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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, ELŐZMÉNYEK 

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. 

 

2. TERVEZETT TEVÉKENYSÉG FŐBB ALAPADATAI 

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 

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. 
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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 

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.  
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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 

 

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. 
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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. 

Engedélykérő alapadatai 

Gellérthegyi Sikló Kft. 

Székhely – 1013 Budapest, Lánchíd utca 15-17. 

Kapcsolattartó – Walton Imre 

 

3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁS 

3.1. TALAJ, FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS FELSZÍNI VÍZ VÉDELME 

A tervezett létesítmények közvetlen hatásterülete a földtani közeg tekintetében 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. 

A felszín alatti vizek tekintetében 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 vasúti pálya mélyvezetésű 
szakasza a hidrogeológiai viszonyokra érdemben nincs befolyással.  

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. 

Talajtani adottságok 

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

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

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. 
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A Sikló-lejtőn is felismerhető – első sorban a sétautak és vízelvezető árkok kialakításához 

kapcsolhatóan – antropogén anyagú lejtőtörmelék.  

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.  

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 Budai Márga elterjedését erősítették meg a sikló tervezett nyomvonalában mélyített 
kutatóaknák is. 

Szaruköves báziskonglomerátum, bryozoás márga: 

Az alsó eocén képződményei elsősorban csak a Gellérthegy D-i oldaláról ismertek. 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. 

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 
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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). 

Felszín alatti víz viszonyok 

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 becsült maximális vízszintet 103 mBf értékben adták meg.  

Források és hévíz: 

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

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). A forrás-fakadási 
pontok láthatólag tektonikus hasadék-rendszerekhez kötődnek. 

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

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. 

A Sikló fogadóállomásának létesítésekor javasolt a Mátyás-forrás intenzív búvárszivattyús vízszint-
süllyesztése.  

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 víztestek 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 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. 
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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. 

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. 

A kivitelezés időszakában 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. Az állomáshoz 
kapcsolódik egy gyalogos kijáró a Hegyalja út felé, és egy gyalogos aluljáró a tervezett a Hegyalja 
út alatt.  

A fenti létesítmények közül bányászati módszerekkel létesülne az alsó állomás és kapcsolódó 
építmények, illetve a Sikló alagút. 

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. 

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: 
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• 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 
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. 

Az építés időszakában a munkagépek és szállítójárművek meghibásodása esetén a talajra, földtani 
közegre esetlegesen üzemanyag vagy egyéb olaj kerülhet. Ez megfelelő intézkedésekkel 
elhárítható. 

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. 

Az üzemelés időszakában, 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. 

Ezek alapján a Sikló létesítményeinek üzemszerű működése során fellépő hatások semlegesnek 
tekinthetőek. 

Javasolt 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.  
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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. 

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. 

Felszíni víz 

A közvetlen hatásterületet a felszíni vizek esetében 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 zárt csapadékcsatorna 
hálózatba vezetik a keletkező szennyvizeket. 

Közvetett hatásterület 

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

Felszíni víz viszonyok 

A vizsgált terület a Duna részvízgyűjtő területét képezi.  

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 
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Krisztina körút keresztezése után a Döbrentei térnél torkollik a Dunába). A vízfolyás a Budai-
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.  

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. 

Tervezett vízelvezetés  

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. 

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: 

Alsó épület csúcsban 3,15 l/s 

Felső épület csúcsban 3,9 l/s 

 



 

16 

Gellérthegyi Sikló 
Környezeti hatástanulmány, Közérthető összefoglaló 

Építés hatásai 

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. 

A vasút üzemeléséből, üzemeltetéséből  

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

Javasolt 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. 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. 



 

17 

Gellérthegyi Sikló 
Környezeti hatástanulmány, Közérthető összefoglaló 

3.2. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

A tervezési területhez legközelebbi OLM mérőállomás (Budapest, Széna tér) értékei alapján 
megállapítható, 2020 kivételével 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. 

Építés alatti időszakban átlagos meteorológiai körülmények között intézkedés nélkül a durva 
földmunkák idején a Sikló építése esetében a szálló por (PM10) várhatóan meghaladhatja a 24 órás 
egészségügyi határértéket a legközelebbi védendő épület távolságában.  

Az építés idejére vonatkozó javasolt védelmi intézkedések betartásával a kedvezőtlen hatások 
jelentős mértékben csökkenthetők.  

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 turista busz forgalom megszűnik a tervezett 
területen, így levegővédelmi szempontból kedvezőbb helyzetet teremt a projekt megvalósulása a 
Sánc. u. és a Szirtes út környezetében.    

A beruházás megvalósulása esetén fellépő közvetlen hatások  

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, 
vasút, valamint egyéb növényzettel borított területek találhatók a közvetlen hatásterületen 
belül. 
 

Üzemelés közvetlen hatásterülete 

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

A beruházás megvalósulása esetén fellépő közvetett hatások  

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.  
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A tervezési terület adottságaiból kifolyólag az építési szállítás jelentős része várhatóan vasúti úton 
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. 

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. 

Javasolt monitoring vizsgálat 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból monitoring vizsgálatot nem tartunk indokoltnak elvégezni. 

3.3. ÉLŐVILÁG-VÉDELEM 

A 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. 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.  

A beruházás a hatásterületen belül a „Gellérthegy Természetvédelmi Terület” országos jelentőségű 
védett természeti területet keresztezi. A tervezett beruházás ökológiai folyosót keresztez. A 
tervezett beruházás az Orom utca és a Citadella sétány között barlangok felszíni védőövezetét 
keresztezi. 

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

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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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 Gellért-hegy területe viszonylag kicsi, flórája ehhez képest aránylag gazdag. A hatásterületen 
spontán előforduló virágos növényfajok száma meghaladja a 60-at. 

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). A Gellért-hegy a Duna mellett fekvő markáns kiemelkedés, mely erős 
vonzást gyakorol, illetve alkalmi pihenőhelyet kínál a folyó mentén vándorló-kóborló madaraknak. 

Építés, üzemelés hatása 

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

- kb. 560 m2 jellegtelen félszáraz gyep (OC) 

- kb. 1800 m2 „parkerdő” (P6) 

- 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 

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. 

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. 

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) 
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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. 

A létesítmény építése időleges élőhelyveszteséget is okozhat. Az építési anyagok depóniái, a 
munkaterületek, szállítási útvonalak jelentős méretű területet foglalhatnak el. A nyomvonalas 
létesítmények legjelentékenyebb veszélyeztető hatása az élőhelyfeldarabolódás 
(fragmentáció). 

Az élőlények mindennapos bioritmusát, táplálkozási- és vándorlási szokásait átmenetileg 
megzavaró zajártalommal is számolni kell az létesítmény megépítése során. 

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). 

 

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. 
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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 
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. 

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

3.4. TÁJVÉDELEM 

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). Közvetett 
hatásterület mindaz a terület, ahonnan a tervezett nyomvonal kapcsolódó létesítményeivel együtt 
látható. 

Tájvizsgálat 

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 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 
vizuális és helyszínrajzi szempontból is közel van. A Duna közelsége, valamint az Erzsébet és 
Szabadság híd elhelyezkedése kiemelt látványt, megjelenést ad a területnek.  

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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A NÉBIH erdőtérképe alapján a vizsgált beruházás nem érint üzemtervezett erdőterületeket. 

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. 

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

Tájértékelés 

A jelen beruházás esetében tájvédelmi szempontból érzékenynek tekinthető területek: 

 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. 

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. 

Építés, üzemelés hatása 

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

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. 

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. 

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 
haladni, így ezen a szakaszon nem kell negatív hatásokkal számolni. A sikló pályája mentén, 
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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. 

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. 
Ezekről a helyszínekről jelentősen változik a gellért-hegyi tájkép. 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. 

A tervezett beruházás egyedi tájértéket nem érint. 

A tervezett beruházás az üzemelés szakaszában kisebb mértékben módosítja a kialakult 
tájszerkezetet. A Sikló üzemelése során nem várható károsodás a védett természeti értékekben.  

Javasolt intézkedések 

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.  

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).  
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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. 

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

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 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. 

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.  

3.5. ÉPÍTETT KÖRNYEZET, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 

Épített környezet szempontjából akkor beszélhetünk közvetlen hatásokról, ha a sikló és 
kapcsolódó létesítményeinek építése következtében művi értékek, régészeti leletek érintettsége 
várható a nyomvonal mentén. 

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. 

Budapest 2030 Hosszútávú Városfejlesztési Koncepciója szerint Budapest a történeti települések 
közé tartozik. 

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 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.  

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 
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közvetlenül a Rác fürdő mellett helyezkedik el. A tervezett beruházás építészeti értékeket 
közvetlenül nem veszélyeztet. 

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 a Sikló nyomvonala a Gellérthegy északi oldalán hosszában szeli át időben az 
őskortól a későközépkorig, illetve a török-korig fellelhető régészeti lelőhelyeket. 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. 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. 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. 

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 BTM 
Aquincumi Múzeum, Ős- és Népvándorlás kori Főosztály) 

Építés, üzemelés hatása 

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.  
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A Budapesti Történeti Múzeum által készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete 
értelmében a Sikló alsó állomásának és a parkoló 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 végrehajtására. 
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 megelőzőz régészti feltárást kell végezni. 
A lelőhely jellegéből adódóan megőrzendő régészeti emlékre kevésbé lehet számítani.  

Az üzemelés során a művi értékek károsodásával, veszélyeztetésével nem kell számolni.  

Javasolt intézkedések 

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 kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a földvár felszíni terepplasztikai elemeinek 
(sáncnak) megóvására, itt föld depónia nem létesíthető. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A régészeti örökség elemei 
eredeti helyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.   

Az építészeti és művi értékek védelme érdekében az építés során az épített környezetre legnagyobb 
terhelést jelentő szállítási útvonalak kijelölésénél a lakott területek elkerülésére kell törekedni.  

3.6. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zajvédelem 

Jelenlegi zajhelyzetet a tervezési területen nagyrészt Hegyalja út forgalma határozza meg. 

Az építés hatásai 

Az építkezési munkáknál környezeti zajszennyezést az építési technológia, munkagépek, rakodási 
művelet, illetve a szállítási forgalom határozza meg. 

Az építkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizációs terv ismeretében kell környezetvédelmi tervet 
készíteni, a kedvezőtlen hatások minimális értéken tartása, ill. a határértékek betartása érdekében. 

Az anyagszállítás közúton történik, és megfelelő szervezéssel, éjszakai szállítás, éjszakai építés 
elkerülésével jelentős zajnövekedésre nem kell számítani.  

Az tervezési terület környezetében a zajtól védendő épületek kertvárosias, besorolású területen 
találhatóak. 

Az építkezéstől eredő zajterhelés a felvonulási terület védendő épületekhez való viszonylagos 
távolsága miatt túllépi a jogszabályban megengedett határértéket.  
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Üzemelés hatásai 

A közvetlen hatásterület tágabb környezetében a jelenlegi állapothoz képest nem fog növekedni a 
zajterhelés mértéke - a fejlesztés megvalósítását követően. Így a közeli lakóépületek zajterhelése 
nem fog nőni. 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévő közlekedési útvonal 
vagy létesítmény korszerűsítése utáni állapotra a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a 
változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték 
teljesülését igazolják. 
 
A vizsgált vonalszakasz tágabb környezetében távlati állapotban a zajterhelés nem haladja meg a 
jogszabályban előírt határértéket. 

Összegezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás hatása esetén is teljesülnek a 
jogszabályban foglalt előírások. A tervezett különszintű vasúti műtárgy megvalósulásával a zajtól 
védendő területeken nem szükséges zajvédelmi intézkedés. 

Rezgésvédelem 

A vizsgálatok alapján megállapító, hogy távlatban a tervezett pályán történő elhaladások hatására 
a közeli vizsgált lakóépületek környezetében nem fog növekedni a rezgésterhelés, így határérték 
feletti terhelés sem várható.  

Építés hatásai 

A rezgésből eredő károk az építkezések során gyakran keletkeznek. Ezek a károk általában a nem 
az építési forgalomra méretezett forgalmi, összekötő utak szállítási útvonalként való használatával 
hozhatók összefüggésbe. 

A fentiek miatt javasoljuk, hogy a közúti szállítás útvonalként főutat vegye erre igénybe! 

Az építési munkák megkezdése előtt szükségesnek tartjuk a veszélyeztetett épületek statikai 
állagfelmérését és az esetleg meglévő épületkárok dokumentálását egy állagvizsgálati 
szakvéleményben a későbbi kárigény kezelésének egyszerűsítése érdekében. 

Az építési munka által rezgésterhelésének kitett épületekben, és az építés alatt gondoskodni kell a 
veszélyeztetett épületek rezgésterhelésének monitorozásáról (folyamatos ellenőrzéséről). 

Üzemelés hatásai 

A vizsgált területen a létesítmény és az épületek közötti távolság alapján megállapítható, hogy a 
meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent lényeges változást. A távlati forgalom 
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. 

 

3.7. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

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.  
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A hulladékok jogszabály szerinti gyűjtésére a felvonulási (organizációs) területen kerül sor, a Kiviteli 
Terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gyűjtésére, kezelésére, bizonylatolására 
vonatkozókat.  

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. 

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. 
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A letermelt talaj felhasználása a Talajvédelmi Terv rendelkezéseinek megfelelően kell, hogy 
történjen. 

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 
keletkezésével szükséges számolni, melyek a tervezés későbbi fázisában kerülnek pontosan 
meghatározásra. 

Lehetséges hulladékkezelők a tervezési terület közelében az Elektronikus Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer alapján is fellelhetők. (Lásd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR). 

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: 

 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. 
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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. 

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).  

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.  

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.  

Az építés és üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok a jogszabály előírásai szerint 
egymástól elkülönítve, környezetszennyezést kizáró módon szükséges összegyűjteni, azokról 
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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. 

3.8. KLÍMAKOCKÁZATI ELEMZÉS 

A vizsgálat figyelembe veszi a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, tartalmi 
követelményeit. Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable 
investments climate resilient (továbbiakban: Útmutató) szempontrendszere alapján végeztük. 

Az érzékenységelemzés során a beruházás érzékenysége került meghatározásra az elsődleges 
éghajlatvédelmi tényezőkre és a másodlagos hatásokra/éghajlatvédelmi kockázatokra 
vonatkozóan. A tervezett beruházás érzékenysége a következő időjárási hatásokkal szemben 
magas: 

 felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése, 
 hőségnapok számának növekedése (napi maximum ≥ 30 °C), 
 hőhullámos napok számának növekedése (napi középhőmérséklet > 25 °C). 

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztályozása történt, hogy az érzékenységi 
vizsgálatban beazonosított, érzékenynek minősített létesítmények mennyire vannak, illetve lesznek 
kitéve a káros éghajlati tényezőknek, a tényezők változásából eredő várható hatásoknak a földrajzi 
elhelyezkedés szempontjából. A tervezett beruházás által érintett siklónak és kapcsolódó 
létesítményeinek elsősorban az aszályos időszakok hosszának növekedése szempontjából magas a 
kitettsége a XXI. század közepéig tartó (2021–2050) időszakra vonatkozóan. 

A rendszer érzékenységének, valamint a terület kitettségének értékeiből egy mátrixot képzünk, 
mellyel meghatározható a vizsgált rendszer sérülékenysége. A tervezett beruházás 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). 

A forgalomra és a közlekedési infrastruktúrára közvetlenül is negatívan hat a várható 
éghajlatváltozás (elsődleges hatások). A kockázatértékelés alapján kiemelten kezelendő 
kockázattal és következménnyel nem számolunk, másodlagos következményekkel viszont igen. 

A jelen tanulmányban bemutatott, várhatóan nagyobb számban jelentkező kedvezőtlen hatások 
elsősorban az üzemelés fázisában relevánsak. 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. 

A tervezett beruházás közvetett módon az alábbi klímaváltozási kockázati tényezőket 
tartalmazza: 

 A kivitelezés üvegházhatású gáz kibocsátásával hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, bár a 
kivitelezés kibocsátása átmeneti. 

 A beruházás területfoglalásával kismértékben csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő 
felületek nagysága, ami közvetve kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

A beruházás megvalósulása esetén a meglévő útszakaszon ~39 t CO2/év üvegházhatású gáz 
kibocsátáscsökkenés várható. A kibocsátáscsökkenés azzal magyarázható, hogy amennyiben a 
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beruházás megvalósul, a turistabuszok közlekedését kiváltja a sikló, így a buszokból származó CO2-
mennyiséggel nem kell számolni távlati állapotban. A beruházás így pozitívnak tekinthető a fosszilis 
energiahordozók készleteinek megőrzése, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mérséklése vonatkozásában. 

A tervezett beruházás hatására kismértékben nőnek a burkolt felületek, és kismértékben 
csökkennek a növényzettel fedett területek. A beruházási terület növényzetének jelenlegi éves CO2-
elnyelése 1,466 t.  

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). 
 
 

4. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Talaj és felszín alatti víz védelme tekintetében megállapítható, hogy 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 vizsgált terület fő kőzete az eocén budai márga. 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 létesítményeinek üzemszerű működése során fellépő hatások semlegesnek tekinthetőek. 

A tervezett beruházás megvalósítása és üzemelése során a környezetvédelmi előírások betartásával 
földvédelmi szempontból üzemszerűen olajszennyezéssel nem kell számolni, előfordulása havária 
eseménynek számít.  

A felszíni vizek védelme tekintetében megállapítható, hogy 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. 

Mivel 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. 

Üzemszerű működés során betartva a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat (pl. csapadékvíz, 
illetve a burkolt - esetlegesen szennyezett - felületekről lefolyó vizek elkülönített rendszerű 
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gyűjtése, elvezetése, olaj és/vagy iszapfogó műtárgy telepítése, stb.) a felszín alatti vízkészlet 
szennyezésének valószínűsége minimális. 

Levegőtisztaság-védelem szempontjából megállapítható, hogy a tervezési területen 2020 
kivételével 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, mely a javasolt védelmi intézkedések betartásával 
jelentős mértékben csökkenthető.  

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. 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett fejlesztés levegővédelmi szempontból 
várhatóan nem okoz konfliktust. 

Élővilág-védelmi szempontból 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. 

Tájvédelmi szempontból 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. 
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Összességében tájvédelmi szempontból a javasolt intézkedések betartásával a 
beruházás elfogadhatónak tekinthető.  

Épített környezet szempontjából 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 sikló alsó állomásától 30-
50 m-re, az 5973 helyrajzi számú területen kerültek elő a kelta és későbronzkori település eddig 
ismert 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 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. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból teljesülnek a jogszabályban foglalt előírások, a tervezett 
beruházás zaj- és rezgésvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó követelményeknek. 

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. 

Klímavédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezett beruházás sérülékeny az 
éghajlatváltozás kapcsán várható hatások tekintetében. Továbbá a tervezett beruházás hatása a 
klímaváltozásra – volumenéből adódóan – kismértékű. A klímaváltozás hatásainak csökkentését 
szolgáló javaslatok, megfelelő adaptációs intézkedések alkalmazása jelentős mértékben enyhítheti 
a várható negatív hatásokat a tervezett beruházásra vonatkozóan. 

 

Budapest, 2021. június 17. 


