloe violaceus) 

Cincérek (Cerambycidae) 
Diófacincér (Aegosoma scabricorne) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Közönséges darázscincér (Clytus arietis) 
Díszes darázscincér (Chlorophorus varius) 
Galagonyacincér (Grammoptera ruficornis) 
Szőrös cincér (Anisarthron barbipes) 
Fekete facincér (Rhopalopus macropus) 
Molyhos hőscincér (Cerambyx welensii) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft 
Kétszínű nyárfacincér (Rhamnusium bicolor) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Fekete gyalogcincér (Dorcadion aethiops) 
Barna gyalogcincér (Dorcadion fulvum) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Nyolcsávos gyalogcincér (Dorcadion scopolii) 
Pettyes szilcincér (Saperda punctata) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Kék bogáncscincér (Agapanthia violacea) 
Fehérgyűrűs bogáncscincér (Agapanthia villosoviridescens) 

Levélbogarak (Chrysomelidae) 
Veresnyakú árpabogár (Oulema melanopus) 

Orrosbogarak (Anthribidae) 
Ködfoltos pajzstetvész-orrosbogár (Anthribus nebulosus) 

Ormányosbogarak (Curculionidae) 
Változékony levélormányos (Phyllobius betulinus) 
Közönséges levélormányos (Phyllobius oblongus) 
Lucerna-pikkelyesormányos (Hypera postica) 
Repcsénybáris (Melanobaris atramentaria) 
Gyümölcsfa-levélormányos (Phyllobius pyri) 
Tölgymakkzsuzsóka – (Curculio glandium) 
 

Lepkék (Lepidoptera) 
Nappali lepkék (Rhopalocera) 

Cigánylepke (Erynnis tages) 



 

 

Mályva-busalepke (Carcharodus alceae) 
Feles busalepke (Pyrgus armoricanus) 
Kis busalepke (Pyrgus malvae) 
Vonalas busalepke (Thymelicus lineolus) 
Vesszős busalepke (Hesperia comma) 
Erdei busalepke (Ochlodes venatus) 

Pillangók (Papilionidae) 
Farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, Vörös Könyves 
(potenciálisan veszélyeztetett) 
Kardoslepke (Iphiclides podalirius) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Fecskefarkú lepke (Papilio machaon) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 

Fehérlepkék (Pieridae) 
Mustárlepke (Leptidea sinapis) 
Citromlepke (Gonepteryx rhamni) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Csángó kéneslepke (Colias erate) 
Hajnalpír-lepke (Anthocaris cardamines) 
Rezedalepke (Pontia daplidice) 
Káposztalepke (Pieris brassicae) 
Répalepke (Pieris rapae) 
Repcelepke (Pieris napi) 

Boglárkalepkék (Lycaenidae) 
Közönséges tűzlepke (Lycaena phlaeas) 
Kis tűzlepke (Lycaena thersamon) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Bengeboglárka (Celastrina argiolus) 
Csíkos boglárka (Polyommatus damon) – Fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft, 
Vörös Könyves (közvetlenül veszélyeztetett) 
Közönséges boglárka (Polyommatus icarus) 
Magyar boglárka (Jolana iolas) – Fokozottan védett, eszmei értéke 250 000 Ft, Vörös 
Könyves (aktuálisan veszélyeztetett) 

Tarkalepkék (Nymphalidae) 
Csőröslepke (Libythea celtis) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Közönséges gyöngyházlepke (Issoria lathonia) 
Nagy gyöngyházlepke (Argynnis paphia) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Zöldes gyöngyházlepke (Argynnis pandora) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft, Vörös 
Könyves (potenciálisan veszélyeztetett) 
C-betűs lepke (Nymphalis c-album) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Nagy rókalepke (Nymphalis polychloros) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Nappali pávaszem (Nymphalis io) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Kis rókalepke (Nymphalis urticae) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft 
Atalanta-lepke (Vanessa atalanta) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Bogáncslepke (Vanessa cardui) 
Nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft, Vörös Könyves 
(potenciálisan veszélyeztetett) 

Szemeslepkék (Satyrinae) 
Közönséges szénalepke (Coenonympha glycerion) 
Kis szénalepke (Coenonympha pamphilus) 
Fehérövű szénalepke (Coenonympha arcania) 
Nagy ökörszemlepke (Maniola jurtina) 
Vörös szemeslepke (Lasiommata megera) 
Erdei szemeslepke (Pararge aegeria) 



 

 

Szürkeöves szemeslepke (Hipparchia fagi) 
Araszolók (Geometridae) 

Csücskös sziklaaraszoló (Odontognophos dumetatus) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Tarka sziklaaraszoló (Charissa variegata) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, Vörös 
Könyves (közvetlenül veszélyeztetett)  
Változó sziklaaraszoló (Charissa intermedia) – Védett, eszmei értéke 50 000 Ft, Vörös 
Könyves (aktuálisan veszélyeztetett) 

Szenderek (Sphyngidae) 
Kacsafarkú szender (Macroglossa stellatarum) 
Szulákszender (Agrius convolvuli)  
Halálfejes lepke (Acherontia atropos) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Oleanderszender (Daphnis nerii) 
Sávos szender (Hyles livornica) 
Kutyatejszender (Hyles euphorbiae) 
Szőlőszender (Deilephila elpenor) 
Galajszender (Hyles galii) 

Bagolylepkék (Noctuidae) 
Óriás hegyibagoly (Eurois occulta) 
Pusztai földibagoly (Actebia fugax) – Védett, eszmei értéke 10 000 Ft 
Karcsú dudvabagoly (Apamea oblonga) 
Fahéjszínű bagoly (Amphipyra pyramidea) 
Változékony fésűsbagoly (Orthosia incerta) 
Karcsú fésűsbagoly (Orthosia cerasi) 
Foltos fésűsbagoly (Orthosia gothica) 
Közönséges csuklyásbagoly (Cucullia umbratica) 
Tölgyes-fésűsbagoly (Anorthoa munda) 
Bíborsávos díszbagoly (Atethmia centrago) 
Változó őszibagoly (Conistra vaccini) 
Téli bagolylepke (Conistra rubiginosa) 
Vörösfejű őszibagoly (Conistra erythrocephala) 
Szürke fabagoly (Xylena exoleta) 
Vörhenyes fabagoly (Xylena vetusta) 
Gyakori csalánbagoly (Abrostola tripartita) 
Közönséges csalánbagoly (Abrostola triplasia) 
Vándor aranybagoly (Trichoplusia ni) 
Cseppfoltos ezüstbagoly (Macdunnoughia confusa) 
Aranybagoly (Diachrysia chrysitis) 
Gammabagoly (Autographa gamma) 
Oroszlánszájbagoly (Calophasia platyptera) 
 

Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) 
Kék fadongó (Xylocopa vioolacea) 
 

CSIGÁK (GASTROPODA) 
Hordócsiga (Orcula dolium) – Védett, eszmei értéke 5000 Ft 
Sokfogú csiga (Granaria frumentum) 
Bábcsiga (Pupilla muscorum) 
Pupilla triplicata 
Vallonia enniensis 
Bordás csiga (Vallonia costata) 



 

 

Sima csiga (Vallonia pulchella) 
Zebracsiga (Zebrina detrita) 
Kis borostyánkőcsiga (Succinea oblonga) 
Vésett orsócsiga (Clausilia dubia) 
Erdei orsócsiga (Balea biplicata) 
Bulgarica rugicollis 
Cecilioides acicula 
Üveges csiga (Vitrina pellucida) 
Kúpos csiga (Zonitoides nitidus) 
Vitrea subrimata 
Dombi csiga (Aegopinella minor) 
Átlátszó csiga (Oxychilus draparnaudi) 
Oxychilus inopinatus 
Szemcsés meztelencsiga (Tandonia budapestensis) 
Óriás meztelencsiga (Limax cinereoniger) 
Kórócsiga (Helicella obvia) 
Pusztai csiga (Helicopsis striata) 
Tejfehér csiga (Monacha cartusiana) 
Vörösínyű csiga (Perforatella incarnata) 
Szőrös csiga (Perforatella rubiginosa) 
Bokorcsiga (Euomphalia strigella) 
Pannon csiga (Cepaea vindobonensis) 
Éti csiga (Helix pomatia) – Védett, eszmei értéke 2000 Ft 
 

 



 

 

Fényképek (2021. május) 
 

 
1. kép. Intenzíven fenntartott 
félszáraz gyep a Citadella sétány alatt 
(felszíni szakasz - felülről) 
 

 
2. kép. Intenzíven fenntartott 
félszáraz gyep a Citadella sétány alatt 
(felszíni szakasz - alulról) 
 

 
3. kép. Napfényes „erdőbelső” a 
közvetett hatásterületen, virágzó 
selymes boglárkával (védett) 
 
 
 
 

 
 

 
4. kép. Koros faegyedek a közvetlen 
hatásterületen (korai juhar) 
 

 
5. kép. Bérc utca, burkolt út és árnyas 
„erdőbelső” (kitérő környéke) 
 
 

 
6. kép. Orom utca, országos 
védettséget jelölő tábla (kitorkollás 
környéke) 



 

 

 
7. kép. A „parkerdő” belseje az Orom 
utcánál (kitorkollás környéke) 
 

 
8. kép. Hegyalja út, fásított 
közlekedési sziget (alsó állomás) 

 
9. kép. Selymes boglárka (védett) a 
gyepben, fűnyírás előtt (közvetlen 
hatásterület) 
 

 
10. kép. Medvehagyma üde erdők 
(keményfaligetek, gyertyános-
tölgyesek, bükkösök) növénye (a 
beépítés mellett megtalált 1 tő 
feltehetően kertből származik) 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

IV. KÖRNYEZETVÉDELMI 

HELYSZÍNRAJZOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

V. FAKIVÁGÁSI TERV MELLÉKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Korona

magasság 

(m)

átmérő

(cm)

átmérő

(m)
gyökér törzs korona

1 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Corylus colurna 13 1,5 44 7 3 3 3 3

4 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Celtis occidentalis 14 2 63 12 3 3 1 1

6 Celtis occidentalis 14 2,2 71 14 3 2 2 2

7 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Celtis occidentalis 12 3,2 32 9 2 2 2 2

9 Celtis occidentalis 12 3 34 8 2 3 2 2

10 Celtis occidentalis 13 3,5 27 9 3 2 2 2

11 Corylus colurna 11 1,8 43 8 3 3 3 3

12 Sophora japonica 19 2 69 16 1 1 1 1

13 Morus alba 11 1,6 40 9 2 2 1 1

14 Corylus colurna 12 1,7 36 9 3 3 3 3

15 Celtis occidentalis 10 2 57 9 2 2 2 2

16 Acer pseudoplatanus 11 2,8 45 6 2 3 2 2

17 Tilia cordata 9 2,2 35 8 2 3 2 2

18 Tilia tomentosa 5 2 25 6 2 2 1 1

19 Fraxinus ornus 8 3 30 6 2 1 2 1

20 Fraxinus ornus 9 3 27 8 2 1 2 1

21 Tuskó 0 0 40 0 0 0 0 0

22 Acer pseudoplatanus 8 3 28 6 3 3 2 2

23 Sophora japonica 10 0,5 70(24+21+25) 8 2 3 2 2

24 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Fraxinus ornus 10 0,4 53(15+20+18) 9 3 2 1 1

26 Celtis occidentalis 6 3 16 4 2 3 2 2

27 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Acer negundo 8 0,4 48(24+24) 10 2 2 1 1
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29 Acer negundo 8 1,4 39 6 2 2 1 1

30 Acer platanoides 13 2,6 44 10 2 3 2 2

31 Acer platanoides 7 2,7 23 7 3 3 1 1

32 Morus alba 8 0,1 66 (19+12+17+18) 8 1 2 1 1

33 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Acer platanoides 8 3 20 4 2 1 2 1

36 Fraxinus pennsylvanica 9 0,8 39 7 3 2 2 2

37 Catalpa bignonioides 6 0,4 34(21+13) 6 2 1 1 1

38 Fraxinus pennsylvanica 10 1,6 22 7 1 2 2 1

39 Aesculus hippocastanum 8 2,6 37 7 3 1 1 1

40 Acer platanoides 9 2,8 40 9 3 3 1 1

41 Tilia cordata 14 2,6 58 12 3 3 2 2

42 Tilia cordata 11 1 ,8 40 8 2 1 2 1

43 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Corylus colurna 3,5 1,6 25 4 2 1 1 1

46 Kiszáradt fa 7 2 28 4 1 1 1 1

47 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Fraxinus excelsior 10 3 55 9 2 3 2 2

49 Fraxinus excelsior 10 3 20 6 2 3 3 2

50 Acer platanoides 10 1,5 28 6 1 1 1 1

51 Fraxinus excelsior 7 1,4 20 6 3 3 3 3

52 Aesculus hippocastanum 16 2,2 65 11 2 3 2 2

53 Aesculus hippocastanum 13 2,5 34 8 3 3 2 2

54 Prunus mahaleb 9 1 25 8 1 2 1 1

55 Robinia pseudoacacia 9 1,4 30 6 1 2 2 1

56 Celtis occidentalis 9 1,4 35 8 3 3 3 3
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57 Acer platanoides 14 1,6 31 11 3 3 3 3

58 Acer platanoides 13 2,2 40 12 2 3 2 2

59 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Fraxinus excelsior 17 4 28 9 3 3 3 3

61 Acer platanoides 15 0,5 31 (17+14) 9 3 3 3 3

62 Tuskó 0 0 50 0 0 3 0 0

63 Üres fahely 0 0 0 0 0 3 0 0

64 Kiszáradt fa 3 2 24 2 1 2 1 1

65 Acer platanoides 15 2 37 14 3 4 3 3

66 Aesculus hippocastanum 16 0,4 56 (28+28) 9 3 0 3 3

67 Aesculus hippocastanum 16 3,5 36 8 3 2 3 3

68 Fraxinus excelsior 21 2,5 39 15 3 3 3 3

69 Fraxinus ornus 15 1,7 32 11 3 3 3 3

70 Acer campestre 14 1,1 33 11 2 2 2 2

71 Acer platanoides 16 2,2 40 15 2 2 3 2

72 Tuskó 0,2 0 47 0 0 1 0 0

73 Acer platanoides 14 1,4 35 13 1 3 2 1

74 Robinia pseudoacacia 14 3,5 20 6 3 3 3 3

75 Acer platanoides 15 1,8 39 12 3 2 3 3

76 Robinia pseudoacacia 6 0,2 24 (15+9) 6 2 2 1 1

77 Robinia pseudoacacia 8 2,1 22 8 2 3 2 2

78 Robinia pseudoacacia 16 2,5 27 7 1 3 2 1

79 Acer platanoides 13 2 32 10 3 3 3 3

80 Acer platanoides 13 0,5 57 (26+31) 10 2 3 2 2

81 Acer platanoides 11 1,9 31 9 1 3 2 1

82 Acer platanoides 10 0,4 21 5 2 3 2 2

83 Acer platanoides 12 1,9 25 8 2 3 2 2

84 Acer platanoides 13 1,9 26 9 2 3 2 2
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85 Fraxinus excelsior 21 1,1 45 15 3 1 3 3

86 Acer platanoides 16 1,7 44 12 2 2 2 2

87 Acer platanoides 15 0,3 62 (19+31+12) 11 3 1 3 3

88 Fraxinus ornus 17 1,4 37 10 3 2 3 3

89 Fraxinus ornus 17 1,6 40 9 3 1 3 3

90 Fraxinus ornus 18 3 35 8 3 0 3 3

91 Robinia pseudoacacia 10 5 23 5 1 1 2 1

92 Robinia pseudoacacia 11 6 25 4 2 2 1 1

93 Kiszáradt fa 12 4 24 4 1 1 1 1

94 Robinia pseudoacacia 13 4 24 7 2 2 1 1

95 Robinia pseudoacacia 10 3,5 28 7 2 1 1 1

96 Tuskó 0,2 0 40 0 0 0 0 0

97 Acer platanoides 18 1,8 58 14 3 3 3 3

98 Fraxinus excelsior 20 2 55 17 2 2 2 2

99 Prunus mahaleb 8 1,8 35 6 1 1 1 1

100 Acer platanoides 12 2,2 36 14 1 2 2 1

101 Robinia pseudoacacia 8 2,9 17 6 2 1 1 1

102 Celtis occidentalis 15 3 70 13 2 2 2 2

103 Robinia pseudoacacia 11 3,5 20 4 2 1 2 1

104 Acer platanoides 13 1 38 13 3 3 3 3

105 Gleditsia triacanthos 10 4 15 4 3 3 3 3

106 Gleditsia triacanthos 10 5 15 5 3 3 3 3

107 Gleditsia triacanthos 10 4 17 5 3 3 3 3

108 Celtis occidentalis 15 4 77 14 2 2 2 2

109 Gleditsia triacanthos 7 4 15 5 2 3 3 2

110 Acer negundo 5 2,2 8 3 1 2 2 1

111 Fraxinus excelsior 18 4 31 9 3 4 3 3

112 Fraxinus excelsior 18 5 38 9 3 4 3 3
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113 Fraxinus excelsior 16 3 21 5 3 4 3 3

114 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

115 Fraxinus excelsior 19 6 25 8 3 4 3 3

116 Fraxinus excelsior 22 4 33 10 4 4 4 4

117 Fraxinus ornus 20 2 33 10 2 2 2 2

118 Acer campestre 15 2 27 8 2 2 1 1

119 Fraxinus excelsior 26 2 58 14 3 3 3 3

120 Tilia cordata 10 2 15 5 3 3 3 3

121 Fraxinus excelsior 24 9 47 13 3 4 3 3

122 Tuskó 0,1 0 25 0 0 0 0 0

123 Tilia cordata 15 3 27 8 3 3 3 3

124 Tuskó 0,1 0 12 0 0 0 0 0

125 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Acer campestre 18 2 36 9 2 3 1 1

127 Fraxinus excelsior 22 4 51 9 3 4 4 3

128 Fraxinus ornus 19 3 37 8 2 2 1 1

129 Acer campestre 16 3 30 9 3 2 2 2

130 Acer campestre 16 2 31 7 3 2 2 2

131 Fraxinus ornus 16 3 35 8 2 1 2 1

132 Fraxinus ornus 14 5 47 6 2 1 1 1

133 Tilia cordata 15 4 26 6 3 2 1 1

134 Fraxinus excelsior 17 3 34 8 2 1 1 1

135 Fraxinus excelsior 17 5 36 8 2 1 1 1

136 Tilia cordata 15 4 21 5 2 1 2 1

137 Fraxinus excelsior 19 6 40 8 3 3 3 3

138 Fraxinus excelsior 18 5 28 6 2 1 2 1

139 Acer platanoides 16 4 22 6 3 3 3 3

140 Fraxinus ornus 15 4 32 6 3 3 3 3
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141 Fraxinus ornus 16 3 23 7 2 1 2 1

142 Fraxinus ornus 16 3 26 7 2 1 2 1

143 Celtis occidentalis 18 1 37 10 3 4 3 3

144 Celtis occidentalis 15 3 27 6 3 3 3 3

145 Fraxinus excelsior 19 6 45 10 3 4 3 3

146 Fraxinus excelsior 19 5 51 8 3 4 3 3

147 Acer campestre 15 2 26 8 2 2 1 1

148 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

149 Acer campestre 12 2 15 6 1 1 2 1

150 Fraxinus excelsior 18 6 29 8 3 3 2 2

151 Fraxinus excelsior 16 3 30 9 3 3 3 3

152 Fraxinus excelsior 17 3 33 9 3 4 3 3

153 Acer platanoides 15 2 30 9 3 4 3 3

154 Fraxinus excelsior 17 3 26 6 3 4 3 1

155 Fraxinus excelsior 18 6 32 6 3 2 1 3

156 Kiszáradt fa 15 8 22 1 1 1 1 3

157 Fraxinus excelsior 17 4 42 9 3 4 3 1

158 Fraxinus ornus 15 3 27 5 3 3 3 1

159 Fraxinus excelsior 17 7 35 8 3 3 3 3

160 Fraxinus ornus 16 0,1 61 (26+14+21) 10 2 1 2 2

161 Fraxinus excelsior 22 4 38 10 3 3 3 1

162 Fraxinus excelsior 21 2,2 36 9 3 3 3 3

163 Fraxinus excelsior 24 5 34 9 1 2 2 3

164 Fraxinus excelsior 24 2,2 42 14 1 2 2 2

165 Tilia cordata 19 4 31 9 3 3 3 1

166 Tilia cordata 12 2,5 24 8 3 3 2 2

167 Acer platanoides 17 5 24 6 1 2 2 1

168 Fraxinus excelsior 20 4,5 32 9 3 3 3 1
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169 Fraxinus excelsior 18 2,5 34 9 3 3 3 1

170 Fraxinus excelsior 24 7 37 13 2 3 2 3

171 Sophora japonica 14 0,2 39 (15+24) 10 1 1 2 3

172 Acer platanoides 8 2 13 4 3 3 2 1

173 Fraxinus excelsior 23 1,4 40 9 1 2 1 3

174 Fraxinus excelsior 22 2,2 34 11 1 2 1 3

175 Fraxinus ornus 17 4,5 34 11 1 2 1 1

176 Morus alba 16 2,5 34 10 3 3 3 3

177 Acer campestre 15 1 32 12 3 4 3 2

178 Fraxinus excelsior 22 0,6 69 (33+36) 14 1 1 2 1

179 Fraxinus excelsior 24 6 46 14 3 4 3 2

180 Celtis occidentalis 15 1,5 31 14 3 4 3 3

181 Fraxinus excelsior 19 2 40 12 1 1 1 1

182 Fraxinus excelsior 24 2,2 40 14 3 4 3 3

183 Fraxinus excelsior 22 7 39 9 2 2 3 2

184 Acer campestre 15 2,2 24 10 2 1 2 1

185 Acer campestre 15 1,5 29 10 3 3 2 2

186 Fraxinus excelsior 20 6 30 8 3 3 3 3

187 Fraxinus excelsior 20 9 24 6 3 3 2 2

188 Fraxinus excelsior 21 2,5 30 7 3 3 2 2

189 Fraxinus excelsior 22 4 29 8 2 3 2 2

190 Kiszáradt fa 20 0,1 49 (24+25) 7 1 1 1 1

191 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Fraxinus excelsior 24 8 27 9 3 3 3 3

193 Fraxinus excelsior 23 4,5 22 11 3 3 3 3

194 Acer campestre 16 2,2 22 9 1 2 2 1

195 Acer campestre 12 1,5 22 9 2 3 2 2

196 Robinia pseudoacacia 5 2,1 16 4 1 2 2 1
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197 Robinia pseudoacacia 15 4 25 6 3 3 3 3

198 Robinia pseudoacacia 16 1,3 35 9 3 3 3 3

199 Robinia pseudoacacia 12 2 25 5 3 3 2 2

200 Fraxinus excelsior 17 2,2 23 10 3 3 3 3

201 Fraxinus excelsior 24 2 30 8 2 3 3 2

202 Fraxinus excelsior 25 3 37 15 2 3 2 2

203 Fraxinus excelsior 24 3,5 26 9 3 3 3 3

204 Robinia pseudoacacia 14 2,2 45 13 3 3 3 3

205 Acer platanoides 16 2,2 39 15 3 4 2 2

206 Acer platanoides 16 2,2 32 8 3 3 3 3

207 Acer platanoides 13 2,2 22 6 2 2 2 2

208 Fraxinus excelsior 22 3,5 28 8 1 1 2 1

209 Fraxinus excelsior 21 2 28 8 1 2 2 1

210 Fraxinus excelsior 19 2,2 24 8 2 3 2 2

211 Acer campestre 8 2 17 6 1 1 2 1

212 Fraxinus excelsior 17 2 32 10 3 4 3 3

213 Fraxinus excelsior 17 4 33 8 3 4 3 3

214 Acer campestre 10 2 29 6 2 2 1 1

215 Fraxinus excelsior 17 4 40 10 2 3 1 1

216 Fraxinus ornus 16 3 32 8 1 3 2 1

217 Fraxinus excelsior 18 6 27 5 2 3 3 2

218 Acer platanoides 17 5 29 7 1 2 2 1

219 Fraxinus ornus 16 2 27 6 1 1 1 1

220 Fraxinus excelsior 20 5 42 12 4 4 3 3

221 Acer campestre 15 1,9 35 8 3 3 2 2

222 Robinia pseudoacacia 8 2,5 14 3 2 2 1 1

223 Robinia pseudoacacia 11 2,8 19 4 2 3 1 1

224 Acer campestre 11 1,5 39 11 2 3 2 2
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225 Robinia pseudoacacia 16 6 27 5 2 1 2 1

226 Robinia pseudoacacia 15 4 19 5 3 3 2 2

227 Fraxinus ornus 10 0,3 40 (12+10+18) 6 1 2 2 1

228 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

229 Malus sp. 4 1,4 14 3 2 1 1 1

230 Malus sp. 2 0,4 10 2 1 1 2 1

231 Acer platanoides 6 1,8 21 7 2 2 1 1

232 Robinia pseudoacacia 9 2,2 35 11 3 3 2 2

233 Robinia pseudoacacia 13 2,5 25 8 3 2 3 2

234 Acer campestre 12 2,2 28 9 3 2 2 2

235 Robinia pseudoacacia 14 9 24 4 2 1 1 1

236 Tuskó 0,1 0 26 0 0 0 0 0

237 Acer campestre 17 2,2 40 11 3 3 3 3

238 Tuskó 0,1 0 27 0 0 0 0 0

239 Acer campestre 21 1,4 58 14 3 1 2 1

240 Fraxinus excelsior 23 1,1 53 16 3 3 3 3

241 Fraxinus ornus 16 3 41 10 1 2 2 1

242 Acer campestre 11 1,6 22 7 3 3 3 3

243 Fraxinus excelsior 20 4 33 7 3 3 1 1

244 Üres fahely 22 2,2 44 15 0 0 0 0

245 Fraxinus excelsior 22 2,2 44 15 3 3 3 3

246 Acer campestre 11 1,7 24 9 3 3 3 3

247 Robinia pseudoacacia 8 4 21 5 1 1 2 1

248 Robinia pseudoacacia 8 2,2 13 4 2 2 2 2

249 Robinia pseudoacacia 9 3 22 4 1 1 1 1

250 Fraxinus ornus 17 4 32 11 3 3 3 3

251 Fraxinus excelsior 21 8 33 7 3 3 3 3

252 Fraxinus excelsior 22 2,2 52 16 3 4 3 3
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253 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

254 Acer campestre 10 0,4 38 10 3 3 2 2

255 Ulmus minor 9 2,2 18 7 3 3 3 3

256 Fraxinus excelsior 24 4 52 16 3 4 3 3

257 Fraxinus excelsior 13 3 31 13 3 3 3 3

258 Acer campestre 11 3 26 6 3 3 3 3

259 Fraxinus excelsior 20 0,8 87 (45+42) 11 4 4 3 3

260 Acer campestre 8 1,6 40 6 2 3 2 2

261 Acer campestre 8 1,8 26 6 3 3 2 2

262 Fraxinus excelsior 14 4 66 (37+29) 10 3 3 2 2

263 Fraxinus excelsior 17 6 46 9 3 3 3 3

264 Fraxinus excelsior 17 3 51 9 3 3 3 3

265 Prunus cerasifera 10 3 56 9 2 2 2 2

266 Crataegus monogyna 5 0,1 32 (12+20) 4 2 2 1 1

267 Ulmus minor 12 1,3 24 4 3 3 3 3

268 Acer campestre 15 1 43 9 2 3 2 2

269 Ulmus minor 7 1,6 17 3 3 3 3 3

270 Fraxinus excelsior 15 3 45 11 3 3 2 2

271 Acer campestre 10 0,5 55 (26+29) 9 3 3 2 2

272 Prunus cerasifera 'Nigra' 7 0,8 31 (17+14) 5 3 3 2 2

273 Prunus cerasifera 'Nigra' 8 1 19 3 3 3 2 2

274 Prunus cerasifera 'Nigra' 7 0,5 26 (16+10) 4 2 2 2 2

275 Prunus cerasifera 'Nigra' 7 1,6 17 6 2 2 2 2

276 Prunus cerasifera 'Nigra' 7 1,6 17 6 2 1 2 1

277 Prunus cerasifera 4 0,1 28 (10+7+6+5) 3 4 4 4 4

278 Prunus cerasifera 5 0,7 26 (19+7) 4 2 2 2 2

279 Prunus cerasifera 'Nigra' 4 0,4 26 (16+10) 3 1 1 1 1

280 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0



Korona

magasság 

(m)

átmérő

(cm)

átmérő

(m)
gyökér törzs korona

A Budapest, I. kerület Gellért-hegy területén álló fák állapotfelmérése 

2020 - 2021

Fa kód Fafaj
Fa

magasság

(m)

Törzs Radó EU-s állapot érték Egészségi 

állapot 

érték

281 Pinus nigra 7 1,6 17 3 3 3 3 3

282 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

283 Acer campestre 12 0,2 69 (37+32) 9 2 1 1 1

284 Üres fahely 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Acer campestre 7 2,2 29 7 2 2 1 1

286 Acer campestre 5 0,5 38 (24+14) 5 3 3 3 3

287 Fraxinus excelsior 9 3 32 6 2 3 3 2

288 Acer campestre 10 1,7 42 8 3 3 2 2

289 Fraxinus excelsior 12 1,9 43 8 3 3 3 3

290 Fraxinus excelsior 12 1 60 12 2 3 3 2

291 Acer campestre 10 0,1 51 (25+26) 8 2 2 2 2



Fa száma favizsgálat kezelési javaslata

49 ápolómetszés, sebkezelés 1
50 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
51 ápolómetszés, sebkezelés 1
53 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1

102 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1
103 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
111 ápolómetszés, sebkezelés 1
112 ápolómetszés, sebkezelés 1
113 ápolómetszés, sebkezelés 1
300 ápolómetszés, sebkezelés 1
115 ápolómetszés, sebkezelés 1
116 ápolómetszés, sebkezelés 1
117 ifjítás, sebkezelés 1
118 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
119 ápolómetszés, sebkezelés 1
120 ápolómetszés, sebkezelés 1
121 ápolómetszés, sebkezelés 1
138 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
139 ápolómetszés, sebkezelés 1
140 ápolómetszés, sebkezelés 1
141 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
142 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
143 ápolómetszés, sebkezelés 1
157 ápolómetszés, sebkezelés 1
158 ápolómetszés, sebkezelés 1
159 ápolómetszés, sebkezelés 1
160 kivágás, egészségi állapotérték: 2 1 1
161 SEBKEZELÉS, 10%-OS KORONAKURTÍTÁS 1
162 STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, ÁPOLÓMETSZÉS, SEBKEZELÉS 1
163 kivágás, egészségi állapotérték: 3 1 1
164 kivágás, egészségi állapotérték: 2 1 1
165 SEBKEZELÉS, 15%-OS KORONAKURTÍTÁS 1
166 STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, ÁPOLÓMETSZÉS, SEBKEZELÉS 1
167 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
176 ápolómetszés, sebkezelés 1
177 ápolómetszés, sebkezelés 1
179 ápolómetszés, sebkezelés 1
180 STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, SEBKEZELÉ 1
181 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
182 ápolómetszés, sebkezelés 1
183 SEBKEZELÉS, 10%-OS KORONAKURTÍTÁS 1
184 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
208 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
209 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
210 ápolómetszés, sebkezelés 1
211 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
212 ápolómetszés, sebkezelés 1
220 SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS 1
224 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1
225 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
226 SEBKEZELÉS, 10%-OS KORONAKURTÍTÁS 1
231 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
232 IFJÍTÁS, SEBKEZELÉS 1
249 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
254 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1
259 ápolómetszés, sebkezelés 1

A Sikló nyomvonal védőzónája miatt kivágandó fák



261 SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS 1
262 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1
263 ápolómetszés, sebkezelés 1
264 STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS, ÁPOLÓMETSZÉS, SEBKEZELÉS 1
265 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1
266 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
269 ápolómetszés, sebkezelés 1
271 SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS, ÁPOLÓMETSZÉS 1
273 ápolómetszés, sebkezelés 1
275 IFJÍTÁS, SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS 1
276 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
277 ápolómetszés 1
278 ápolómetszés, sebkezelés 1
279 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
280 üres fahely 0
281 ápolómetszés 1
283 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
285 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
286 ápolómetszés, sebkezelés 1
302 kivágás, egészségi állapotérték: 2 1 1
306 ápolómetszés 1
309 tuskóírtás 0
311 egészséges 1
314 tuskóírtás 0

összes kivágandó védett területen: 77

ebből a favizsgálat javaslata szerint állapota miatt is kivágandó: 24

Fa száma favizsgálat kezelési javaslata

18 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
19 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
20 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
21 tuskóírtás 0
22 ápolómetszés, sebkezelés 1
23 ápolómetszés, sebkezelés 1
25 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
26 ápolómetszés, sebkezelés 1
36 ápolómetszés, sebkezelés 1
37 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
38 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
39 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
40 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1
41 ifjítás, sebkezelés 1
42 kivágás, egészségi állapotérték: 1 1 1

292 ápolómetszés, sebkezelés 1
293 Szelektáló kivágás 1 1
294 állomány ritkító kivágás 1 1

összes kivágandó nem védett területen: 17

ebből a favizsgálat javaslata szerint kivágandó: 11

Nem védett területen történő fakivágás



3.

6.8.

9.

10.

11.

12.

14.

4
5
.

312.

3
1
3
.

3
1
5
.

3
1
6
.

3
1
7
.

P
5

P
8

P
1

4

P
3

16.

17.

18.

19.
20.

21.

25.

26.

28.

29.

30.

32.
35.

36.

37.

38.

42.
40.

39.

41.

49.

50.

51.

93.

103.

115.

117.

116.

118.

119.
120.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

157.

158.159.

160.

161.

163.
164.

165.
166.

167.

176.

177.

179.

180.
181.

182.

183.

184.

209.

210.

211.

212.

220.224.

225.

226.
231.

249.254.

259.

262.

263.

264.

265.

266.
269.

271.

273.276.
278.

279.

280.

281.

283.

285.

286.

232.

6
 m

6
 m

6
 m

6
 m

6
 m

6
 m

6
 m

6
 m

15.

22.

23.

46.

48.

52. 53.

54.

55.

56.

57.

58.

60.

61.

62.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

73.74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.
83.

84.
85.

86.

87.88.

89.

90.

91.

92.

94.

95.

96.

97.

98.
99.

100.

101.

102.

104.

105.
106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.113.

121.

122.

123.

125.

126.

127.

128.129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136. 137.

144.

145.

146. 147.

149.

150.151.

152.
153.

154.

155.

156.

162.

168.

169.

170.

171.172.

173.

174.
175.

178.185.

186.

187.188.

189.190.

192.
193.

194.

195.

196.
197.

198.

199.

200.

201.
202.

203.

204.

205.

206.

207.
208.

213.
214.

215.

216.

217.

218.

219.

221.
222.

223.

227.

229. 230.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

245.

246.

250.

247.248.

251.

252.

255.

256.

257.

258.

260.

261.

267.

268.

270.

272.

274.
275.

277.

287.

288.

289.

290.

291.

292.293.

294.

296.

297.

298.

300.

302.

303.

306.

307.

309.
311.

314.

315.

316.

317.

5.
13.

124.

72.

JELMAGYARÁZAT

meglévő, megmaradó fa

építés miatt kivágandó fa

kalodázandó fa

tervezési terület határa

siklópálya tengelye

siklópálya védőtávolság (6m)

281.

3.

.77

fafelvételezés szerint
egészségi állapot miatt
kivágandó fa

építészeti terv-
dokumentációban kiírt bontás

tervezett cölöpfal -
statikai tervek szerint

54. 12.

54.

.87

tuskóírtás

Méretek helyszínen ellenőrizendők!
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