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Amennyiben az adatlap személyes adatot tartalmaz, kérjük, szíveskedjenek megjelölni 
azokat, illetve jelezni annak indokait, hogy miért kell ezeket az adatokat személyes adatként 
kezelni. 
 
1. Terv vagy beruházás 
 
1.1. A terv vagy beruházás elnevezése: 

A beruházás az M8 Dunavecse – Kecskemét közötti 2×2 sávos gyorsforgalmi útszakasz 
kialakítását foglalja magába. 
 
1.2. A terv vagy beruházás engedélyezését kérelmező: 

Az engedélykérő alapadatai: 

- NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
o 1134 Budapest, Váci u. 45.  
o Cégjegyzékszám: 01-10-044180 
o Adószáma: 11906522-2-41 

 
1.3. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv készül, illetve amelyen a 
beruházást tervezik, vagy amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van: 
 
Az érintett Natura 2000-terület(ek) neve és kódja: Felső-kiskunsági turjánvidék 
(HUKN20003) 
A terület: 
 különleges madárvédelmi terület (SPA) a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. 

április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) alapján, 

                                                 
1 Megállapította: 375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §, 2. számú melléklet. Módosította: 
70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 67. § c), f). 



 jóváhagyott közösségi jelentőségű terület (SCI) a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a 
továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) alapján, 

 különleges természetmegőrzési terület (SAC) az élőhelyvédelmi irányelv alapján, 
 az előző két kategórián belül, kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípus(ok)nak/kiemelt 

jelentőségű faj(ok)nak otthont adó terület. 
 
1.4. A terv vagy beruházás azon elemeinek és tevékenységeinek leírása, amelyeknek 
potenciális hatása lehet a Natura 2000 területre 
 
a) a terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása 
 

A tervezési terület Bács-Kiskun megyében található, a tervezett nyomvonal a teljes hosszán 
síkvidéki területen halad. A tervezett kialakítás 2×2 sávos gyorsforgalmi út, tervezési 
(megengedett) sebesség 110 km/h. 

A tervezett M8 gyorsforgalmi út vonalvezetését a két csatlakozási pont határozta meg: a 
megépült Pentelei híd és az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét-Szolnok közötti, 
környezetvédelmi engedéllyel rendelkező szakaszának tengelye. A Duna-Tisza közén húzódó 
észak-dél irányú ökológiai folyosók, mint pl. a Kunszentmiklós – Szabadszállás vonalon 
húzódó összefüggő madár élőhelyek, vagy a Turjánvidék, nagyon hosszúak, ezért nincs mód 
az egyes ökológiai folyosók teljes elkerülésére. A Pentelei híd helye, mely az előkészítés 
korai stádiumában kiválasztásra és eldöntésre került, alapvető meghatározója lett a Dunavecse 
– Kecskemét közötti szakasz nyomvonalának, már kb. 10 évvel a Natura 2000 területek 
kijelölése előtt. Az uniós csatlakozást követően a Natura 2000 területek a térségben észak-dél 
irányban húzódó, egybefüggő területként kerültek kijelölésre, így a már eldöntött és addigra 
építési engedéllyel rendelkező Duna-híd és csatlakozó M6-51 sz. főút közötti M8 szakasz 
keleti irányban (Kecskemét felé) történő folytatását lehetetlen volt Natura 2000 terület 
érintése nélkül kijelölni. A NATURA 2000 területek kijelölését követően nyilvánvalóvá vált, 
hogy a Dunától keletre lévő szakaszon a Natura területek elhelyezkedése olyan, hogy az 
észak-dél irányban hosszan elnyúló területeket valahol mindenképpen keresztezni kell a 
tervezéssel előkészített M8 gyorsforgalmi úttal. 

A közúti infrastruktúra szempontjából a dél-alföldi régió megyéi közötti kapcsolatok 
közepes szintűek, valamint az elemek kiépítettsége is közepes szintűnek mondható. Hiányzik 
a kelet-nyugati irányú közlekedési folyosó, mely részét képezné a Romániát Olaszországgal 
kelet-nyugati nemzetközi kapcsolatot biztosító, átfogó TEN-T hálózatnak. 

A projekt fő társadalmi-gazdasági célja, hogy az M8 gyorsforgalmi út megvalósításával 
alternatív lehetőséget kínáljon a kelet-nyugat irányú jelentősen megnövekedett tranzit 
forgalom számára, ezáltal tehermentesítve a Budapest körüli körgyűrű már kapacitását 
kimerítő forgalmat. Az M8 Dunavecse-Kecskemét közötti gyorsforgalmi út kiépítésével 
megvalósul a dunaújvárosi Pentele híd tervezett funkciója is a kelet-nyugati országrészek 
összekötésével (az M8 gyorsforgalmi út Dunaújváros-M7 közötti szakasz kiépülésével 
együtt). 

További általános célként megemlítendő, hogy a közlekedési fejlesztés javítja az 
elérhetőséget, növeli a versenyképességet a társadalmi-területi kohézió erősítése érdekében. 



 
b) a terv vagy beruházás nagyságrendje, jelentősége, időtartama 
 

A beruházás 50,204 km hosszú gyorsforgalmi útszakaszt foglal magába, mely szakaszon 2 
csomópont létesül, valamint 1 egyszerű és 1 komplex pihenőhely, valamint 1 mérnökségi 
telep és 1 tengelysúlymérő állomás. 

A tervezett gyorsforgalmi útszakasz megépítésének jelentősége az 1.4./a pontban 
megfogalmazott célokban rejlik. 

A tervezett létesítmény építése legkorábban 2024-ben kezdhető meg, és várhatóan 2026-ban 
zárul, ezen ütemezés mellett az üzemelés első éve legkorábban 2027-ben lehet. Az út 
üzemelése az átadástól kezdődően folyamatos. 
 
c) a terv vagy beruházás által igénybe vett terület nagysága, elhelyezkedése, illetve a más 
területeken jelentkező hatás nagyságának leírása, térképi megjelenítése, 
 
A tervezési szakasz a 24+750 – 28+675 km sz. között kelet-nyugati irányba keresztezi a „Felső-
kiskunsági turjánvidék” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, amely az É-D 
irányú irányultságú Turjánvidék területének jelentős részét magába foglalja. 
A tervezett beruházás által elfoglalt területek nagyságát, elhelyezkedését lásd a 2. g) a 
várható negatív hatás elhelyezkedése (térképen történő megjelenítést is beleértve) 
fejezetben.  
 
d) a terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése 
 

A tervezett gyorsforgalmi út létesítéséhez kapcsolódóan szükséges a meglévő közúti és 
vasúti nyomvonalak keresztezésének különszintű kialakítása. A tervezési szakaszon 19 darab 
közúti és 2 darab vasúti keresztezés kiépítése szükséges. 

A meglévő vízfolyások, csatornák keresztezési pontjánál (mérettől függően) átereszek (8 
darab), illetve hidak (5 darab) létesülnek 

A tervezési szakaszon a kombinált (vízfolyással, földút átvezetéssel) vadátjárókon kívül 1 
darab önálló felső átvezetésű vadátjáró és 1 darab élőhelyhíd kiépítése szükséges. 
Fenti létesítményeken túl a meglévő közművek védelembe helyezéséről, szabványosításáról, 
illetve kiváltásáról is gondoskodni kell. 
 
e) a hatásterületen a terv vagy beruházás megvalósítása nélküli természeti állapot 
ismertetése, 
 
A tervezési terület a Duna-Tisza közi síkvidéken, Kiskunsági homokhát kistáj Ny-i felében, a 
Csepeli-sík és a Solti-sík kistájak találkozásának közelében helyezkedik el, Bács-Kiskun 
megyében, Kunadacs település külterületén. A terület 96-102 m közötti tengerszint feletti 
magasságú, javarészt szélfútta homokkal fedett hordalékkúp síkság. Orográfiai típusa jórészt 
enyhén hullámos síkság, amelyet vagy elzárt, vagy a Csepeli-síkság felé már kapcsolatot tartó 
laposok tarkítanak. Buckacsoportjai nagyjából párhuzamos elhelyezkedésűek, az uralkodó 
széliránynak megfelelően északnyugat-délkeleti irányúak. A térség felszíni alapkőzetét 
legnagyobbrészt már megkötött egykori futóhomok, helyenként löszös homok formájában 
alkotja. A homok üledékréteg vastagsága néhány métertől néhány tíz méterig terjed. 
Kémhatása lúgos, a hajdani Duna-hordalék magas mésztartalmának köszönhetően. 
természetesen a felszínen ezen alapkőzet változatos módon talajosodott formái találhatók 
meg.  



A térség vízutánpótlása csapadék-és talajvíz eredetű, vízviszonyai az adott év 
csapadékviszonyaitól nagymértékben függnek. A területet legnagyobbrészt száraz 
élőhelyekből, nevezetesen nyílt homoki gyepek, homoki sztyepprétek, kisebbrészt nedves 
élőhelyek sorozatából áll, amelyet sekély vizű mocsarak, láprétek, láp- és ligeterdők alkotnak. 
A földrajzi tájegység területén állandó vízfolyás nem alakult ki. A síkságot sekély árvízi 
medrek hálózzák be. Ezek időnként jelentős vízmennyiséget vezetnek le. Ezek a 
mélyrevágódott medrek a felső-pleisztocénben és a holocénben történt helyi emelkedésnek 
jelei. Aszályos nyarak idején ezekben a természetes erekben sincsen víz. Állandó vizük csak a 
mesterségesen ásott csatornáknak van. Egykori Duna medreket használtak fel azonban a 
hátság nyugati pereme mentén végigvonuló, É-D-i nyomvonalú, Duna-völgyi főcsatorna 
építésénél is. Állandó állóvize nincs, időszakos viszont annál több. Őszi esőzések alkalmával, 
vagy tavaszi hóolvadáskor a síkság jelentős része egyetlen víztükör. Általánosságban 
elmondható, hogy a talajvíz helyzetére döntően a földtani felépítés és morfológiai viszonyok 
vannak hatással, a vízfolyások közül csak a Duna befolyásolja jelentős területen a talajvíz 
helyzetét és ingadozását. Ez a hatástávolság a Duna esetében hozzávetőlegesen 2 km. A 
talajvíz átlagos mélysége K-ről Ny-i irányban csökken, Szabadszállásnál még 2-3 m 
mélységben a Duna közelében már 3-4 m mélyen jelentkezik. A talajvíz szintjének 
ingadozása a Duna közelében a 6 m-t is elérheti, a folyó vízjárásának jelentős hatása 
hozzávetőlegesen 2,0 km távolságig érvényesül. A tájegység egyéb részein a sokéves 
talajvízszint-ingadozás kb. 1,5 m.  
Jellemző viszont a térségre számos kisebb-nagyobb, eredetileg lefolyástalan medence 
megléte; ahol a domborzati viszonyok és a helyi felszín alatti vízzáró szintek ezt lehetővé 
teszik, ott a magasabb térszínek felől szivárgó víz foltokban visszamaradt. 
A terület természetes vízháztartására legnagyobb mértékben a mesterségesen kialakított 
Adacsi v. I. sz. övcsatornát hat, amely egyben a térség egyetlen élő vízfolyása. 
A területen évszázadokon keresztül folytatott extenzív legeltetés a legelő növényzetét 
befolyásolta, de alapvetően nem szegényítette el. Ezt követően évtizedekig katonai 
gyakorlótérként funkcionált, amelyet legelőgazdálkodás kísért, majd a napjainkban 
véglegesen felváltott. A terület növényzetének képére ezen kívül az erdőgazdálkodás és a Ny-
i felében a szántóföldi növénytermesztés nyomta rá bélyegét.  
A növényzetben károkozás a katonai tevékenység nyomán mérhető módon a jelenleg is, 
foltokban jó állapotban fennmaradt homoki gyepterületeken és lápréteken is történt. A 
gyakorlatozások során a terület természeti értékeiben (geomorfológia, vegetáció, fajok stb.) 
okozott károsítás mellett kevésbé jelentős mértékű a környezeti szennyezés (talajszennyezés 
stb.). Jelentős mértékű és vissza nem fordítható változást a növényzetben és a táj arculatában 
a fenyő, akác és az egyéb nem őshonos fafajok telepítése, kivadulása (pl. keskenylevelű 
ezüstfa) okozott. Hasonló változásokat eredményezett a szántóföldi növénytermesztés. 
A tervezési szakasz által érintett terület növényzete a tartós használat ellenére nagy 
kiterjedésben és tömegben megőrzött számos jellemző, értékes növény- és állatfajt.  
24+800 km szelvénytől a 26+200 km szelvényig a pannon homoki gyepek (száraz és félszáraz 
homoki társulások) mozaikolnak buckaközi kékperjés láprétekkel, lokálisan mészkedvelő üde 
láprétekkel. Az antropogén tájformálással nem zavart magasabb felszínek növényzetére a 
homoki gyeptársulások sorozata egyaránt jellemzők. A lösz befúvások bár csekély mértékűek, 
de néhány hektár kiterjedésben zárt homokpuszta rét megtelepedésének kedveztek. 
Geomorfológia viszonyokhoz, a homok sajátos vízgazdálkodásához igazodva a buckatetőkön 
nyílt, évelő, mészkedvelő homokpusztagyep (Festucetum vaginatae), az oldalakon Rákosi-
csenkeszes évelő, mészkedvelő homokpusztagyep (Festucetum wagnerii) tenyésznek. A 
laposok kedvezőbb vízgazdálkodású felszínein buckaközi kékperjés rét (Molinio-Salicetum 
rosmarinifoliae) degradáltabb változatai, az egészen jó vízellátású helyeken csátés láprétek 



(Schoenetum nigricantis) található. Lokálisan egyes magas talajvizű területeken szikes 
növényzet is megjelenik A terület különlegességét az élőhelyek mozaikossága adja. 
26+200 km szelvénytől a 27+675 km szelvényig mélyebb fekvésben a Turjánvidék képét 
meghatározó a feltöltési szukcesszió növénytársulásai, a kékperjés láprétek, kisebb foltokban 
mészkedvelő üde láprétek, mocsárrétek, rekettyés fűzlápok, fűzliget és kialakulófélben lévő 
kőrises láperdő található. Számottevő kiterjedésben, jelen van még a nádas, zsombéksásos és 
posványsásos társulás is. 
 
f) a terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 
 

A Környezeti hatástanulmány készítésével párhuzamosan Megvalósíthatósági tanulmány 
(MT) is készült. A beruházás társadalmi, gazdasági következményei, hatásai az MT alapján az 
alábbiak. 

Hálózati értelemben az M8 kiépítése jelentős hasznokat hoz, mivel egy jelenleg nem létező 
kapcsolatot teremt meg. Az M8 gyorsforgalmi út M7-M5 között történő kiépítésével, egy 
olyan ma hiányzó kelet-nyugat irányú kapcsolat jön létre, amely a meglévő forgalmat is 
átrendezi, valamint az országrészek közti könnyebb eljutást is biztosítja. Gyorsforgalmi 
összeköttetést biztosít a sugaras irányú hálózatban és így köti össze az M7, M6, M5 
autópályákat. 
A forgalom lebonyolítása tehermentesíti a környező alsóbbrendű úthálózatot az átmenő 
forgalom alól, valamint magas szolgáltatási szintű alternatívát nyújt a kelet-nyugat 
irányú forgalom számára Budapest és a már jelenleg is kapacitáshiányos M0 autóút 
érintése nélkül. 

Az M8 Dunaújváros–Dunavecse Duna híd es Kecskemét közötti közúti közlekedést jelenleg 
az 51 sz. főút – 52 sz. főút nyomvonala jelenti. A tervezett gyorsforgalmi út közvetlen, gyors 
összeköttetést biztosítana Kecskemét számára a Dunántúllal. 

A várható forgalom nagysága eléri 2035-ben eléri a 12.000 EJ/nap értéket, távlatban pedig 
további dinamikus növekedés várható. 

A közgazdasági megtérülési mutatók alapján az alábbi következtetések vonhatók le:  
Az értékelés elsődleges szempontja a társadalom számára termelt összes haszon 

mennyisége, azaz a közgazdasági hasznok és költségek különbözete.  
Cél, hogy a közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) minél nagyobb pozitív érték legyen. 

Esetünkben a projekt nettó jelenértéke 66 971,63 MFt, ami a projekt méretét tekintve jó 
értéknek tekinthető. Tehát a várható gazdasági hasznok (társadalmi, környezeti) jelenértéke 
meghaladja a pénzben kifejezett gazdasági költségek jelenértékét. 

A társadalmi megtérülési ráta (ERR) értéke 7,3 %, ami nagyobb, mint az alkalmazott 
diszkontráta. 

Másodlagos, de nem elhanyagolható szempont a társadalmi hatékonyság, azaz haszon-
költség arány (BCR). Ez a projekt esetén 1,99 ami kielégíti a támogathatóság feltételeit, a 
projekt méretét tekintve szintén jó értéknek nevezhető. 

Összességében tehát a közgazdasági teljesítménymutatók alapján, a projekt megvalósítása a 
társadalmi, gazdasági szempontjából igazolható. 
 
g) a várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulása 
esetén 
A Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN 20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület Natura 2000 adatlapja (SDF) szerint a site területén 11 jelölő élőhelytípus található. Az 
M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakasz megvalósulása esetén a műszaki 
változatoktól függően, eltérő kiterjedésben várható közösségi jelentőségű élőhelyek 



pusztulása, degradálódása. A tervezett fejlesztés a 11 jelölő élőhelytípusból közvetlenül érinti 
a következőket: 
 

• Láptavak (3160), 
• Kékperjés láprétek (6410), 
• Mocsárrétek (6440) Pannon homoki gyepek (6260), 
• Puhafás ligeterdők (91E0). 

A várható területfoglalás kapcsán kiemelhető a Pannon homoki gyep (6260) 
megsemmisülésének nagysága, amely a kedvezőbb élőhelyhíddal épített változat esetén is 
közel 6 hektáros kiterjedésű.  
A közösségi jelentőségű fajok esetében a fajok nagy száma emelendő ki elsősorban, 24 jelölő 
fajból 18 közvetlenül érintett, vagy a negatív hatás valószínűsíthető. A területen ezen kívül 
számos hazai védett, fokozottan védett, nem jelölőnek tekinthető faj fordul elő, amelyekre a 
javasolt kiegyenlítő intézkedések szintén kedvező hatást gyakorolnak. 
 
A gyorsforgalmi út megépülése esetén a több mint 10 ha területen semmisülnek meg, vagy 
degradálódnak az említett természetes és természetközeli élőhelyek. Szabadszállás-Kunadacsi 
legelőn megsemmisülő élőhelyek kiemelkedő természeti értékét az adja, hogy a turjánvidéki 
vizes-száraz élőhelyi átmenetek teljes skáláját képviselik egyetlen térbeli egységben, így nem 
csak a Homokhátságon elterjedtebb évelő nyílt homoki gyepeket, hanem a zártabb homoki 
sztyeppréteket, és a vizes buckaközi élőhelyek felé átmenetet mutató tavi sztyeppréteket is. A 
megsemmisülő élőhelyek jelentős része olyan átmeneti jellegű, ökoton (szegély)élőhely, 
amelyek biodiverzitási forró pont tud lenni a természetességet megfelelően őrző kezelés 
mellett. 
Az itt lévő életközösségeket veszélyeztető tényezők közül hosszabb távon a legsúlyosabb az 
eddig összeköttetésben lévő élőhelyek, populációk erős izolációja, tekintettel arra, hogy a 
nyomvonal az Alföld egyik legfontosabb zöld folyosóját, a turjánvidéki élőhelyfolyosót 
metszi át. (Az itt húzódó alacsonyabbrendű műút izoláló hatása is jelentős, például a 
növényzethez szorosan kötődő, kizárólag talajfelszínen mozgó állatfajok, egyebek között a 
magyar tarsza szempontjából, de az autópálya izoláló hatása nagyságrenddel nagyobb lesz.). 
A tervezési szakasznak, a Natura 2000 terület keresztezése miatt számos hatáscsökkentő 
intézkedés került javaslatra. A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek, fajok érdekében 
megfogalmazott hatáscsökkentő intézkedések ellenére várhatóan a nyomvonal jelentős hatás 
továbbra is fennáll. Ennek, oka, hogy a fajok mozgását, a populációk közötti génáramlást 
eddig nem akadályozta egy ilyen jelentős fizikai akadályt képező objektum, mint a tervezett 
útpálya. A régióban élő különböző élőlénycsoportok képviselői a biológiai adottságaiknak 
megfelelő sebességben tartották fenn a populációk közötti kapcsolatot, de ezt a folyamatot a 
tájban jelenleg tapasztalt antropogén hatások (tájhasználat, meglévő nyomvonalas 
létesítmények, települések térfoglalása, környezetszennyezés stb.) számos faj, csoport esetben 
már eddig is kedvezőtlenül befolyásolják. A tervezett gyorsforgalmi út még ráerősít erre a 
nemkívánatos hatásra (kumulatív hatás). A populációk közötti kapcsolat csak abban az 
esetben biztosított, ha a tervezett pálya két oldalán nagy egyedszámú, hosszútávon életképes 
populációk találhatók. Ezt a jelenlegi helyzetben további, a tárgyi Natura 2000 területen, 
valamint a régióban található hasonló adottságú élőhelyeken végzett élővilág-védelmi 
beavatkozásokkal, valamint Natura 2000 hálózat bővítéssel lehet biztosítani. 
 
2. A negatív hatások felmérése 
 
Összefoglaló a területet érő negatív hatásokról (különösen a terület természetvédelmi 
célkitűzései és integritása szempontjából lényeges hatásokról) 



 
a) Natura 2000 területeken megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelytípusokra 
és fajokra várhatóan gyakorolt kedvezőtlen hatások  
 



A várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje az érintett jelölő élőhelyek kapcsán a Felső-kiskunsági turjánvidéken (HUKN20003) 
 

Magyar név 
*Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) SDF  **Országos 

kiterjedés 
(ha) 

Terület foglalás (m2) (%) 

élőhelyhíddal 
épített töltésen épített 

Kód Cover Repr. Rel.Surf Cons. 

Láptavak 3160 14 B C C 10000-15000 443 (0,28 %) 878 (0,57 %) 

* Pannon homoki gyepek 6260 1833 A B B 380000-420000 15507 (0,09 %) 21735 (0,13 %) 

Kékperjés láprétek meszes, 
tőzeges vagy 
agyagbemosódásos talajokon 
(Molinion caeruleae) 

6410 1689 A B B 85000-105000 19878 (0,24 %) 32400 (0,4 %) 

Cnidion dubii folyóvölgyeinek 
mocsárrétjei 6440 794 B C B 420000-450000 59134 (0,32 %) 75929 (0,41 %) 

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

91E0 144 B C B 450000-550000 10960 (0,75 %) 15802 (1,09 %) 

Σ 105922 146744 
1. táblázat: A várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje az érintett jelölő élőhelyek kapcsán a Felső-kiskunsági turjánvidéken (HUKN20003) 
 
*Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) (SDF), forrás: http://natura2000.eea. europa.eu/ Natura2000/SDF.aspx?site= HUKN20003 
**http://www.termeszetvedelem.hu/az-elohelyvedelmi-iranyelv-17-cikke-alapjan-keszitett-orszagjelentes-2019 
 
Jelmagyarázat: 
Cover 

Az élőhely kiterjedése ha-ban 
Represent: 

A: kiváló 
B: jó 
C: szignifikáns reprezentativitás 
D:  nem-szignifikáns reprezentativitás 

Rel_Surf: 
A: 100% >= p > 15% 
B: 15% >= p > 2% 

  C: 2% >= p > 0% 

Conserve: 
A: kiváló védelem 
B: jó védelem 

  C: átlagos vagy gyenge védelem 

*: kiemelt közösségi jelentőségű élőhely 



 
A várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje az érintett jelölő fajok állományai kapcsán a Felső-kiskunsági turjánvidéken 
(HUKN20003) 
 

Specname Magyar név 
*Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) SDF Közvetlenül 

érintett 

Jelentőség 

Min Max Data 
quality Pop. Cons. Isol. helyi regionális országos 

Anisus vorticulus kis lemezcsiga   P C C B több ezer egyed közepes alacsony alacsony 
Bolbelasmus 
unicornis 

szarvas 
álganéjtúró   P B B C több tíz egyed 

(becsült) közepes alacsony alacsony 

Bombina bombina vöröshasú unka   P C B C több száz egyed alacsony alacsony alacsony 
Carabus 
hungaricus magyar futrinka 5000 20000 M B B C több tíz egyed 

(becsült) alacsony alacsony alacsony 

Cirsium 
brachycephalum kisfészkű aszat 5100000 5100000 G B B C több ezer tő alacsony alacsony alacsony 

Colchicum 
arenarium homoki kikerics 1500000 1500000 G A B C 26 tő alacsony alacsony alacsony 

Emys orbicularis mocsári teknős   P C B C 1-5 egyed alacsony alacsony alacsony 
Isophya costata magyar tarsza 50000 500000 M B A C több száz egyed közepes alacsony alacsony 
Lutra lutra vidra 10 20 M D   1-2 egyed alacsony alacsony alacsony 
Lycaena dispar nagy tűzlepke 1000 20000 M B B C kb. 20-50 egyed alacsony alacsony alacsony 

Maculinea teleius vérfű 
hangyaboglárka 5000 30000 M B B C 

kb. 20-50 egyed 
alacsony alacsony alacsony 

Misgurnus fossilis réti csík 1000 10000 M C B B több tíz egyed 
(becsült) alacsony alacsony alacsony 

Spermophilus 
citellus közönséges ürge 2000 10000 G C B C nincs közvetlen 

érintettség alacsony alacsony alacsony 

Triturus dunai 10000 100000 M C B C több száz egyed alacsony alacsony alacsony 



dobrogicus tarajosgőte 

Umbra krameri lápi póc 2000 2200 M C B A több tíz egyed 
(becsült) alacsony alacsony alacsony 

Vertigo angustior balogcsiga   P C B C több tíz egyed 
(becsült) alacsony alacsony alacsony 

Vertigo 
moulinsiana hasas törpecsiga   P C B C több száz egyed közepes alacsony alacsony 

Vipera ursinii 
rakosiensis rákosi vipera 150 250 M A C A nem ismert - magas magas 

**Leucorrhinia 
pectoralis 

lápi (piros) 
szitakötő       kb. 20-50 egyed alacsony alacsony alacsony 

**Proserpinus 
proserpina törpeszender       1-5 egyed 

(becsült) alacsony alacsony alacsony 

**Zootoca 
vivipara 

elevenszülő gyík 
(hegyi gyík)       kb. 20-50 egyed közepes alacsony alacsony 

2. táblázat: A várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje az érintett jelölő fajok állományai kapcsán a Felső-kiskunsági turjánvidéken (HUKN20003) 
 
* Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) (SDF), forrás: http://natura2000.eea. europa.eu/ Natura2000/SDF.aspx?site= HUKN20003 
** a lápi (piros) szitakötő vagy újabb nevén lápi álarcos-szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) nem szerepel a jelölő fajok listáján. Közösségi jelentőségű jelölő 
állatfaj, amelynek a tárgyi beruházással kapcsolatban végzett felmérés idején, a tervezési szakasztól délre eső Adacsi- v. I. sz. övcsatorna szakaszon stabil 
állománya tenyészett. A Natura 2000 terület déli részén, a Kurjantó-Balázsi réteken a faj tartós jelenléte 2006. óta ismert. Javasolt a fajt a jelölő fajok körébe 
felvenni.  
** a törpeszender (Proserpinus proserpina) és az elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca vivipara) nem tartozik a tárgyi Natura 2000 jelölő fajok közé, annak 
ellenére, hogy bizonyított a site területén az előfordulása, de az Élőhelyvédelmi Irányelv IV. mellékletében szerepel, ahol a „Közösségi jelentőségű szigorú 
védelmet igényelő állat- és növényfajok” kerültek felsorolásra. 
 
Jelmagyarázat: 
Data quality (Adatok minősége):  

G = „jó” (pl. felmérések alapján);  
M = „mérsékelt” (például részleges adatok 
alapján, némi extrapolációval);  
P = „gyenge” (pl. durva becslés);  
VP = 'nagyon gyenge'  

Population 
A: 100% >= p > 15% 
B: 15% >= p > 2% 
C: 2% >= p > 0% 
 D:  nem-szignifikáns populáció 

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

 

Isolation: 
A: a populáció (szinte) izolált 
B: a populáció nem izolált, de az elterjedési 
terület peremén van 

   C: a populáció nem izolált, és az elterjedési 
területen belül van 



 



b) a terület természetvédelmi célkitűzéseire, főbb jellemzőire, a terület integritására 
gyakorolt várható negatív hatásokat, 
 
A Felső-kiskunsági turjánvidék 
 
b) a terület természetvédelmi célkitűzéseire, főbb jellemzőire, a terület integritására gyakorolt 
várható negatív hatásokat, 
 
A Felső-kiskunsági turjánvidék HUKN20003 kjtt. célkitűzései és prioritásai 
 
Prioritások: 
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása: 

• vöröshasú unka (Bombina bombina), 
• dunai gőte (Triturus dobrogicus), 
• magyar futrinka (Carabus hungaricus), 
• ürge (Spermophilus citellus), 
• kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum), 
• magyar tarsza (Isophya costata). 

 
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének 
helyreállítása: 

• 6260* - Pannon homoki gyepek, 
• 6410 - Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 
• 6440 - Folyóvölgyek Cnidion dubii társuláshoz tartozó mocsárrétjei, 
• 7210 - Télisásosok Cladium mariscus-sal és a Caricion davallianae fajaival, 
• 7230 - Mészkedvelő üde láp- és sásrétek, 
• 91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus escelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 
• 91F0 - Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén, 
• 91I0*- Kontinentális erdőssztyepp-tölgyesek, 
• 91N0* - Pannon homoki borókás-nyárasok, 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis), 
• nagy tűzlepke (Lycaena dispar), 
• vérfű-boglárkalepke (Maculinea teleius), 
• homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria), 
• homoki kikerics(Colchicum arenarium), 
• mocsári kardvirág (Gladiolus palustris). 

 
 
Kiemelt fontosságú cél a következő, jelentős ismerethiánnyal jellemezhető élőhelyek/fajok 
pontos kiterjedésének/tömegességének, illetve természetvédelmi helyzetének meghatározása: 

• molnárgörény (Mustela eversmannii), 
• szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), 
• hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana), 
• harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior), 
• apró fillércsiga (Anisus vorticulus), 
• lápi póc (Umbra krameri), 



• réticsík (Misgurnus fossilis), 
• mocsári teknős (Emys orbicularis), 
• nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), 
• hegyesorrú denevér (Myotis blythii). 

 
A fenti célok mellett biztosítani kell a következő kiemelt jelentőségű közösségi madárfajok 
kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásával/helyreállításával való kompatibilitást: 

• barna rétihéja (Circus aeruginosus), 
• hamvas rétihéja (Circus pygargus), 
• cigányréce (Aythya nyroca), 
• szalakóta (Coracias garrulus), 
• túzok (Otis tarda). 

 
Általános természetvédelmi célkitűzések 
 
Alapvető célkitűzések: 
• A jelölő élőhelyek kiterjedése, illetve a jelölő fajok populációmérete ne csökkenjen. Egy 

jelölő élőhely kiterjedésének csökkenése elfogadható, ha ez a változás egy másik, az eltűnő 
élőhely-részhez hasonló természetességű jelölő élőhely kiterjedésének növekedése miatt 
következik be. Azonban az erősebb vízhatást igénylő jelölő élőhelyek állománya ne 
csökkenjen a gyengébb vízhatást igénylő jelölő élőhelyek kiterjedésének növekedése miatt. 

• A jelölő élőhelyek és jelölő fajok természetvédelmi helyzete ne romoljon, illetve az 
elsősorban a direkt emberi hatások miatt kedvezőtlen vagy rossz természetvédelmi 
helyzetű élőhelyek és fajok természetvédelmi helyezte javuljon, legalább olyan 
mértékben, hogy az adott élőhelyek/fajok fennmaradása biztosított legyen 

 
További (járulékos) célkitűzések: 
• A jelölő élőhelyek természetességi mutatói ne romoljanak, kivéve, ha ez közvetlenül 

elháríthatatlan külső ok (például időjárási szélsőség, fogyasztószervezet gradációja). 
Természetvédelmi célból, másik jelölő élőhely vagy faj érdekében elfogadhatóan jelölő 
élőhely természetességi mutatójának romlása (például jelölő madárfaj számára kedvező 
körülményeket teremtő túllegeltetéssel), ha az így bekövetkező értékcsökkenésnél nagyobb 
az egyidejűleg előidézett, a Natura 2000 kijelölés céljait szolgáló természeti 
értéknövekedés. 

• A jelölő élőhelyek, illetve a jelölő fajok populációinak izolációja csökkenjen. 
• A jelölő élőhelyek fenntartható (és a jelölő fajok populációinak megőrzésével is 

összeegyeztethető) használatának biztosítása, a kezelési és fejlesztési intézkedések 
beépítése a vidékfejlesztési stratégiába. 

• A helyi társadalmi csoportok szemléletének, ismereteinek fejlesztése a természeti 
értékek, területek és azok fenntartható használatának vonatkozásában, a 
természetvédelmi kommunikációs módok/eszközök fejlesztésén keresztül. 

 
 
Specifikus (jelölő élőhelyekhez/fajokhoz köthető) célkitűzések 
 
A jelölő fás élőhelyekre (91F0 - Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén, 91I0*- 
Kontinentális erdőssztyepp-tölgyesek, illetve 91N0* - Pannon homoki borókás-nyárasok) 
vonatkozó célkitűzések: 



• A jó természetességű, jó állapotú állományok heterogén tér- és korszerkezete, az álló és 
fekvő holtfák jelenléte, fajgazdag cserje- és gyepszintje maradjon fent. 

• A rosszabb természetességű/állapotú állományok esetében a heterogén tér- és korszerkezet, 
valamint a fajgazdag cserje- és gyepszint kialakulásának lehetősége legyen biztosítva. 

• A tájidegen fafajok elegyaránya felmérési időszakonként (hat évenként) legalább 15%-al 
csökkenjen típusonkénti összesítésben. 

• Ne csökkenjen a térségben szokásos erdőgazdálkodási gyakorlat szerint már véghasználatra 
előírható korosztályok, továbbá az őket eggyel megelőző (gyérítéskorú) korosztály 
összesített területi kiterjedése (élőhely típusonkénti összesítésben). 

• A 40A0* - Szubkontintentális peripannon cserjések jelölő élőhely új állományainak 
kialakítása. 

 
A jelölő fátlan élőhelyekre (6260* - Pannon homoki gyepek, 6410 - Kékperjés láprétek 
meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 6440 – Folyóvölgyek Cnidion dubii 
társuláshoz tartozó mocsárrétjei) vonatkozó célkitűzések: 
• Az időszakos vagy állandó többletvíz-hatástól függő élőhelyek (a jelölés alapjául szolgáló 

élőhelyek 6410 - Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon, 
6440 - Folyóvölgyek Cnidion dubii társuláshoz tartozó mocsárrétjei mellet a jelenlevő, 
közösségi jelentőségű élőhelyek esetében is) természetvédelmi helyzete típusonként külön 
vizsgálva, felmérési időszakonként (hat évenként), legalább az összesített területük 15%-án 
javuljon. 

• A 6260* - Pannon homoki gyepek élőhelytípus természetvédelmi helyzete felmérési 
időszakonként (hat évenként), legalább az összesített területük 10%-án javuljon. 

• A 6260* - Pannon homoki gyepek élőhelytípusba tartozó állományok izolációja csökkenjen. 
• A 6260* - Pannon homoki gyepek kiterjedése felmérési időszakonként (hat évenként) 

legalább 1%-al növekedjen. 
 
A csökkenő állománynagyságú, illetve általában kedvezőtlen természetvédelmi helyzetű 
jelölő fajokra vonatkozó célkitűzések: 
• A rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) állományainak mérete felmérési 

időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A magyar tarsza (Isophya costata) állományainak mérete felmérési időszakonként (hat 

évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A nagy tűzlepke (Lycaena dispar) állományainak mérete felmérési időszakonként (hat 

évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A vérfű-boglárka (Maculinea teleius) állományainak mérete felmérési időszakonként (hat 

évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• Az ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) állományainak mérete felmérési 

időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A réti csík (Misgurnus fossilis) számára alkalmas élőhelyek kiterjedése felmérési 

időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A lápi póc (Umbra krameri) számára alkalmas élőhelyek kiterjedése felmérési 

időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A homoki kikerics (Colchicum arenarium) egyetlen állományának természetvédelmi 

helyzete javuljon, felmérési időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A homoki nőszirom (Iris arenaria) természetvédelmi helyzete javuljon, állományainak 

mérete felmérési időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen. 
• A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) természetvédelmi helyzete javuljon, 

állományainak mérete felmérési időszakonként (hat évenként) legalább 10%-al növekedjen 



A terület természetvédelmi célkitűzéseire, főbb jellemzőire, a terület integritására 
gyakorolt várható negatív hatások összefoglalása 
Élőhely állapotának romlása 

Hatás Érintett természeti értékek 

az építési terület közvetlen környezetében lévő 
élőhelyek állapotának romlása  

- a nyomvonal mentén összes érintett 
természetes növénytársulás 
- egyes, érzékenyebb állatfajok  

a működő útpálya közvetlen környezetében 
lévő élőhelyek állapotának romlása  

- a nyomvonal mentén összes érintett 
természetes növénytársulás 
- egyes, érzékenyebb állatfajok  

Állománycsökkenés 
Hatás Érintett természeti értékek 

az útpálya nyomvonalán lévő természetes 
vegetációval borított terület csökkenése - az összes érintett élőhely és növénytársulás 

növényfajok megsemmisülése - a nyomvonal által közvetlenül érintett védett 
növényfajok 

populáció nagyság csökkenése az építés során 
eltaposás és alkalmazott technológiák (gödör 
stb.) következtében 

- röpképtelen rovarok; 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos fészkelő madarak 
- bizonyos emlősfajok 

populáció nagyság csökkenése működtetés 
során eltaposás következtében 

- bizonyos kistestű emlősfajok 
- fényre mozgó röpképtelen rovarok 

populáció nagyság csökkenése az üzemelés 
során elütések következtében 

- vándorlásra hajlamos alacsony röptű rovarok 
- fényre mozgó alacsonyröptű rovarok 
- vándorlási időszakban alacsonyan röpülő 
kistestű madarak 
- főleg a területen fészkelő kistestű madarak 
- kevésbé félénk nagytestű ragadozó madarak 
- éjszakai életmódot folytató bagolyalkatú 
madarak 

 
Élőhely fragmentáció,  

Hatás Érintett természeti értékek 
az útpálya a korábban összefüggő 
élőhelyeket vág el egymástól  - az összes érintett élőhely és növénytársulás 

a fragmentálódott területrészek bizonyos, 
főleg állatfajok számára átjárhatatlanná 
válik, a populációik izolálódnak egymástól; 

- röpképtelen és gyengeröptű rovarok; 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

az útpálya leszűkíti, illetve leszűkítheti a 
napi mozgásteret 

- főleg a területen fészkelő kistestű madarak és 
az emlősök 

az ökológiai kapcsolatokat is befolyásolja, 
átalakítja; - az összes állatcsoport 

 
Populációk elszigetelődése 

Hatás Érintett természeti értékek 
egy-egy faj populációi genetikai állományának - röpképtelen és gyengeröptű rovarok; 



elszigetelődésével jár, így közvetve genetikai 
sodródáshoz vezet 

- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

megmaradó kisebb populációk esetében a 
kapcsolat megszűnéséhez és ezzel a populáció 
hanyatlásához, degradálódásához is vezethet, 
mivel csökken az önfenntartó és 
ellenállóképesség; 

 - röpképtelen és gyengeröptű rovarok 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

 
Vándorlási v. migrációs útvonal sérülése 

Hatás Érintett természeti értékek 

az útpálya vándorlási útvonalak sérülését 
okozhatja vagy vághat el 

- vándorlásra hajlamos alacsony és 
gyengeröptű v. röpképtelen rovarok 
- vándorlási időszakban alacsonyan repülő 
kistestű madarak 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

 
Fényszennyezés 

Hatás Érintett természeti értékek 

- gépjármű forgalom által kibocsátott fény 
vonzó hatása és az elütésből, eltaposásból 
származó állománycsökkenés 

- éjszakai életmódot folytató, fényre repülő 
rovarok 
- az útpálya közelében lévő éjszakai életmódot 
folytató, röpképtelen, de fényre mozgó, főleg 
ragadozó életmódot folytató rovarok 
- éjszakai életmódot folytató, fényre repülő 
madár (bagolyalkatúak) 

 
Zaj és rezgésterhelés megnövekedése 

Hatás Érintett természeti értékek 

az útpálya és közvetlen környezete az állandó 
zaj- és rezgésterhelés következtében 
elszegényedik 

- nagytestű ragadozó madarak 
- érzékenyebb vízi és kistestű énekesmadarak 
- bizonyos rejtett életmódot folytató 
emlősfajok 

 
 
c) a várhatóan negatív hatással érintett Natura 2000 terület jelentőségének leírása az 
érintett élőhelytípusok és fajok szempontjából (pl. a területnek az országban, illetve a 
biogeográfiai régióban betöltött szerepe, a Natura 2000 hálózat koherenciájában 
betöltött szerepe stb.), 
 
A tárgyi beruházással érintett Natura 2000 terület nevét („Turjánvidék”) a térségre jellemző 
sajátos lápi-mocsári vegetáció komplexumról nyerte. Földrajzi helyzetéből adódóan a 
természeti viszonyai sok tekintetben átmeneti jellegűek. A legjellemzőbb élőhely-együttesei a 
magassásrétek, láp- és mocsárrétek, fűzlápok, valamint a kissé magasabb térszíneken a 
különböző állapotú xeromezofil sztyepprétek. Nem számottevő kiterjedésben, de jelen vannak 
még a nádasok és a különböző láperdők is. A kevert természetföldrajzi sajátosságaiból 
fakadóan megtalálhatók magasabb térszíneken még a meszes homokpusztagyepek és a 
borókás-nyárasok. 



A Turjánvidék két nagy tájegység, egy magasabb, hátsági és egy mélyebb, alluviális (magas 
ártéri) térszín határán fekszik, nagyjából É-D-i irányban húzódik. A magasabb térszínt a 
Duna-Tisza közi Homokhátság északi pereme képezi, – amely kisebb-nagyobb 
dűneszigetekre szakadozva – a Duna menti síkság alluviumához simul. Az egykor Ócsától 
egészen Sükösdig húzódó láp- és mocsárvidéknek része, amelyet északon Turjánvidéknek, 
délen Őrjegnek neveznek. 
Felszínét a Duna szövevényes kanyarulati ívei felárkolták és az áradásaiból származó nagy 
mennyiségű üledékanyag feltöltése nyomán túlnyomórészt síkká formálódott. Keleti peremén, 
a Duna-Tisza közi Hátság nyomvonalát követve ÉNy-DK-i irányú dűneszigetek sorozata 
húzódik. A homokdűnék - az uralkodó széliránynak megfelelően ÉNy-DK-i irányúak, DK-i 
oldaluk hosszan elnyúlik és fokozatosan ellaposodnak. A Homokhátság pereme felé 
közeledve ezek a halmok egyre nagyobb relatív kiemelkedésben folytatódnak. A magas 
dűneszigetek mellett számos helyen találhatók a nagy kiterjedésű laposokban elmosódott 
határvonalú alacsony „halmok”. Ez a sajátos mikrodomborzat tovább növeli a sík felszín 
változatosságát. A jelenlegi térszínből 30-50 (150) cm relatív magassággal emelkednek ki és a 
mélyebb fekvésű térszínbe fokozatosan, hosszan elnyúló peremmel mennek át (ezeken ma 
másodlagosan sztyepprét található). Túlnyomó részük talaja sztyeppesedő réti talaj, amely a 
korábbi erős vízhatásra utal. A dűneszigetek mellett a nagyszámú medermaradványok, 
laposok, hajlatok, hosszan elnyúló medrek figyelhetők meg, amelyek megtartották az ősi 
Duna-meder ÉNy-DK-i irányát. A már mederjelleget nem mutató hajlatok esetében is 
felismerhető az előbbiek által követett irány. A turjánosok nem egységes (összefüggő) 
településűek, hanem különösen a Hátság peremi részén homokdombok közbetelepülése miatt 
több nagyobb szakaszra tagolódnak. Az uralkodó ÉNy-i szél a Hátság peremén, a felszín 
homokanyagából buckacsoportokkal zárták el az ÉNy-DK-i irányú hosszanti mélyedéseket. 
Az egykori lefűződött Duna medrekben kialakult semlyékrendszer állandó és időszakos 
vízborítású. Vizei egymással nem, vagy csak különlegesen nedves időszakokban D-i lejtéssel 
folytak egybe. A turjánok legmélyebb fenékrészei ritkán 12-13 m-rel, átlagosan azonban 4-6 
m-rel alacsonyabbak, mint a legmagasabb parti szintek felszínei.  
A terület hidrológiai arculatát a Duna alakította ki. Az áradások alkalmával az alacsonyabb 
fekvésű területeket a homokhátig több km szélesen elöntötte. Az árterületnek a folyóhoz 
közelebb eső része homokkal, iszappal annyira feltöltődött, hogy a távolabbi, alacsonyabban 
fekvő területekről a víz a Duna apadása után nem húzódott vissza a folyó medrébe. Ilyenkor 
nem csak az alacsony fekvésű, hanem a kissé hátasabb részeket is elöntötte. A folyó apadása 
után a hátasabb részek szigetszerűen emelkedtek ki a vízből. Az áradásokat követően az 
alacsonyabb részeken visszamaradt víz Bugyi – Kunszentmiklós – Fülöpszállás – Akasztó – 
Kecel vonalában dél felé húzódott, és nagy része Baja táján ömlött a Dunába. Az apadás után 
visszamaradt víznek csak egy része folyt a Dunába, mert kisebb-nagyobb hátak számos 
helyen meggátolták a lefolyását. A visszamaradt víz a talajba nem szívódhatott be, mivel a 
talajvíz szintje valószínűleg olyan magas volt, hogy helyenként a talaj felszíne fölé 
emelkedett. A vízállások vizének jelentékeny része évről évre elpárolgott, a sekély vizű 
területek időnként ki is száradtak. Egyes mély vonulatokban állandó vízborítás alakult ki. 
A Turjánvidéken az állandó- és időszakos vízborítások minden formája, átmenete 
évszázadokon keresztül képviselve volt. A laposokat az év csapadékosabb időszakaiban 
jelentékeny mennyiségű víz borította. Ilyenkor a semlyékeknek, sekélyebb és mélyebb 
vízállásoknak, tavaknak egész sorozata alakult ki, amelyeket helyenként szélesebb-
keskenyebb erek kötöttek össze. A képe azonban az utóbbi száz évben azonban gyökeresen 
megváltozott. Míg a Duna nem volt gátak közé szorítva, az áradások folyamán a lefolyástalan 
területek régi, részben feltöltődött sekély, pusztuló medrei, mélyedése is kaptak alkalmanként 
az árvizekből. Felszíni kapcsolata a Dunával folyószabályozások óta végérvényesen 



megszűnt. A kisebb-nagyobb, dombvonulatok között meghúzódott lápok, kiterjedt mocsarak, 
turjánok emlékét helyenként ma csak az egykori elnevezésük őrzi.  
A Turjánvidék mélyebb fekvésű területeinek növényzetét jellemzően meghatározó „turjános” 
egy élőhely-komplex, amelyben a feltöltési (higrofil) szukcessziósor egyes elemei – a terület 
adottságaitól függően – változó kiterjedésben, állapotban vannak képviseltetve. A folytonos 
változás (szukcesszió) és az antropogén hatások következtében egyes élőhely-típusok 
hiányozhatnak, vagy átalakuló félben (átmeneti formában) vannak jelen. Turjános foltnak 
tekinthető a régióban egy kékperjés kiszáradó láprétbe ékelődött nádassal vegyes zsombék- és 
magassásos, vagy fűzláppal, magányos serevény- és fehérfűz (Salix cinerea, S. alba) és 
egyedekkel tagolt láp- és mocsárrét is. A természetes nyílt vizes élőhelyek (pl. lefűződött 
holtágak) az évszázadok folyamán feltöltődtek, vagy kiszáradtak. A nyílt vizes élőhelyek 
benépesítő hínárnövényzet azonban a mesterséges kialakított csatornákban, gödrökben, 
tavakban az egész régióban jelen van. A Turjánvidék homokhátsággal határos részein, a 
homokdombok közbetelepülése miatt magasabb fekvésű területeket természetes száraz 
homoki élőhely-együttesek, a nyílt homokpusztagyepek, a homoki nyáras-borókások, 
valamint az előzőeknél lényegesen kisebb kiterjedésben a maradvány homoki sztyeprétek 
borították.  
 
A tervezési szakasz a 24+750 – 28+675 km sz. között kelet-nyugati irányba keresztezi a 
„Felső-kiskunsági turjánvidék” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, amely az É-
D irányú irányultságú Turjánvidék területének jelentős részét magába foglalja. Itt kell 
megjegyezni, hogy Duna-Tisza közén húzódó észak-dél irányú ökológiai folyosó, nagyon 
hosszú (az Őrjeggel együtt leér egészen a déli határig), ezért nincs mód a teljes elkerülésére. 
A Natura 2000 területen nagy kiterjedésben megmaradtak természetes és természetközeli 
élőhelyek, valamint az ezekhez kötődő ritka és veszélyeztetett növény- állatfajok. A tervezési 
szakasz által érintett Szabadszállás-Kunadacsi legelőn pannon homoki gyepek (száraz és 
félszáraz homoki társulások) mozaikolnak buckaközi kékperjés láprétekkel, lokálisan 
mészkedvelő üde láprétekkel. Kiemelkedő természeti értékét ezen élőhelyeknek az adja, hogy 
a turjánvidéki vizes-száraz élőhelyi átmenetek teljes skáláját képviselik egyetlen térbeli 
egységben, így nem csak a Homokhátságon elterjedtebb évelő nyílt homoki gyepeket, hanem 
a zártabb homoki sztyeppréteket, és a vizes buckaközi élőhelyek felé átmenetet mutató tavi 
sztyeppréteket is. A megsemmisülő élőhelyek jelentős része olyan átmeneti jellegű, ökoton 
(szegély)élőhely, amelyek biodiverzitási forró pont tud lenni a természetességet megfelelően 
őrző kezelés mellett. A mélyebb fekvésű részeken a Turjánvidék képét alapvetően 
meghatározó üde növénytársulások, a kékperjés láprétek, kisebb foltokban mészkedvelő üde 
láprétek (6410), mocsárrétek (6440), rekettyés fűzlápok, fűzliget és kialakulófélben lévő 
kőrises láperdő (91E0). Számottevő kiterjedésben, jelen van még a nádas, zsombéksásos és 
posványsásos társulás is. Az antropogén tájformálással nem zavart magasabb felszínek 
növényzetére a homoki gyeptársulások sorozata egyaránt jellemzők. A lösz befúvások bár 
csekély mértékűek, de néhány hektár kiterjedésben zárt homokpuszta rét (6260) 
megtelepedésének kedveztek. Geomorfológia viszonyokhoz, a homok sajátos 
vízgazdálkodásához igazodva a buckatetőkön nyílt, évelő, mészkedvelő homokpusztagyep 
(Festucetum vaginatae), az oldalakon Rákosi-csenkeszes évelő, mészkedvelő 
homokpusztagyep (Festucetum wagnerii) tenyésznek. A laposok kedvezőbb vízgazdálkodású 
felszínein buckaközi kékperjés rét (Molinio-Salicetum rosmarinifoliae) degradáltabb 
változatai, az egészen jó vízellátású helyeken csátés láprétek (Schoenetum nigricantis) 
található. Lokálisan egyes magas talajvizű területeken szikes növényzet is megjelenik. A 
nyomvonal által érintett terület különlegességét az élőhelyi változatosságnak, 
mozaikosságnak megfelelően a térségben kiemelkedően magas faj- és egyedszámmal jelen 
lévő állatcsoport képviselői tovább fokozzák. 



 
 
d) a várható negatív hatások leírása (élőhelyvesztés, elpusztulás, leromlás, degradálódás, 
zavarás, közvetlen és közvetett hatások stb.), 
 
- Állománycsökkenés 

A tevékenység természeti értékekre gyakorolt hatása két részre bontható. Megkülönböztethető 
a létesítés (kivitelezés) és üzemelés során egyaránt közvetlen hatás, amely rövidtávon és 
tartósan jelentkezik és fizikai megsemmisülést jelent. A földmunkák helyén, új nyomvonalon 
kiépülő pálya helyén megváltozik a felszínborítás és a vízháztartási viszonyok. Az addig ott 
található élőhelyek és az élővilág visszafordíthatatlanul, vagy számottevő mértékben 
károsodnak. A nyomvonal kialakítása területfoglalással jár együtt, amely egyúttal számos 
növény és állatfaj egyedei számára közvetlen élőhely-vesztést, illetve az élőhelyek 
zsugorodását eredményezi. Egyes rövid szaporodási ciklusú – elsősorban állat – fajoknál a 
reprodukció sikeressége jelentősen csökkenhet a tevékenység hatására, ezzel adott faj adott 
populációjának méretétől függően akár annak fennmaradását is veszélyeztetheti. 
A hatásterületen található élőhelyeken számítani kell azon védett, illetve közösségi 
jelentőségű fajok egyedeinek közvetlen veszélyeztetettségére, amelyek mozgásra nem, illetve 
alig képesek. Ezek közé tartoznak a növények, továbbá a rovarvilág, puhatestűek, kétéltűek, 
hüllők, vagy emlősök (ürge) speciális élőhelyekhez kötött tagjai. A kétéltűek, hüllők, és egyéb 
kisállatok, és föld alatt rejtőzködő kisebb állatok, nem csak a hibernáció, diapauza idején 
veszélyeztetettek az építkezés során, hanem aktív időszakban is. A mobilisabb gerinces fajok 
egyedeit az aktív időszakukban közvetlen pusztulás kevésbé fenyegeti. Ez alól kivétel pl. a 
szaporodóhelyek érintettsége az építés során, a hibernációs időszakban végzett földmunka a 
rovarok, kétéltűek, hüllők és emlősök esetében, vagy az esetleges elütések számának 
növekedése az üzemelés során. A kétéltű és hüllő fajok többsége pl. a magasabban fekvő 
területeken, a földbe, avarba beásva telel át. A telelőhelyeken téli időszakban végzett munkák 
során a hibernálódott egyedek nem tudnak elmenekülni, pusztulásuk biztosra vehető, mert a 
földmunkák során nincs lehetőség ezen egyedek begyűjtésére. Az aktív időszakba, a 
földmunkák megkezdése előtt azonban van lehetőség a megmentésükre a talajlakó rovarok 
esetében élvefogó csapdázással, kétéltűek, hüllők esetében egyeléses kigyűjtéssel és a közelbe 
eső hasonló élőhelyre való áttelepítéssel. 
A kivitelezési munkákat megelőző leletmentési (régészeti feltárás), vagy lőszermentesítési 
tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges 
falai, az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedések (pl. munkaárkok) a 
puhatestűek, röpképtelen rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök számára csapda! Az árok 
mélységétől függ, oldalának kiképzésétől függ, hogy képesek-e azt önerőből elhagyni, a 
legtöbb esetben azonban külső segítség nélkül elpusztulnak.  
Az építkezésekhez kapcsolódó depóniák közel függőleges – partfalra emlékeztető – részei 
fészkelési lehetőséget nyújtanak a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) és a védett 
partifecske (Riparia riparia) számára. A depóniák költési-, fiókanevelési időszakban 
megbontása zavarja a madarak normális életmenetét, a megkezdett költések tönkretétele is 
természetkárosításnak minősül! 
 
A működés során a leggyakrabban vizsgált téma a közúti gázolásból, taposásból fakadó 
állománycsökkenés és az azt csökkentő műszaki megoldások kutatása. A kivitelezéskor az 
élőhely megszűnésével együtt egészen biztosan egyedek is odavesznek, de tervezett 
beruházáshoz köthető faunaveszteség túlnyomó része a forgalomhoz köthető. Nem minden 
állatfaj egyformán kitett ennek a mortalitási tényezőnek: egyes faji sajátosságok fokozzák a 
kockázatot (változó testhőmérséklet, lassú reakcióidő, lassú mozgásképesség, alacsony 



szaporodási ráta, stb.), míg mások (gyors reakcióidő és mozgásképesség, korlátozott élőhely- 
és mozgásigény, zavart élőhelyek elkerülése, magas szaporodási ráta, stb.) csökkentik 
(FAHRIG és RYTWINSKI 2009, JAEGER et al. 2005). A nagyszámú elütött egyed 
önmagában még nem biztos, hogy veszélyt jelent a helyi populációra. A helyi populáció 
méretéhez viszonyított magas mortalitás vezethet problémákhoz. 
Az elütések számos ok miatt bekövetkezhetnek. Az út menti szegélynövényzetnek, de 
magának az úttestnek is van speciális csalogató hatása. A megépített utak padka- és 
rézsűnövényzete rendszerint eltér a környező területek vegetációjától pl.: a szántók között 
vezető utaké sokkal változatosabb, így távolabbról is odavonzza az állatokat. Hasonlóan 
csalogató hatású a környezettől eltérő hőmérsékletű útburkolat, illetve az utak bevezető 
szakaszain elhelyezett lámpasor fénye. A nyomvonal hatásterületről számos védett rovar-, 
kétéltű-, hüllő- és madár- és emlősfaj előfordulását sikerült kimutatni. A kétéltűek és hüllők 
esetében megfelelő védelmi intézkedésekkel a jelentős volumenű közvetlen pusztulás 
elhárítható. A hazai tapasztalatok szerint a forgalom a hüllők közül a gyíkfélékre kevésbé 
veszélyes. Egyrészt azért, mert a hüllők esetében nincs a kétéltűekhez hasonló koncentrált 
vonulás és a populációk is általában kisebb egyedszámúak, másrészt a hüllők közül a 
gyíkfajok eredményesebb menekülési stratégiával rendelkezik (a többi hazai hüllőfaj az 
utakon való átkelés esetében a kétéltűekhez hasonlóan veszélyeztetett). A kisemlősök és a 
közepes termetű emlősök közül azok vannak kitéve az elütés kockázatának, melyek 
táplálkozásában fontos szerepet töltenek be az utakon található állati és növényi eredetű 
anyagok, illetve amelyek vándorlási útvonalát keresztezi az adott út nyomvonala. A már 
elgázolt állatok maradványaival táplálkoznak az éjszakai életmódú sünök, egyes cickányfajok, 
az egyes pocok- és egérfajok, nyestfélék. 
A madarak esetében az új út megvalósulása esetén számítani lehet alkalmi elütésre, és a 
meglévő utak esetében ez a hatás jelenleg is folyamatosan fennáll. Az útpálya a madarak 
megszokott közlekedési vonalait keresztezi. Elütések leginkább a pályát napi 
rendszerességgel használó fajok esetén, főként a vágómadarak, baglyok, egyes énekesek 
körében várhatók. A tervezett beruházás megvalósulása esetén a leghatékonyabbnak vélt 
védelmi intézkedések ellenére is számítani lehet kismértékben növekvő számú pusztulásra 
kell számítani.  
 
- Élőhely állapotának romlása, csökkenése 
A tervezett gyorsforgalmi út töltése és a terület egyetlen vízfolyásának a töltés alatti 
átvezetése esetén (töltésen vezetett műszaki változat) a jelenlegi talajvízháztartási 
viszonyokban jelentős változás következhet be. Jelenleg is vizes élőhelyként funkcionáló, az 
év jelentős részében felszínközeli vízáramlással jellemzett területet több mint 1 km 
hosszúságban metsz az autópálya. A töltésteher hatására az altalaj összenyomódik, amely 
során az altalaj tömörödik, szivárgási tényezője a tömörödés hatására lecsökken. Az altalaj 
töltésteher hatására bekövetkező tömörödésének, szivárgási tényező csökkenésének a 
következménye, hogy az adott területen a talajvíz nehezebben áramlik a töltés egyik oldaláról 
a töltés másik oldalára. Az Adacsi v. I. sz. övcsatorna hagyományos méretű 
csatornaátvezetését biztosító műtárgy létesülés esetén északra feltorlódhatnak az áramló, 
főként felszín alatt mozgó) vizek. A szűk átvezető folyosó miatt megnő az Adacsi- v. I. sz. 
övcsatorna vízelvezetésével szemben támasztott igény, ennél fogva nő karbantartásának 
intenzitása. Emiatt a medrében található vízi életközösség ökológiai állapota, 
természetvédelmi helyzete romlik, közösségi jelentőségű és egyéb védett fajokat érintve 
kedvezőtlenül. A pályatesttől északra feltorlódó, zömmel felszín alatt áramló vizek révén 
kialakuló új hidrológiai helyzet nem ugyanaz, mint amit a csatorna jelenleg nem üzemelő 
zsilipjénél tervezett vízmegőrzés kialakít. A zárt zsilip ugyanis az északról-délre széles 
sávban áramló felszínalatti vizek útját nem akadályozza, ezáltal a vízháztartási viszonyok 



sokkal kisebb arányú és kedvező hatású módosítását eredményezi. Töltésen épített változat 
esetén ezek a várható hatások magukkal vonják az élőhelyek átalakulását, leromlását, egyes 
közösségi jelentőségű fajok, illetve egyéb védett fajok fennmaradási esélyeit ronthatja.  
A töltésen vezetett út megváltoztatja a domborzati viszonyokat, változtat az érintett terület 
mikroklimatikus adottságain. Az építés a felszín roncsolásával, a természetes növényzet 
megbontásával utat enged a jövevényfajoknak az addig természetes élővilágú területek 
belsejébe, elgyomosítva azokat, így „negatív ökológiai folyosóként” működik. Az 
beavatkozás nyomán a természetes élőhelyeket erős „zavarás” éri, a generalista jellegű 
gyomok fölénybe kerülnek és - részben egy „belső invázió” formájában - előretörnek a 
kompetíciós versenyben.  
A működés alatt is jelentős lehet a tájidegen agresszív gyomfajok behurcolása a kerekekre, 
alvázra, karosszériára tapadt propagulumok útján. A gyorsforgalmi út burkolatlan felszínei 
(rézsűk stb.) potenciálisan alkalmas felületek az inváziós fajok gyors megtelepedésének, vagy 
ismételt kihajtásához. A sózás hatására az út közvetlen környékén a talaj termőképességének 
csökkenése, ill. az útmenti, sótűrő gyomvegetáció kialakulása várható. E tényezők együttesen 
az utak környezetében a vegetáció változását eredményezhetik, amely hatás közvetve a faunát 
is érinti. 
Az építés időleges élőhely vesztést is okozhat a szállítási útvonalak, az építési anyagok 
lerakóhelyei, telephelyek, munkaterület területigényei miatt. Ezek nagyobb része ideiglenes 
területfoglalással jár, kisebb része azonban az útpálya csatlakozó létesítményeivel együtt 
megmarad. Ez a veszély különösképpen akkor jelentős, ha az építkezés védendő, vagy értékes 
élővilágú terület közelében folyik. A depóniák vagy anyagnyerőhelyek kialakítása helytelen 
kijelölés esetén értékes élőhelyfoltok megszűnését vagy degradálódását, valamint egyes 
élőlénycsoportok zavarását okozhatja.  
Az építés során keletkezett új (és később visszamaradó) utakon megnövekszik a külterületi 
forgalom, mely lehetővé teszi az illegális szemétlerakók új helyeken történő kialakulását.  
 
- Élőhely fragmentáció 
A fajok egyedeinek mozgási képessége kulcsfontosságú a túlélés szempontjából. Helyet kell 
tudni változtatni a táplálék kereséséhez, meneküléshez, búvóhelytaláláshoz, és ugyanúgy a 
szaporodáshoz nélkülözhetetlen partner felkutatásához is. A tervezett beruházás esetében a 
létesítés és későbbiekben az üzemelés legjelentékenyebb veszélyeztető hatása az élőhely-
feldarabolás és az abból következő elszigetelődés. A tervezett nyomvonal olyan jelentős, 
hosszirányú objektum, amelynek „ki- vagy megkerülése” gyakorlatilag lehetetlen, ezért a 
létesítmény egyik oldaláról a másikra való átjutás csak annak keresztezésével lehetséges. A 
tervezett beruházás életközösségeket veszélyeztető tényezői közül hosszabb távon a 
legsúlyosabb az eddig összeköttetésben lévő élőhelyek, populációk erős izolációja, tekintettel 
arra, hogy a nyomvonal az Alföld egyik legfontosabb zöld folyosóját, a turjánvidéki élőhely-
folyosót metszi át. A tervezett beruházás kedvezőtlenül hat az országos jelentőségű, észak-
déli irányú, vizes élőhelyekből és mezofil zárt gyepekből álló ökológiai folyosón zajló állati 
és növényi migrációra, diszperzióra, ezáltal jelentősen csökkenti a Natura 2000 hálózat 
koherenciáját. A térségben már korábban is felfigyeltek a szakemberek a jelenleg meglévő 
alacsonyabbrendű műutak (pl. 5211 j. út) izoláló hatására. Jelentős volt egyes években a 
kétéltű eltaposás, pl. dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina 
bombina). 
Az utak állatpopulációkra gyakorolt hatásairól szóló legtöbb tanulmány a gerincesekre 
koncentrál, és csak néhány a rovarokra. Jelenleg is sokkal kevésbé ismert és kutatott az 
utaknak a növényzethez szorosan kötődő, kizárólag a talajfelszín közelében, vagy a 
talajfelszínen mozgó állatfajokra gyakorolt hatás.  



Muñoz és munkatársai (Muñoz, Torres & Megías 2014) összegző tanulmányukban 
meghatározták az utak esetében, hogy melyek azok legjelentősebb negatív hatások, amelyek 
az egyik legnagyobb hatásviselő csoport, a rovarok állományainak nagyságára és a 
sokféleségre leginkább kedvezőtlenül hatnak:  

- az út keresztezésekor, vagy annak vonalában haladva (repülés, felszínen mozgás) 
egyes csoportok esetében különösen magas az elütés, taposás; 

- számos faj nem hajlandó átkelni egy úton, vagy annak közelében élni. Az utak jelentős 
akadályt jelentenek a kis vagy röpképtelen fajok számára, bár egyes repülő fajok 
esetében a jelentősen eltérő megfigyelési adatok születtek.  

- kísérleti, mind a megfigyelési eredmények alátámasztották azt a tényt, hogy az 
útfenntartáshoz használt légszennyező anyagok és jégtelenítő só negatívan 
befolyásolják a rovarokat. 

 
A hazai vizsgálatok között nagyon kevés tanulmány születetett, amely a nyomvonalas 
létesítményeknél leginkább veszélyeztetett – ennek ellenére alig kutatott – élőlénycsoportokra 
(rovarok, puhatestűek) gyakorolt hatások vizsgálatával foglalkozik. 2012-ben bízott meg a 
Kiskunsági Nemzet Park Igazgatóság kutatókat az utak izolációs hatásának vizsgálatával. 
Célterületként a tervezési terület közelébe eső 52-es számú főút lett kiválasztva a Fülöpházi 
homokbuckás védett terület keresztezési szakaszán. Danyik T. felmérésből megállapítható, 
hogy a vizsgált 52-es számú főút izolációs hatást fejt ki a talajfelszínen mozgó röpképtelen 
homoki gyalogcincérre. Az izoláció mértéke nagyobb, mint 90%, ami jelentős hatásnak 
tekinthető. A vizsgált faj nappali aktivitású, így az útburkolat hőmérséklete és a forgalom 
intenzitása is komoly izoláló hatás. A szegélyvegetáció minősége is nagyban befolyásolja az 
izolációt. A rossz állapotú, degradált növényzet nem csupán az útig történő eljutást, de sikeres 
átkelés esetén a potenciálisan alkalmas élőhelyre történő bevándorlást is megakadályozta. 
Hasonló eredményre jutott Korompai T. a hangyafarkas (M. trigrammus) esetében a jelzett 
szakaszon. Az úttestnek és a forgalomnak együttesen igen jelentős negatív hatása van az út 
két oldala közötti sikeres migrációra. Az 1811 megjelölt és a 618 visszafogott egyedből 
mindössze 35 kelt át az úton. Az állatok viselkedésének megfigyeléséből kiderült az is, hogy a 
röpülő imágókat taszítja az út, mint környezet, és nem szívesen repülnek át fölötte. Tehát 
eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a hangyafarkas számára az út jelentős barriernek 
minősül. amin az egyedeknek csak egy kis része kel át sikeresen. Azonban ez a kisszámú 
átmozgó egyed is elegendő lehet ahhoz, hogy az út két oldalán levő élőhelyek népességei 
genetikailag ne izolálódjanak egymástól. Ugelvig és mts. (2012) nagyfoltú hangyaboglárkán 
(Maculinea arion) végzett populációgenetikai vizsgálataiból ugyanis kiderült, hogy már két 
sikeresen migráló egyed is elegendő ahhoz, hogy a populációk közötti genetikai drift és 
differenciálódás hatását ellensúlyozza. A felmérés egy 2 x 1 sávos nagy forgalmú úton 
készült, amely nincs kiemelve, terepszinten halad és mindkét oldalán, az út padkán túl 
közvetlenül természetes élőhelyek találhatók. A tervezett beruházás 2 x 2 sávos lesz, tehát a 
várható hatások hatványozottan fognak érvényesülni.  
A gyorsforgalmi utak építésének hazai gyakorlatában rendszeresen alkalmazott, tömör 
pályatestbe illesztett, alacsony és kis szélességű átjáró a jelenleg megszakításokkal együtt is 
ezer méternél szélesebb ökológiai folyosó korábbi átjárhatóságának töredékét biztosítaná 
csak. Eleve csupán a korábbi szélesség néhány százalékán biztosítana átjárást, ehhez adódik 
hozzá folyosói minőségének csökkenése. Terepi vizsgálatok tanulsága szerint a lepkefajok 
átjárási gyakorisága igen erősen lecsökken a falként kimagasodó, csak felülről átjárható 
tájelemeknél, a kis magasságú, nem benapozott hídnyílásokon keresztül pedig szintén nem 
közlekednek érdemben. A röpképtelen rovarok, különösen az élőhelyi minőségre, 
vegetációszerkezetre igényesebb fajok a pályatesten (felül) gyakorlatilag képtelenek átjárni, a 



kis magasságú hídnyílásokon pedig azért nem mennek át, mert speciális élőhelyi igényeik 
ezek alatt nem teljesülnek, így nem is tekintik őket átjárható folyosónak. 
A széles pályatest áthatolhatatlan fizikai barrier a talajfelszínen lakó röpképtelen 
élőlénycsoportok számára, de mint „pszichológiai” barrier jelentősen akadályozhatja más 
élőlények elterjedését, migrációját is, ami a populációk felszabdalódását, elszegényedését, de 
akár kipusztulását is eredményezheti. A fajösszetétel megváltozása az ökológiai stabilitás 
elvesztését eredményezheti. Az élőhelyek elszigetelése egy-egy populáció genetikai 
állományának elszigetelődésével jár, így közvetve genetikai sodródáshoz vezet. A megmaradó 
kisebb populációk ellenálló képessége sok tekintetben csökken. Az élőhely - fragmentáció az 
élettér növényzetében idézhet elő változásokat, ami közvetve az állatfajokra is visszahat.  
A jelenlegi nyomvonal a gondos tervezésnek köszönhetően a lehetőség szerinti legkisebb 
élővilág védelmi károkozással van megtervezve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
ténylegesen érintett élőhelyeken, fajokon kívül nem kell számolni egyéb hatásokkal. A 
gondos tervezés csak a pusztulással közvetlenül érintett élőhelyek és fajok mértékét 
minimalizálta! A nyomvonal pl. néhány tucatnyi egyedét érinti közvetlenül a homoki 
kikericsnek (Colchicum arenarium), de elvágja a homoki kikerics 100.000 tövet számláló 
populációit egymástól, beleértve a beporzó és egyéb, a fajjal kapcsolatban álló szervezetet 
(rovarok, puhatestűek stb.) is. Az érintett élőhelyek és fajok hazai jelentősége is eltérő. Natura 
2000 jelölő faj a kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) és a már említett homoki kikerics 
(Colchicum arenarium), de míg az előző esetében a hazai állományt tekintve tíz milliós 
nagyságrendről, gyors és könnyű szaporodásról beszélhetünk, addig a homoki kikerics 
esetében max. félmilliós lehet az országos állomány és a szaporodása hosszú ideig tart, 
speciális a termőhely igénye, és áttelepítése, megőrzése egy bonyolult konzervációbiológiai 
feladat. 
Az élővilág védelmi felmérések alapján a közvetett hatásterületen, amely esetünkben 250-
300-500 m-t jelent, további, jelentős számú védett és fokozottan védett fajok állományai 
élnek, amelyet töltésen létesített útpálya egyes állatcsoportok (rovarok stb.), növények 
esetében gyakorlatilag teljesen elszigetel egymástól. A nyomvonal által keresztezett 
Turjánvidéket, mint fontos ökológiai folyosót egészében nézve a védett fajok száma akár egy 
nagyságrenddel is növekedhet. 
A tervezési szakasznak, a Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN 20003) kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület keresztezése miatt számos hatáscsökkentő intézkedés került 
javaslatra. A kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek, fajok érdekében megfogalmazott 
hatáscsökkentő intézkedések ellenére nagy valószínűséggel a nyomvonal jelentős hatása 
továbbra is fennáll. Ennek, oka, hogy a fajok mozgását, a populációk közötti génáramlást 
eddig nem akadályozta egy ilyen jelentős fizikai akadályt képező objektum, mint a tervezett 
útpálya. A régióban élő különböző élőlénycsoportok képviselői a biológiai adottságaiknak 
megfelelő sebességben tartották fenn a populációk közötti kapcsolatot, de ezt a folyamatot a 
tájban jelenleg tapasztalt antropogén hatások (tájhasználat, meglévő nyomvonalas 
létesítmények, települések térfoglalása, környezetszennyezés stb.) számos faj, csoport esetben 
már eddig is kedvezőtlenül befolyásolják. A tervezett gyorsforgalmi út még ráerősít erre a 
nemkívánatos hatásra (kumulatív hatás). A populációk közötti kapcsolat csak abban az 
esetben biztosított, ha a tervezett pálya két oldalán nagy egyedszámú, hosszútávon életképes 
populációk találhatók.  
 
- Zavarás 

A munkavégzés során a térségben addig nem tapasztalt környezeti hatások pl. zaj, és 
rezgésterhelés, fényszennyezés, levegőkörnyezeti hatások, talaj-, vízszennyezés, hulladék, 
vizuális elemek stb. jelennek meg. A jelenlegi tapasztalatink szerint a zavaró hatások nagyobb 
része túlterjed az ingatlanhatáron. A kivitelezés közvetlen zavaró hatása (közvetlen 



hatásterület) az épülő útpályára és annak szegélyező sávjára korlátozódik. A zavarás azonban 
az 50-75 m széles közvetlen hatásterületen (gyakorlatilag: építési területen) kívül néhány száz 
méter szélességben, a közvetett hatásterületen is érzékelhető. Az építés következtében 
bekövetkező zavarás mértéke nagyban függ a tevékenységek idejének megválasztásától. Az 
építés során fellépő zavarás időszakos, a munkavégzés fázisaihoz kötődik. 
A kivitelezés során zavaró hatásokkal közvetve, vagy közvetlenül valamennyi állatcsoport 
esetében kell számolni. A kivitelezési munkák hatásai különbözőképpen befolyásolják az 
élővilág képviselőit. A várható közvetett hatások megítélése az élővilág képviselői 
tekintetében nehéz feladat, mivel nagyon kevés pontos ismerettel rendelkezünk, ráadásul az 
egyes fajok – sőt azonos fajon belül az egyes egyedek is – eltérő érzékenységet mutatnak. A 
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egyes állatcsoportok (főként ragadozó madarak, 
vadállomány) esetében a tengelytől nagyobb távolságra, pl. a számított 250-250 m szélességű 
sávokon túl is jelentkezhet zavaró hatás (azaz itt a közvetett hatásterület szélesebb). A 
vándorló fajokra gyakorolt hatás előre nem meghatározható. A zavarás egyes időszakokban 
(pl.: a reprodukciós periódusban, vonulási időszakban, vagy a téli táplálékínség időszakában, 
amikor számos állatfaj nagyobb csapatokba verődik össze) jelentősen megváltoztathatja az 
állatok szokásos viselkedését.  
Az üzemelés közvetlen hatásterületének a kialakított úttest és a csatlakozó létesítmények 
tekinthetők. A közlekedésből adódó zajhatással, levegőkörnyezeti hatásokkal, ill. vizuális 
zavaró hatásokkal a későbbiekben is számolni kell, de ezek a kivitelezési idején tapasztalható 
sávnál jóval keskenyebbek. 
 
- Fényszennyezés 

Fényszennyezésnek tekinthető az üzemelés során a gépjármű forgalom, vagy az üzemeléshez 
szükséges létesítmények (csomópontok kivilágítása) által kibocsátott fény. A mesterséges 
fények egyes éjszakai életmódot folytató állatcsoportokat fényforrások irányába történő 
elmozdulásra készteti. A sötétségben közlekedő gépjárművek fényei nemcsak vonzzák az 
állatokat, de elütéssel, eltaposással pusztítják azokat, kimutatható mértékű egyedszám 
csökkenést okozva, akár adott faj adott populációjának méretétől függően annak 
fennmaradását is veszélyeztetve. Az érintett állatcsoportok közé tartoznak az éjszakai 
életmódot folytató, fényre repülő rovarok, az útpálya közelében lévő éjszakai életmódot 
folytató, röpképtelen, de fényre mozgó, főleg ragadozó életmódot folytató rovarok, éjszakai 
életmódot folytató fényre repülő madár (bagolyalkatúak), illetve emlősök (denevérek). 
 
- Zaj és rezgésterhelés megnövekedése 

A zaj- és rezgésterhelés, amely következtében számos zavarásra érzékeny gerinces faj 
hagyhatja el véglegesen az út közvetlen környékét. Az érintett minden olyan állatcsoport, 
amelynek a hanggal történő kommunikációját a zaj- és rezgés kedvezőtlenül befolyásolja. 
Helyüket generalista fajok veszik át. Alábbiakban fontosabb élőhelyi bontásban felsorolásra 
kerülnek azok a fajok, amelyek a zaj és rezgésterhelés, valamint a fényszennyezés miatt a 
tárgyi beruházás kapcsán a Turjánvidék vonalában várható érintettek.  
 
Zaj és rezgésterhelés megnövekedés miatt érintett élőlény-csoportok: 

- hanggal kommunikáló rovarok (pl. egyeneszárnyúak) 
- revírt tartó nagytesű ragadozó madarak 
- érzékenyebb vízi és kistestű énekesmadarak 
- bizonyos rejtett életmódot folytató emlősfajok (földikutya, ürge) 

 
homoki élőhelyek 



Élőlény csoport Nat2000 jelölő, közösségi 
jelentőségű 

fok. védett, 
védett nem védett 

rovarok magyar tarsza (Isophya 
costata) 4 15 

kétéltűek - - - 
madarak 9 25 2 
emlősök ürge (Spermophilus 

citellus) 2 - 

Σ 11 31 + 11 17 
 
üde-nedves élőhelyek 

Élőlény csoport Nat2000 jelölő, közösségi 
jelentőségű 

fok. védett, 
védett nem védett 

rovarok magyar tarsza (Isophya 
costata) 1 14 

kétéltűek vöröshasú unka (Bombina 
bombina) 6 - 

madarak 13 36 6 
emlősök vidra (Lutra lutra) - - 

Σ 16 42 + 16 20 
 
Fényszennyezés megnövekedés miatt érintett élőlény-csoportok 

- éjszakai életmódot folytató, fényre repülő rovarok 
- az útpálya közelében lévő éjszakai életmódot folytató, röpképtelen, de fényre mozgó, 
főleg ragadozó életmódot folytató rovarok 
- éjszakai életmódot folytató, fényre repülő madár (bagolyalkatúak) 
- éjszakai életmódot folytató emlősök (denevérek) 

 
homoki élőhelyek 

Élőlény csoport Nat2000 jelölő, közösségi 
jelentőségű 

fok. védett, 
védett nem védett 

rovarok 
(éjszakai aktív 
rovarok) 

szarvas ganéjtúró 
(Bolbelasmus unicornis) 
magyar futrinka (Carabus 

hungaricus) 

21 sok! 

madarak lappantyú (Caprimulgus 
europaeus) 4 - 

emlősök 8 8 - 
Σ 11 33 + 11 ? 

 
üde-nedves élőhelyek 

Élőlény csoport Nat2000 jelölő, közösségi 
jelentőségű 

fok. védett, 
védett nem védett 

rovarok 
(éjszakai aktív 
rovarok) 

törpeszender (Proserpinus 
proserpina) 10 sok 

madarak - - - 
emlősök 8 8 - 



Σ 9 18 + 9 ? 
 
 
Összefoglaló a területet érő negatív hatásokról: 
Élőhely állapotának romlása 

Hatás Érintett természeti értékek 

az építési terület közvetlen környezetében lévő 
élőhelyek állapotának romlása  

- a nyomvonal mentén összes érintett 
természetes növénytársulás 
- egyes, érzékenyebb állatfajok  

a működő útpálya közvetlen környezetében 
lévő élőhelyek állapotának romlása  

- a nyomvonal mentén összes érintett 
természetes növénytársulás 
- egyes, érzékenyebb állatfajok  

Állománycsökkenés 
Hatás Érintett természeti értékek 

az útpálya nyomvonalán lévő természetes 
vegetációval borított terület csökkenése - az összes érintett élőhely és növénytársulás 

növényfajok megsemmisülése - a nyomvonal által közvetlenül érintett védett 
növényfajok 

populáció nagyság csökkenése az építés során 
eltaposás és alkalmazott technológiák (gödör 
stb.) következtében 

- röpképtelen rovarok; 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos fészkelő madarak 
- bizonyos emlősfajok 

populáció nagyság csökkenése működtetés 
során eltaposás következtében 

- bizonyos kistestű emlősfajok 
- fényre mozgó röpképtelen rovarok 

populáció nagyság csökkenése az üzemelés 
során elütések következtében 

- vándorlásra hajlamos alacsony röptű rovarok 
- fényre mozgó alacsonyröptű rovarok 
- vándorlási időszakban alacsonyan röpülő 
kistestű madarak 
- főleg a területen fészkelő kistestű madarak 
- kevésbé félénk nagytestű ragadozó madarak 
- éjszakai életmódot folytató bagolyalkatú 
madarak 

 
Élőhely fragmentáció,  

Hatás Érintett természeti értékek 
az útpálya a korábban összefüggő 
élőhelyeket vág el egymástól  - az összes érintett élőhely és növénytársulás 

a fragmentálódott területrészek bizonyos, 
főleg állatfajok számára átjárhatatlanná 
válik, a populációik izolálódnak egymástól; 

- röpképtelen és gyengeröptű rovarok; 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

az útpálya leszűkíti, illetve leszűkítheti a 
napi mozgásteret 

- főleg a területen fészkelő kistestű madarak és 
az emlősök 

az ökológiai kapcsolatokat is befolyásolja, 
átalakítja; - az összes állatcsoport 

 
Populációk elszigetelődése 



Hatás Érintett természeti értékek 

egy-egy faj populációi genetikai állományának 
elszigetelődésével jár, így közvetve genetikai 
sodródáshoz vezet 

- röpképtelen és gyengeröptű rovarok; 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

megmaradó kisebb populációk esetében a 
kapcsolat megszűnéséhez és ezzel a populáció 
hanyatlásához, degradálódásához is vezethet, 
mivel csökken az önfenntartó és 
ellenállóképesség; 

 - röpképtelen és gyengeröptű rovarok 
- puhatestűek 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

 
Vándorlási v. migrációs útvonal sérülése 

Hatás Érintett természeti értékek 

az útpálya vándorlási útvonalak sérülését 
okozhatja vagy vághat el 

- vándorlásra hajlamos alacsony és 
gyengeröptű v. röpképtelen rovarok 
- vándorlási időszakban alacsonyan repülő 
kistestű madarak 
- kétéltűek 
- hüllők 
- bizonyos emlősfajok 

 
Fényszennyezés 

Hatás Érintett természeti értékek 

- gépjármű forgalom által kibocsátott fény 
vonzó hatása és az elütésből, eltaposásból 
származó állománycsökkenés 

- éjszakai életmódot folytató, fényre repülő 
rovarok 
- az útpálya közelében lévő éjszakai életmódot 
folytató, röpképtelen, de fényre mozgó, főleg 
ragadozó életmódot folytató rovarok 
- éjszakai életmódot folytató, fényre repülő 
madár (bagolyalkatúak) 

 
Zaj és rezgésterhelés megnövekedése 

Hatás Érintett természeti értékek 

az útpálya és közvetlen környezete az állandó 
zaj- és rezgésterhelés következtében 
elszegényedik 

- nagytestű ragadozó madarak 
- érzékenyebb vízi és kistestű énekesmadarak 
- bizonyos rejtett életmódot folytató 
emlősfajok 

 
 
e) a várható negatív hatások kiterjedése (az érintett élőhelytípus kiterjedése, az érintett 
fajok száma és előfordulási helyei), 
 
A Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN 20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület Natura 2000 adatlapja (SDF) szerint a site területén 11 jelölő élőhelytípus található. Az 
M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakasz megvalósulása esetén a műszaki 
változatoktól függően, eltérő kiterjedésben várható közösségi jelentőségű élőhelyek 
pusztulása, degradálódása. A tervezett fejlesztés a 11 jelölő élőhelytípusból közvetlenül érinti 
a következőket: 
 

• Láptavak (3160), 



• Kékperjés láprétek (6410), 
• Mocsárrétek (6440) Pannon homoki gyepek (6260), 
• Puhafás ligeterdők (91E0). 

 
Az egyes jelölő élőhelyek területfoglalási adatait műszaki változatonként az alábbi táblázat 
tartalmazza:  
 

Jelölő élőhelyek  
terület foglalás (m2)  

élőhelyhíddal épített töltésen épített  

Láptavak (3160)  443  878  

Kékperjés láprétek (6410)  15507  21735  

Mocsárrétek (6440)  19878  32400  

*Pannon homoki gyepek (6260)  59134  75929  

*Puhafás ligeterdők (91E0)  10960  15802  
*: kiemelt közösségi jelentőségű élőhely 
 
A várható területfoglalás kapcsán kiemelhető a Pannon homoki gyep (6260) 
megsemmisülésének nagysága, amely a kedvezőbb élőhelyhíddal épített változat esetén is 
közel 6 hektáros kiterjedésű.  
A közösségi jelentőségű fajok esetében a fajok nagy száma emelendő ki elsősorban, 24 jelölő 
fajból 18 közvetlenül érintett, vagy a negatív hatás valószínűsíthető. A területen ezen kívül 
számos hazai védett, fokozottan védett, nem jelölőnek nem tekinthető faj fordul elő, 
amelyekre a javasolt kiegyenlítő intézkedések szintén kedvező hatást gyakorolnak. 
 

Érintett jelölő fajok Érintett állomány 

szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) több tíz egyed (becsült) 
magyar futrinka (Carabus hungaricus) több tíz egyed (becsült) 
*lápi (piros) szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)  kb. 20-50 egyed 
nagy tűzlepke (Lycaena dispar) kb. 20-50 egyed 
vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) kb. 20-50 egyed 
magyar tarsza (Isophya costata) több száz egyed 
balogcsiga (Vertigo angustior) több tíz egyed (becsült) 
hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) több száz egyed 
kis fillér csiga (Anisus vorticulus)  több ezer egyed 
réticsík (Misgurnus fossilis) több tíz egyed (becsült) 
lápi póc (Umbra krameri) több tíz egyed (becsült) 
mocsári teknős (Emys orbicularis) 1-5 egyed 
dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) több száz egyed 
vöröshasú unka (Bombina bombina) több száz egyed 
rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) nem ismert  
vidra (Lutra lutra) 1-2 egyed 
ürge (Spermophilus citellus)  nincs közvetlen érintettség 



Érintett jelölő fajok Érintett állomány 

homoki kikerics (Colchicum arenarium) 26 tő 
kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum több ezer tő 
**törpeszender (Proserpinus proserpina) 1-5 egyed (becsült) 
**elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca vivipara) kb. 20-50 egyed 
 
* a lápi (piros) szitakötő vagy újabb nevén lápi álarcos-szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) 
nem szerepel a jelölő fajok listáján. Közösségi jelentőségű jelölő állatfaj, amelynek a tárgyi 
beruházással kapcsolatban végzett felmérés idején, a tervezési szakasztól délre eső Adacsi- v. 
I. sz. övcsatorna szakaszon stabil állománya tenyészett. A Natura 2000 terület déli részén, a 
Kurjantó-Balázsi réteken a faj tartós jelenléte 2006. óta ismert. Javasolt a fajt a jelölő fajok 
körébe felvenni.  
 
* a törpeszender (Proserpinus proserpina) és az elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca 
vivipara) nem tartozik a tárgyi Natura 2000 jelölő fajok közé, annak ellenére, hogy bizonyított 
a site területén az előfordulása, de az Élőhelyvédelmi Irányelv IV. mellékletében szerepel, 
ahol a „Közösségi jelentőségű szigorú védelmet igényelő állat- és növényfajok” kerültek 
felsorolásra. 
 
A jelölő élőhelyek és fajok előfordulási helyének térképi ábrázolását a Melléklet 1-18. sz. 
térképei mutatják be.  
 
 
f) a várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje (pl. az érintett élőhelyi 
kiterjedés vagy állomány viszonyítása a területen, esetleg az országban lévő teljes 
kiterjedéshez, illetve állományhoz), 
 
A tervezett beruházás Natura 2000 jelölő élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatásának 
megállapításakor a felmérés során gyűjtött, ill. kapott (KNPIg.) biotikai adatokat (élőhely 
összterület, fajok állomány nagysága, jelentősége) vetettük össze az érintett Natura 2000 
terület adatlapján (SDF adatlap) szereplő jelölő élőhelyek terület-, és jelölő fajok állomány 
nagyságával.  
A felmérés során a tervezett nyomvonal mentén egy meghatározott szélességű sáv (folyosó) 
került vizsgálatra. Ennek a sávnak az élőhelyi viszonyairól, védett faj előfordulásairól ad 
információt az élőhely térkép, az élőhelyek általános jellemzése, valamint a védett fajok 
előfordulási térképei, jellemzései. A Natura 2000 területek esetében csak a jelölő élőhelyek 
területnagysága, és a jelölő fajok állománynagysága áll rendelkezésre, következésképpen csak 
ehhez lehet hasonlítani a területfoglalás, vagy a beruházás nyomán potenciálisan elpusztuló 
fajok állomány nagyságának mértékét, és ezeknek százalékos aránya alapján történik a 
hatások mértékének becslése. Ez az eredmény adja meg, hogy a teljes területnagyságból, vagy 
állomány nagyságból hány százalék élőhely, vagy ha van konkrét adat, akkor a faj 
állományának hány százaléka érintett. Az értékelésnél figyelembe vettük az érintett élőhely, 
vagy faj SDF adatlapon szereplő adatai mellett a regionális, vagy országos állomány adatait, 
gyakoriságát (ha rendelkezésre állnak hivatalos forrásból) is, továbbá, hogy a faj állománya az 
alkalmazható kárenyhítő intézkedésekkel (pl. áttelepítés) mennyire óvható meg. A jelölő 
élőhelyek esetében a földmunkák helyén egyértelműen teljes megsemmisüléssel kell 
számolni. A fajok esetében a kárenyhítő intézkedések alkalmazása miatt már nem lehet 
egyértelmű pusztulással számolni és ez a várható hatások meghatározásánál is figyelembe lett 



véve. A növények több-kevesebb sikerrel áttelepíthetők, vagy a valamilyen szaporítóképlet 
gyűjtésével a genetikai állomány megmenthető. Az állatcsoportok esetében azonban 
jelentősen eltérő hatékonyságú az alkalmazható kárenyhítő intézkedések köre. A rovarok, 
puhatestűek pl. alig kimenthetők (ez alól a talajlakó fajok kivételek, amelyek eredményesen 
csapdázhatók). A többi csoport képviselőinek védelme viszont az időben elkezdett kárenyhítő 
intézkedések alkalmazásával minimalizálható. 
 
A közvetlen hatásterületen várhatóan elpusztuló, vagy leromló élőhelyek területét 
térinformatikai módszerekkel (GIS) határoztuk meg. Ehhez a tervezés jelenlegi fázisában, 
műszaki változatonként rendelkezésre álló teljes területfoglalás (ideiglenes, végleges) határát 
vettük figyelembe. Az egyes Natura 2000 jelölő élőhelyek leválogatása és területi adataik 
összegzése nyomán vált ismerté a közvetlenül elpusztuló élőhelyek nagysága.  
 
A beruházás hatásának pontosabb megítéléshez az alábbi táblázatban szerepel a jelölő 
élőhelynek a Felső-Kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) adatlapján szereplő mérete 
(Cover), minősítése (Repr.), relatív országos jelentősége (Rel. Surf.), az országos kiterjedése, 
valamint egyes műszaki változatok által érintett Natura 2000 jelölő élőhelyek nagysága, 
százalékos értéke. A jelölő fajok esetében az SDF adatlapon szereplő adatok mellett a 
táblázatban megjelenik a közvetlenül érintett egyedszám, valamint a helyi, regionális és 
országos jelentőség. A site területén belül ismert teljes állomány nagyságot a Min. – Max. 
oszlop tartalmazza.  
 
A Natura 2000 jelölő élőhelyek érintettségének vizsgálata nyomán kapott eredmények alapján 
kijelenthető, hogy a töltésen épített változat nagyjából másfélszer nagyobb területen foglal el 
jelölő élőhelyet az élőhelyhíddal épített változathoz képest. A Natura 2000 jelölő élőhelyek 
területi adatait egyenként összevetve a site teljes területén lévő élőhely területi adatokkal, a 
beruházás megvalósulása esetén egyik műszaki változat esetében sem tekinthető jelentős 
mértékű csökkenésnek. Százalékos érintettséget vizsgálva az élőhelyhíddal épített változat 
esetén a „puhafás ligeterdő” jelölő élőhely esetében a legnagyobb a várható csökkenés, és 
ugyanez az élőhely érintett legnagyobb mértékben a töltésen épített változat esetén. 
Területileg legnagyobb kiterjedésben érintett „Pannon homoki gyepek” esetében egyik 
változatnál sem éri el a 0,5 %-os csökkenést jelent. A beruházás miatt elpusztuló élőhelyek 
kiemelkedő természeti értékét az adja, hogy a turjánvidéki vizes-száraz élőhelyi átmenetek 
teljes skáláját képviselik egyetlen térbeli egységben, így nem csak a Homokhátságon 
elterjedtebb évelő nyílt homoki gyepeket, hanem a zártabb homoki sztyeppréteket, és a vizes 
buckaközi élőhelyek felé átmenetet mutató tavi sztyeppréteket is. A megsemmisülő élőhelyek 
jelentős része olyan átmeneti jellegű, ökoton (szegély)élőhely, amelyek biodiverzitási forró 
pont tud lenni a természetességet megfelelően őrző kezelés mellett. A viszonylag kis mértékű 
pusztulás ellenére szakmai szempontból nagy valószínűséggel jelentős hatásnak minősíthető 
ez a várható csökkenés is. Ehhez járul hozzá a beruházással ténylegesen nem érintett, de 
nyomvonallal elválasztott élőhelyekre gyakorolt hatás, ami előre nem határozható meg 
pontosan. Az viszont biztos, hogy fragmentáció nyomán az élőhelyekben előidézett 
változások közvetve az állatfajokra is visszahatnak. 
 
A közvetlenül érintett Natura 2000 jelölő fajok érintettségének vizsgálata kapcsán is hasonló 
eredmények születtek, mint az élőhelyek esetében. A beruházás nyomán potenciálisan 
elpusztuló fajok állomány nagysága néhány faj kivételéve nem tekinthető jelentősnek, 
továbbá a fajok védelme érdekében megfogalmazott kárenyhítő intézkedések miatt az építés 
okozta károkozás mértéke is minimalizálható. De itt jegyeznénk meg ismételten 
hangsúlyosan, hogy a jelenlegi nyomvonal a gondos tervezésnek köszönhetően a lehetőség 



szerinti legkisebb élővilág védelmi károkozással van megtervezve. A gondos tervezés csak a 
pusztulással közvetlenül érintett élőhelyek és fajok mértékét minimalizálta! A 
beruházással ténylegesen nem érintett, de nyomvonallal elválasztott populációk közötti 
elszigetelődés, vándorlási útvonalak regionális szintű sérülése miatt fellépő barrierhatás miatt 
szakmai szempontból nagy valószínűséggel jelentős hatásnak minősíthető a nyomvonal.  



 
g) a várható negatív hatás elhelyezkedése (térképen történő megjelenítést is beleértve), 
 
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területi érintettsége műszaki változatonként 
 
töltéssel épített változat (lásd a 1. térkép) 

km sz. érintettség 
formája oldal hosszúság (m) terület (m2) 

24+757 – 28+350 érinti mindkét oldal 3593 261748 
28+512 – 28+737 érinti jobb 225 1289 
31+312 – 30+337 érinti bal 25 86 

Σ 3843 263123 
 
További, az építés idején várható, a nyomvonalon kívül eső területfoglalások: 
 
töltéssel épített változat  

 ideiglenes végleges terület (m2) 

telephely, depónia terület, szállító 
útvonal  + - 48000 ( 

csapadékszikkasztó medence - + 3600  
Σ 51600 

 
Teljes területfoglalás (végleges + ideiglenes): 263123 m2+ 51600 m2 = 314723 (31,47 ha) 
 
 
élőhelyhíddal épített változat (lásd a 3. térkép) 

km sz. érintettség 
formája oldal hosszúság (m) terület (m2) 

24+757 – 28+350  érinti mindkét oldal 3593 159545 
31+324 – 31+337 érinti jobb 13 59 

Σ 3606 159604 
 
További, az építés idején várható, a nyomvonalon kívül eső területfoglalások: 
 
élőhelyhíddal épített változat  

 ideiglenes végleges terület (m2) 

szerelőtér, szállítási útvonal a híd 
északi és déli oldalán + - 19696  

telephely, depónia terület, szállító 
útvonal  + - 48000 ( 

csapadékszikkasztó medence - + 3600  

szervizút, karbantartó út - + 2845, de ebből 
jelenleg is út 1836  

Σ 74141 



 
Teljes területfoglalás (végleges + ideiglenes): 159604 m2+ 74141 m2 = 233745 (23,37 ha) 
 
A Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület teljes területe 14436.47 ha.  
 

Műszaki változat Végleges 
(m2) 

Ideiglenes 
(m2) 

Teljes 
területfoglalás 

Site összterület 
(%) 

töltéssel épített változat 263123 51600 314723 (31,47 ha) 0,22% 
élőhelyhíddal épített változat 159604 74141 233745 (23,37 ha) 0,16% 
 
 
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen lévő jelölő élőhelyek területfoglalási adatai 
 
A tervezett fejlesztés tervezett fejlesztés – M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét 
közötti szakasz – nyomvonala a Felső-kiskunsági turjánvidék (HUKN 20003) kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területen kívül is több ponton is a műszaki változatoktól 
függően eltérő kiterjedésben területfoglalás mellett érint közösségi jelentőségű élőhelyeket 
alábbiak szerint (lásd a 2., 4. – 10 térkép): 
 

Jelölő élőhelyek – [jelölő 
élőhely teljes mérete a site 

területén ha-ban] 

terület (m2) 

élőhelyhíddal épített  töltésen épített 

végleges ideiglenes végleges ideiglenes 

Láptavak (3160) – [ 14 ] 274  169  878  - 

Kékperjés láprétek (6410)  
[ 1689 ] 14022  1242  21492  - 

Mocsárrétek (6440) [ 794 ] 13754  5681  31957  - 

Pannon homoki gyepek (6260) 
[ 1833 ] 54173  3996  74964  - 

Puhafás ligeterdők (91E0)  
[ 144 ] 10960  - 15802 - 

Σ 93183 (9,31 ha) 11088 (1,1 ha) 145093 (14,5 ha) - 

 
Az élőhelyhíddal épített változat esetén az ideiglenes területfoglalást a híd északi és déli 
oldalára tervezett szerelőtér és a közlekedési út adja. Ez a terület a későbbiekben rekultiválva 
lesz. Az élőhelyhíd műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése miatt szükséges szervizút a 
pillérek között, további, a hídon kívül eső területfoglalás nélkül került megtervezésre. Az 
élőhelyhíd üzemelési alatti megközelítése is az építés során létesített szállítóút nyomvonalán 
fog a későbbiekben történni. 
 
Az élőhelyhíd vonalában, a híd alatti terület a kivitelezés teljes időtartama alatt egy jelentős 
mértékben bolygatott sáv lesz, amelyen teljesen megszűnnek az ott található élőhelyek. A 
rekultivációt követően, az élőhelyhíd nagy belmagassága (7-10 m) miatt mindkét oldalon 2-3 
m széles sávban van esélye a növényzet visszatelepülésének. 5 m belmagasságú híd esetében, 
a híd alatt, 2-2 m-ig még megfigyelhető felszakadozott formában a bejárat mellett lévő 
növényzet elemei. A tárgyi beruházás kapcsán tervezett élőhelyhíd lényegesen magasabb az 



említett méretnél, azért jobb esélye van a helyi növényzetnek a híd alatti részekre való 
visszatelepülésének. A tervek szerint pillérek területfoglalása 444 m2. A pillérek közötti 40 m 
széles hídnyílás a talajfelszínen mozgó, vagy alacsonyan repülő fajok számára a közlekedés 
számára hasznos terület! Ökológiai szempontból ítélve ez az üzemelés időszakában már 
hasznos területnek minősül (lásd a 6. – 7. térkép).  
 
Mindkét műszaki változat esetében, a kivitelezés során további területfoglalás várható 
telephely, depónia terület, szállító útvonalak, valamint a működést biztosító a kiegészítő 
létesítmények miatt. Ezek részben ideiglenes, részben végleges területfoglalással járnak. A 
Natura 2000 területen lévő jelölő élőhelyek területfoglalási adatai az alábbi táblázatok 
tartalmazzák.  
 
 
Ideiglenes területfoglalás 
 
• telephely, depónia terület, szállító útvonal (pálya vonaláig): A helyszín kijelölése egy 

jelenleg erősen roncsolt területre, egy állattartó telep területén lett tervezve, ahol 48000 m2 
(4,8 ha) terület áll rendelkezésre. Nincs jelölő élőhelyi érintettség. A kivitelezés után a 
helyszín rekultiválásra kerül, csak a híd megközelítését szolgáló, murvával stabilizált út 
marad meg véglegesen (lásd a 10. térkép). 

 
Natura 2000 területen lévő jelölő élőhelyek területfoglalási adatai telephely, depónia terület, 
szállító útvonal esetén 

Jelölő élőhelyek – [jelölő élőhely teljes 
mérete a site területén ha-ban] 

terület (m2) 

Láptavak (3160) – [ 14 ] - 

Kékperjés láprétek (6410) [ 1689 ] - 

Mocsárrétek (6440) [ 794 ] - 

Pannon homoki gyepek (6260) [ 1833 ] - 

Puhafás ligeterdők (91E0) [ 144 ] - 

Σ - 

 
 
Végleges területfoglalások 
 
• csapadékszikkasztó medence: a hídról lefolyó csapadékvíz összegyűjtésére szolgál, 

amelynek elhelyezését a híd műszaki kialakítása is meghatározza. A Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság külön kérése volt, hogy a hídról lekerülő csapadékvíz élővízbe – Adacsi 
v. I. sz. övcsatorna – ne legyen bevezetve, de a jelölő élőhely területfoglalás ellenére is 
maradjon a területen. Ennek oka a régióban az utóbbi években tapasztalható szárazság. A 
csapadékszikkasztó medence előtisztítás után időszakos másodlagos vizes élőhelyként 
szolgálhatnak, hasonlóan más autópályák, gyorsforgalmi utak mentén kialakított 
csapadékszikkasztókhoz. A hídhoz való közelségük miatt egyben szerepet játszhatnak a 
csalogató szerepük miatt (táplálkozó-, szaporodó- élőhely stb.) bizonyos csoportok 



esetében az híd alatti átjárás beindításában. A csapadékszikkasztó medencék helye nem 
végleges, ez a részletes tervek kidolgozása után válik véglegessé, de az előzetes 
vizsgálatok azt mutatják, hogy nem lehet jelölő élőhely érintettség nélkül elhelyezni (lásd 
a 8-9. térkép).  

 
Natura 2000 területen lévő jelölő élőhelyek területfoglalási adatai csapadékszikkasztó 
medence esetén 

Jelölő élőhelyek – [jelölő élőhely teljes 
mérete a site területén ha-ban] 

terület (m2) 

Láptavak (3160) – [ 14 ] - 

Kékperjés láprétek (6410) [ 1689 ] 243 (0,02 ha) 

Mocsárrétek (6440) [ 794 ] 443 (0,04ha) 

Pannon homoki gyepek (6260) [ 1833 ] 965 (0,09 ha) 

Puhafás ligeterdők (91E0) [ 144 ] - 

Σ 1651 (0,16 ha) 

 
• szervizút, (karbantartó út): Az élőhelyhíd üzemelés alatti ellenőrzési, karbantartási 

munkáinak elvégzésére biztosítani kell egy stabilizált utat, amely az ideiglenesen, a 
kivitelezés alatt használt telephely, depónia terület, szállító útvonal helyén került 
kijelölésre. Egy szakasza, amely a meglévő állattartó telep megközelítését szolgálja, 
jelenleg is út (430m, 1836 m2). A kivitelezés után a telephely, depónia terület, szállító 
útvonal rekultiválásra kerül, csak a híd megközelítését szolgáló, murvával stabilizált út 
marad meg véglegesen. A szervizút teljes szakasza – beleértve a már meglévő utat is – 
675 m hosszú és 2845 m2 területfoglalás várható (lásd az 5. térkép). Az élőhelyhíd 
műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése miatt szükséges szervizút a pillérek között, 
további, a hídon kívül eső területfoglalás nélkül került megtervezésre. 

 
Natura 2000 területen lévő jelölő élőhelyek területfoglalási adatai a szervizút, karbantartó út 
esetén 

Jelölő élőhelyek – [jelölő élőhely teljes 
mérete a site területén ha-ban] 

terület (m2) 

Láptavak (3160) – [ 14 ] - 

Kékperjés láprétek (6410) [ 1689 ] - 

Mocsárrétek (6440) [ 794 ] - 

Pannon homoki gyepek (6260) [ 1833 ] - 

Puhafás ligeterdők (91E0) [ 144 ] - 

Σ - 

 



 
Élőhely állapotának romlása 
A beruházás kapcsán várhatóan bekövetkező élőhely állapot romlása rövidtávon, az építés 
ideje alatt kimutatható. A kiépítésre kerülő pálya két oldalán, a szakasz teljes hosszában 
következik be, attól függően, hogy az előírt kárenyhítő intézkedések milyen mértékben 
kerülnek betartásra. Optimális esetben ez az igénybe vett terület szélétől max. 5-10 m-es 
távolságig gyomosodás formájában jelentkezik. Az élőhelyek struktúrájának, 
fajösszetételének, az egyes fajok borítási értékeinek stb. megváltozása azonban csak 
hosszútávon jelentkezik. Mértéke, sebessége, pályától való távolsága stb. nagyban függ az 
érintett élőhelytől, de az már most kijelenthető, hogy előre még becsléssel sem határozható 
meg.  
Állománycsökkenés 
A jelölő élőhelyek és fajok állományainak várható csökkenését a Mellékletben található, a 
jelölő élőhelyek és fajok állományainak előfordulását bemutató 1. – 18. térképek mutatják 
be. A tervezett beruházás jelölő élőhelyeinek érintettségét mindkét műszaki változat, a jelölő 
fajok érintettségét viszont a kedvezőbb, élőhelyhíddal épített változattal mutatjuk be.  
 
Élőhely fragmentáció, populációk elszigetelődése, vándorlási v. migrációs útvonal sérülése 
Egymással szorosan összefüggő negatív hatások. A töltéssel vezetett változat esetében az 
Adacsi v. I. sz. övcsatornát átívelő kb. 40 m széles híd kivételével a szakasz teljes hosszában 
érvényesülnek a negatív hatások. Az élőhelyhíddal kiépített változat esetében 1350 m hosszú 
átjárás biztosított.  
 
Fényszennyezés, zaj és rezgésterhelés megnövekedése 
Az előbbihez hasonlóan egymással szorosan összefüggő negatív hatások. Mindkét változat 
esetében szakasz teljes hosszában érvényesülnek, de a kárenyhítő intézkedésként betervezett 
fényvédő falak jelentős mértékben tompítják ezeket a nemkívánatos a hatásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
1. sz. térkép: Területfoglalás adatok töltésen épített változat esetén. 

 



 
2. sz. térkép: Natura 2000 jelölő élőhelyek területfoglalás adatai töltésen épített változat esetén, a jelölő élőhelyek feltüntetésével. 

 



 
3. sz. térkép: Területfoglalás adatai élőhelyhíddal épített változat esetén. 

 



 
4. sz. térkép: Natura 2000 jelölő élőhelyek területfoglalás adatai az élőhelyhíddal épített változat esetén, a jelölő élőhelyek feltüntetésével. 

 



 
5. sz. térkép: Területfoglalások az élőhelyhíddal épített változat esetén. 

 



 
6. sz. térkép: Az élőhelyhíd két oldalán lévő szerelőtér, szállítási útvonal területfoglalási adatai az élőhelyhíddal épített változat esetén. 

 



 
7. sz. térkép: Az élőhelyhíd két oldalán lévő szerelőtér, szállítási útvonal területfoglalási adatai az élőhelyhíddal épített változat esetén, a jelölő élőhelyek 

feltüntetésével. 



 

 
8. sz. térkép: Csapadékszikkasztó medence területfoglalási adatai az élőhelyhíddal épített változat esetén. 



 

 
9. sz. térkép: Csapadékszikkasztó medence területfoglalási adatai az élőhelyhíddal épített változat esetén, a jelölő élőhelyek feltüntetésével. 



 
10. sz. térkép: Telephely, depónia terület területfoglalási adatai az élőhelyhíddal épített változat esetén, a jelölő élőhelyek feltüntetésével. 

 



h) a lehetséges összegző hatások és az egyéb hatások, amelyek a vizsgált terv vagy 
beruházás és más terv(ek), illetve beruházás(ok) együtthatásaként várhatóan 
jelentkeznek, 
 
A tervezett beruházás Natura 2000 területet érintő szakaszának környezetében jelen 
ismereteink szerint nem tervezett más beruházás, különösen a tárgyihoz hasonló volumenű 
beruházás megvalósítása. Egyéb tényezők, mint a rapszodikus időjárási viszonyok (tartós 
szárazság, extrém meleg stb.), illetve a jelenlegi tájhasználat stb. a tervezett beruházással 
együttesen már nagy valószínűséggel jelentős hatást gyakorolnak a jelölő élőhelyek és fajok 
állományaira. A régióban élő élőhelyek, valamint a különböző élőlénycsoportok képviselői a 
biológiai adottságaiknak megfelelő sebességben tartották fenn a populációk közötti 
kapcsolatot, de ezt a folyamatot a tájban jelenleg tapasztalt antropogén hatások (tájhasználat, 
meglévő nyomvonalas létesítmények, települések térfoglalása, környezetszennyezés stb.) 
számos élőhely, faj, csoport esetben már eddig is kedvezőtlenül befolyásolják. A térségben 
már korábban is felfigyeltek a szakemberek a jelenleg meglévő alacsonyabbrendű műutak (pl. 
5211 j. út) izoláló hatására. Legjelentősebb hatás azonban a tájhasználatban mutatkozik meg. 
A Turján-vidék száraz, fátlan növényzetét őrző nagy kisebb-nagyobb kiterjedésű foltok 
túlnyomó részét az utóbbi évszázadban feltörték, szántóföldi művelésbe vonták, majd később 
erdősítették (sok helyen akáccal, fekete- és erdeifenyővel), vagy visszagyepesítés után 
legeltették, kaszálták. A természeteshez közeli állapotban megmaradt kevés állomány nagy 
részét ma legeltetik, ami a fennmaradásukhoz elengedhetetlen (pl. megakadályozza a cserjék 
túlszaporodását). Az utóbbi 70 évben alatt sok tízezer hektár mezőgazdaságilag ugyan 
„értéktelennek” ítélt, de a térség természetes növénytakarójának megőrzése céljából nagyon 
értékes terület vált az erdőtelepítések, vagy a gyepfeltörés és szántóvá alakítás áldozatává. Az 
őshonos fajok helyett elsősorban akácot, fekete (és erdei) fenyőt használnak és a telepítés és 
felújítás módja (mélyforgatás és tuskózás erőgépekkel) is korábbi természetes növényzet 
megsemmisülését eredményezte. A humuszban gazdagabb homoki területeken pedig a 
korábbi kisparaszti gazdálkodást felváltva megindul nagytáblás, nagyüzemi gazdálkodás. Az 
egykori homoki vegetáció maradványai kisebb-nagyobb kiterjedésben, akác és fenyő 
telepítések, nagytáblás szántók közé ékelődve, mozaikosan, csak a nagyobb reliefenergiájú 
buckás térszíneken maradtak fenn. Az utóbbi 30 évben a növényzeti változások fő okozói az 
időjárási változások, a talajvízszint mozgása és a társadalmi átalakulás. 1981 és 1993 között 
16.7 %-kal csökkent a csapadék évi átlaga (különösen a téli félévé). A talajvízszint süllyedése 
az 1970-es évek elején kezdődött, és a 80-as években vált kritikussá (a süllyedés mértéke 
átlagosan 1.7 méter volt, de nagy területeken a 3 métert is meghaladta). A süllyedés oka 
modellezéses vizsgálatok és egyéb kutatások eredményei szerint az éghajlati aszályon kívül a 
rétegvízkitermelés, a talajvízkitermelés, a vízrendezés, a földhasználatban bekövetkezett 
változások (pl. fásítás, magasabb szántóföldi termésátlagok) és a szénhidrogén-termelés,  
 
A tervezett gyorsforgalmi út még ráerősít erre a már jelenleg is érvényesülő nemkívánatos 
hatásra (kumulatív hatás). A fajok mozgását, a populációk közötti génáramlást eddig nem 
akadályozta egy ilyen jelentős fizikai akadályt képező objektum, mint a tervezett útpálya. A 
populációk közötti kapcsolat a későbbiekben, a pálya megépítését követően csak abban az 
esetben biztosított, ha a tervezett pálya két oldalán nagy egyedszámú, hosszútávon életképes 
populációk találhatók. Szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy a tárgyi beruházás kapcsán 
végzett élővilág védelmi felmérések alapján a közvetett hatásterületen – amely esetünkben 
250-300-500 m-t jelent – valamint azon túl, a már emlegetett több tíz km hosszú ökológiai 
folyosó vonalában további, jelentős számú védett és fokozottan védett fajok állományai élnek. 
A nyomvonal által keresztezett Turjánvidéket, mint fontos ökológiai folyosót egészében 
nézve a védett fajok száma akár egy nagyságrenddel is növekedhet (csak a védett nappali 



lepkefajok száma meghaladja a 70-et). A jelölő és közösségi jelentőségű élőhelyek, fajok, 
valamint az országos jelentőségű védett és fokozottan védett fajok számát, hazai jelentőségét, 
érintettségének mértékét a tervezett beruházás finanszírozási hátterétől függetlenül együtt kell 
értékelni. A megvalósulás esetén nagy valószínűséggel bekövetkező jelentős hatást a jelenlegi 
helyzetben további, a tárgyi Natura 2000 területen, valamint a régióban található hasonló 
adottságú élőhelyeken végzett élővilág-védelmi beavatkozásokkal, Natura 2000 hálózat 
bővítéssel lehet csak biztosítani. 
 
 
i) a beruházás során tervezett kármérséklő intézkedések leírása (jelezve, hogy ezek 
miként kerülnek megvalósításra, illetve hogyan küszöbölik ki vagy csökkentik a 
területre kifejtett negatív hatásokat). 
 
Kármérséklő intézkedések 
 
• A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy csak az útpálya közvetlen sávján, 

kizárólag a kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterületen 
(depónia terület, szerelőtér, szállítóútvonal) (lásd 3. sz. térkép) belül történjenek 
munkálatok, a zavarás és a szomszédos élőhelyek károsításának elkerülése érdekében. A 
meglévő utak, vagy újabb ideiglenes utak felvonulási-, szállítási útvonallá alakítása csak 
a nyomvonal közvetlen sávján, kizárólag a kisajátítási határon belül, ill. az előre 
meghatározott és engedélyezett utak esetében lehetséges. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a tervezett beruházásnak a Natura 
2000 területen belüli területi igénybevételét minimalizáló hatósági ellenőrzés mellett 
megvalósítandó intézkedés.  
Hatáscsökkentés: kivitelezés ideje alatt végzett folyamatos ellenőrzés, természetvédelmi 
szakfelügyelet. 
 
 
• A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a még megmaradt gyepek, fás-

cserjés természetközeli élőhelyek, legkevésbé sérüljenek. A kivitelezés megkezdése előtt – 
a felesleges területroncsolás, a zavarás mértékének csökkentése érdekében – le kell 
keríteni a védendő, értékes élővilágú területeket. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a tervezett beruházásnak a Natura 
2000 területen belüli és az azon kívül eső, de természetközeli élőhelyek területi igénybevételét 
minimalizáló hatósági intézkedés.  
Hatáscsökkentés: kivitelezés ideje alatt végzett folyamatos ellenőrzés, természetvédelmi 
szakfelügyelet. 
 
 
• A Natura 2000 területen, védett természeti területen kizárólag a kisajátítási határon 

belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési munkaterületen (lásd 3. sz. 
térkép) kívül még időlegesen sem alakítható ki törmelék, építési anyagok és eszközök 
tárolására használt lerakat, depónia, telephely, illetve nem létesíthető anyagnyerőhely, 
szállítási útvonal. Lerakat, depónia, telephely létesítésére nem engedélyezett szakasz: 
24+750 – 28+400 km sz. (mindkét oldal). 

 



Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a tervezett beruházásnak a Natura 
2000 területen belüli területi igénybevételét minimalizáló hatósági intézkedés. A kivitelezés 
megkezdése előtt kiépítésre kerül a jelzett határokon a fizikai védelmet szolgáló kerítés.  
Hatáscsökkentés: kivitelezés ideje alatt végzett folyamatos ellenőrzés, természetvédelmi 
szakfelügyelet. 
 
 
• A tervezési szakasz által keresztezett Natura 2000 területen, vagy azzal közvetlenül 

határos szakaszon a kivitelezési munkákat csak a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterület szélén létesített ideiglenes védőkerítés megépítése 
után lehet megkezdeni. Az ideiglenes védőkerítésnek az építés teljes időtartama alatt be 
kell tölteni a funkcióját, jól láthatónak, időjárásnak ellenállónak, meghibásodás esetén 
könnyen javíthatónak, karbantarthatónak kell lenni. Az oszlop anyaga lehet fa (pl. akác 
faoszlop), fém (pl. zárt szelvény, szögvas stb.), a kerítés anyag pl. drótháló. Ideiglenes 
védőkerítés építésre javasolt szakasz: 24+750 – 28+400 km sz. (mindkét oldal). 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a tervezett beruházásnak a Natura 
2000 területen belüli területi igénybevételét minimalizáló intézkedés. A kivitelezés 
megkezdése előtt kiépítésre kerül a jelzett határokon a fizikai védelmet szolgáló kerítés.  
Hatáscsökkentés: kivitelezés ideje alatt végzett folyamatos ellenőrzés, természetvédelmi 
szakfelügyelet. 
 
 
• A vizes élőhelyekhez kötődő védett és közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében a 

kivitelezés során a tervezet nyomvonal által keresztezett Adacsi- vagy I. számú 
övcsatorna vízminőségének megőrzésére figyelemmel kell lenni. A vízfolyások haváriás 
szennyeződésének elkerülése érdekében a vízfolyások közelében semmilyen típusú tároló 
hely vagy depónia nem létesíthető. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a beruházással közvetlenül érintett 
vízfolyás és a vízfolyáshoz kötött valamennyi faj és élőhely védelmét szolgáló intézkedés. A 
tervezés során külön figyelem kíséri a vízfolyás védelmét.  
Hatáscsökkentés: hatósági előírásnak megfelelően a vízfolyás közelében semmilyen típusú 
tároló hely vagy depónia nem fog létesülni.  
 
 
• A keresztezett vízfolyás medrének burkolását csak a műszakilag indokolt, feltétlenül 

szükséges mértékig környezet- és természetbarát anyaggal lehet elvégezni. 
 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a beruházással közvetlenül érintett 
vízfolyás és a vízfolyáshoz kötött valamennyi faj és élőhely védelmét szolgáló intézkedés. A 
tervezés során külön figyelem kíséri a vízfolyás védelmét.  
Hatáscsökkentés: A meder burkolása, amennyiben az nem elkerülhető, akkor természetes 
anyaggal, pl. kővel lesz burkolva.  
 
 
• A Natura 2000 területen, az ökológiai integritás megőrzése céljából, az élőhelyek – 

beleértve a jelölő élőhelyeket – közötti folytonosság, a valamint a fajok – beleértve a 
jelölő fajok – mozgási, vándorlási lehetőségének biztosításához 1350 m hosszú 8-10 m 
magas felüljáró műtárgyat (továbbiakban: élőhelyhíd) kell építeni a 25+513 – 26+863 



km szelvények között. A Natura 2000 terület vonalában az élőhelyhíd tekinthető 
valamennyi élőlény számára ökológiai átjárónak, folyosónak. 

 
Természetvédelmi indoklás: A tervezési szakasz által mintegy 4 km hosszan kelet-nyugati 
irányba keresztezett a „Felső-kiskunsági turjánvidék” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területen véleményünk szerint elfogadható egy 1000-1500 m hosszú, min. 8-10 magasságban 
kiemelt híd, un. „élőhelyhíd” a keresztezési szakaszon a hidrológiai viszonyok megőrzésére, 
valamint számos közösségi jelentőségű, illetve hazai jogszabállyal védett faj ökológiai 
folyosón történő mozgásának biztosítására. Műszaki tervezői és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereivel folytatott szakmai egyeztetések nyomán, konszenzuson alapuló 
szakmai döntésként 1350 m hosszú élőhelyhíd kijelölésére került sor.  
Hatáscsökkentés: Az élőhelyhídnak száraz-száraz, illetve vizes-vizes élőhelyrészek közötti 
kapcsolatot (hosszirányú átjárhatóság) kell megteremtenie, amely biztosítja tájban élő 
szárazföldi és vízhez kötött fajok – beleértve a közösségi jelentőségű és hazai védett fajokat – 
szabad mozgását. A kijelölt helyéhez képest jelentősen nyugatabbra nem volt érdemes tolni, 
mert az állattartó telephez közelebbi gyeprészek rosszabb állapotúak (kevésbé volna értékes a 
közöttük megőrzött összeköttetés), jelentősen keletebbre meg azért nem érdemes tolni, mert 
akkor csupán egy izolálódó, kisméretű homoki élőhelyrész közvetlen kapcsolatát őrizné meg 
a nyomvonaltól északra fekvő élőhelyekkel. A KNPIg. szakembereinek korábbi javaslata két 
külön álló élőhelyhídról szólt a közösségi jelentőségű száraz homoki élőhelyek és a vizes 
élőhelyek felett. A töltésépítés miatt bekövetkező járulékos élőhelyveszteség csökkentése 
érdekében az Igazgatóság elfogadta az egyetlen, egybevont élőhelyhídra vonatkozó tervezői 
javaslatot. Ezzel a megoldással ugyanakkor az ökológiai konnektivitás szempontjából 
legfontosabb élőhelysávok többsége a hídfőkhöz közel került: a kiemelt közösségi jelentőségű 
6260 pannon homoki gyepek a nyugati hídfő közelébe, az Adacsi-csatornát kísérő vizes 
élőhelyek, egyben a magyar tarsza (Isophya costata), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), vérfű-
hangyaboglárka (Maculinea teleius) fajok eddigiekben feltárt előfordulási mintázata alapján 
kitüntetett jelentőségű élőhelysávok a keleti hídfő közelébe. A magasság tervezésnél 
figyelembe lett véve az élőhelyhíd benapozottsága mivel e hatás által erősen befolyásolt híd 
alatt a kivitelezés után visszatelepülő növényzet, élőhelyszerkezet. Az egyeztetések alapján a 
hídfőknél mért magasságot legalább 8 m-es értékre javasolták beállítani. A benapozottság 
szempontjából a nyomvonal tájolása kedvezőtlen, NY-K-i irányú. Ezáltal a kisebb szögben 
érkező reggeli és alkonyati, a híd alá mélyebben behatolni képes sugárzás kevéssé éri az 
átjárót, azt főleg a nagyobb szögben érkező, kisebb mélységű behatolásra képes sugárzás 
világítja be. Kisebb szélességű élőhelyhíd nem képes megfelelni az előzőekben ismertetett, 
sokféle ökológiai igénynek. (Vagy az érdemi száraz-száraz, vagy az érdemi vizes-vizes 
kapcsolat veszik el, illetve kiemelt természetvédelmi értékű fajok populációi maradnak 
közvetlen összeköttetési lehetőség nélkül.) Az élőhelyhíd egyéb, helyi gazdálkodási funkciók 
ellátására is alkalmas, pl. a területek kezelését ellátó legelőállatok áthajthatása. Azonban, akár 
mezőgazdasági gépjármű közlekedését, akár legelő állat áthajtását biztosítja, ha túl keskeny 
átjáró nagyon gyorsan degradálódna a taposás miatt az átjáró alatt és közvetlen környezetében 
lévő növényzet, ami miatt szintén ellehetetlenül az életközösségek közötti kapcsolat 
biztosítása. 
 
 
• A Natura 2000 területre gyakorolt fényszennyezés és az ütközések csökkentése érdekében 

a Natura 2000 terület vonalában mindkét oldalon átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal 
teljes hosszban történő kiépítése szükséges. A fal magasságának el kell érnie a 
gépjárművek fényszórójának magasságát. Fényvédő fal építésre javasolt szakasz: 
24+750 – 28+400 km sz. (mindkét oldal). 



 
Természetvédelmi indoklás: A gyorsforgalmi út működése során várható zaj- és 
fényszennyezés és az ütközések csökkentésére a Natura 2000 terület teljes keresztezési 
szakaszán kiépített fal jelenthet megoldást.  
Hatáscsökkentés: Az autópályák, gyorsforgalmi utak élővilágra gyakorolt hatásait évek óta 
vizsgálva nyilvánvalóvá vált, hogy az állatok egy idő után hozzá szoknak a zajhoz, sőt egyes 
fajok a forgalom látványához is. A falra mindenképpen szükség van, de annak elsősorban a 
vizuális takarás funkciót kell betöltenie, tehát egy egyszerű fényvédőfal is elegendő a 
hatáscsökkentésre. A zaj a fallal nem szüntethető meg, csak mérsékelhető, de fény csalogató 
hatása és az ebből származó az elütések száma, mint káros hatás lényegesen csökkenthető, 
kizárható. Továbbá fal jelenléte arra kényszeríti a magasan repülő fajok (madarak, egyes 
lepkefajok stb.), hogy a gépjármű forgalom elől elzárt területet ne a megszokott módon, 
alacsony magasságában közelítse meg. A repülést módosító infrastruktúra kiépítése egybe 
csökkentheti a járművekkel való ütközések valószínűségét. A kivitelezés ideje alatt 
valószínűleg minden csoport képviselője eltávolodik a nyomvonaltól, de ezt követően a fajok 
egy része működés idején fokozatosan visszatelepül. 
 
 
• Az állatvilág védelme érdekében a védett természeti területeken és a Natura 2000 

területeken kizárólag szeptember 30. – március 1. között végezhető cserjeirtás, 
fakitermelés, gyephántás. A védett fajok kivitelezés idején tapasztalt előfordulásai 
körülményei alapján a határidőtől való eltérés a Hatóság és a terület természetvédelmi 
kezelőjével (KPNIg.) való egyeztetéssel, előzetes engedéllyel lehetséges. 
 

Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a beruházással közvetlenül érintett 
egyedek megmentését szolgáló intézkedés.  
Hatáscsökkentés: A Natura 2000 területen élő jelölő állatfajok, valamint az országos védett és 
nem védett fajok ökológiai szerepe, jelentősége teljesen azonos. Ezért ez egy általános 
megfogalmazott, valamennyi állatfaj védelmét szolgáló intézkedés. 
 
 
• A tervezett nyomvonal hatásterületén, a vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek, 

hüllők védelme érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás 
szükséges. Ennek érdekében e területeken március 1. – június 15. között nem lehet 
földmunkát végezni (amennyiben az alapvető területrendezés már megtörtént és vizes 
élőhelyek nincsenek, a megkezdett munka ezen időszakban folytatható). Ha a száraz 
időjárás miatt nem alakulnak ki tócsák, időszakos kiöntések, akkor ezen időszakban a 
potenciális élőhelyeken a munkát a természetvédelmi területkezelővel előzetesen 
konzultálva lehet folytatni, illetve az időbeli korlátozást feloldani. Munkavégzési 
korlátozásra javasolt szakasz: 26+200 – 27+675 km sz. (mindkét oldal). 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezés időszakában a beruházással közvetlenül érintett 
kétéltű, hüllő és közvetve valamennyi a vízhez kötött élőszervezet (élőhely, szaporodás, 
táplálkozás) védelmét szolgáló intézkedés. 
Hatáscsökkentés: A tartósan csapadékos időszakban a Turjánvidék vonalában az országos 
átlaghoz képest földtani felépítés és morfológiai viszonyok miatt lényegesen nagyobb 
számban képződnek vízállások. Az említett víztestek egész évben, de különösen a tavaszi 
időszakban meghatározó jelentőségű szaporodó- később élőhelyül szolgálnak a térségben 
különböző állatcsoportok számára. Ezek között kiemelendőek a rovarok egyes képviselői, 
kétéltűek és hüllők és az ezekkel táplálkozó madarak, nagyvadak. Az időszakos laposokban 



május végéig-június elejéig, míg a mélyebb egykori mederágakban június végéig volt víz és 
egyben megfigyelhetőek voltak a vizes élőhelyekhez kötődő fajok. Csapadékos évben a 
kivitelezési munkák (földmunkák) csak a víztestek teljes kiszáradása, vagy víztestben 
előforduló a kétéltű és hüllő fajok egyedeinek a szakszerű eltávolítása után kezdhető meg. Ez 
laposonként!! – mérettől függően – néhány egyedtől a több ezer, a lárvákat is figyelembe 
véve, akár több tízezres példányig változhat. Továbbá munkavégzéssel érintett víztesteket az 
ismételt gyors betelepülés miatt a környező, de földmunkával nem érintett víztestektől 
ideiglenesen tömör falú (pl. fólia) terelőrendszerrel el kell zárni. A befogás – más 
beruházásokhoz hasonlóan – kézi erővel, hálózással, akár több hetet is igénybe vevő, 
meglehetősen nagy munkaigénnyel bíró folyamat. A kifogással, kigyűjtéssel párhuzamosan 
gondoskodni kell fajok egyedei esetében az igényeiknek megfelelő elhelyezésről. A tervezett 
nyomvonal esetén több tucat jelentősebb vízállással, vagy csatornával kell számolni. A védett 
fajok áttelepítése engedélyköteles tevékenység, amelynek tervezése a vizes élőhelyekhez 
kötődő kétéltűek-hüllők esetében csak a kivitelezés időszakában tapasztalható vízállapotok 
alapján zajlik. A mentési-áttelepítési tevékenység a nemzeti parktól függetlenül működő, 
folyamatos természetvédelmi felügyelet mellett, egyes időszakokban több, szakterületen 
gyakorlattal rendelkező személy jelenlétével valósítható meg. 
 
 
• A tervezési szakasz által megsemmisülő, vagy szaporodásra alkalmatlanná váló (pl. 

árnyékolás) kétéltű-hüllő szaporodó- és élőhelyek jelentős csökkenése miatt 
mesterségesen vizes élőhelyeket kell kialakítani. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
szakembereivel előre leegyeztetett helyszínen a terepi adottságoktól függően, az 
„elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű gödrök kell ásni. A kitermelt anyag megfelelő 
nyomvonalon történő elszállíthatósága fontos szempont (az elszállítás minél kevésbé 
károsítson értékes élőhelyrészeket). Fontos, hogy mesterségesen kialakított gödröket a 
vízzáró réteget meg nem sértő kotrása kell kialakítani. Az utóbbi évek tartós szárazsága 
miatt a természetes vizes élőhelyek is gyakran ökológiai csapdaként működnek, jó élő- és 
szaporodóhelyet kínálnak, majd a teljes szaporulat pusztulását okozzák. A gödrök egyik 
oldalának sekélynek kell lenni, hogy a közlekedést a kétéltűek-hüllők számára lehetővé 
tegyék. A munkálatok őszre, illetve tél végére időzítendőek, hogy az így kialakult 
mélyedések már a hóolvadásból származó vízzel többnyire feltelhessenek a tavaszi 
szaporodási időszakra és a kivitelezési munkákat ne zavarja szaporodó egyedek jelenléte. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezést megkezdését megelőző időszakban a beruházással 
közvetlenül érintett kétéltű, hüllő és közvetve valamennyi a vízhez kötött szervezet (élőhely, 
szaporodás, táplálkozás) élőhelyét és egyben védelmét szolgáló intézkedés. 
Hatáscsökkentés: A tervezett nyomvonal jelentős szakaszon mélyebb fekvésű területet érint, 
ami csapadékos években élőhely, szaporodó-, és táplálkozóhely. A területen végzett munkák 
miatt (építési munkavégzés, töltés építés stb.) jelentős kiterjedésben veszik el ebből a 
területből, továbbá megszűnik a kapcsolat az Adacsi v. I. sz. övcsatorna kivételével a pálya 
északi és déli felére eső vizes élőhelyek között. A kivitelezést megelőző időszakban 
mesterségesen kialakított mélyedések pótolják az elvesző élőhelyeket.  
 
 
• A Natura 2000 területre eső védett növényfajok állományait át kell telepíteni a 

nyomvonaltól biztonságos távolságra a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereivel előre 
leegyeztetett helyszínre. Az áttelepítéshez az egyedeket vegetációs periódusban, olyan 
fenológiai állapotban kell felmérni, amelyben azok biztonságosan felismerhetők és az 
időpont a legtöbb előforduló egyed detektálását teszi lehetővé. Az egyedeket a kivitelezési 



munkák megkezdése előtt tavaszi, vagy őszi időpontban kell áttelepíteni. Az áttelepítést 
megelőzően védett növény áttelepítési tervet kell készíteni és azt a hatósággal 
engedélyeztetni kell. Az áttelepítés a kivitelezési munkák által érintett munkaterület 
helyszíni kitűzése után, a munkaterületre eső egyedek vonatkozásában végezhető, a 
közvetlenül nem érintett egyedek eredeti élőhelyükön történő megőrzése szükséges, de 
védelmük érdekében a munkaterület határait az érintett szakaszokon jól látható és 
könnyedén azonosítható módon le kell határolni (pl. mobil kerítés; ideiglenes, de a 
kivitelezés idejére helyén maradó, időjárásnak ellenálló szalagozás). Az áttelepítés 
engedélyeztetését, és az áttelepítést a Környezetvédelmi engedély kiadása és az Építési 
műszaki tervdokumentáció készítése közötti időszakban, az Építési engedélyt kiadását 
megelőzően el kell végezni.  

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezést megkezdését megelőző időszakban a beruházással 
közvetlenül érintett növényegyedek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb szervezetek 
megmentését, védelmét szolgáló intézkedés.  
Hatáscsökkentés: A védett növény, vagy többé-kevésbé helyhez kötött állatcsoportok (rovar, 
kétéltű, hüllő stb.) kapcsán a beruházással közvetlenül való érintettség esetén már a 
környezetvédelmi engedély előírja az áttelepítést, mint kárenyhítő intézkedést. Az előírt, 
áttelepítéssel járó természetvédelmi kárenyhítő intézkedésekre javasolt már a 
Környezetvédelmi engedély kiadása és az Építési műszaki tervdokumentáció készítése közötti 
időszakban való felkészülés és végrehajtás! Alapprobléma, hogy az áttelepítések 
eredményessége élőlénycsoporttól függően nagyon változó, esetenként teljesen 
eredménytelen. Ennek részben oka az előkészítettség hiánya, vagy az előkészületekre, 
tervezésre és kivitelezésre rendelkezésre álló rövid időszak. A kivitelezés időszakában 
elkezdett áttelepítési engedélyezési tervkészítés, engedélyeztetés stb. a jelenlegi gyakorlat 
szerint emiatt számos hibával terhelt. A Kivitelező a munka lehető leggyorsabb elkezdésére 
törekszik, viszont az áttelepítendő csoportok jelenléte, ténye a kivitelezési munkát lassító, 
akadályozó tényező. Különösen akkor érezhető ez, amikor az áttelepítendő szervezetek 
számára a munka kezdés időpontja kedvezőtlen, pl. nyugalmi állapotban vannak, és ki kell 
várni az aktív időszakot (kihajtás, kikelés stb.). Az áttelepítés, mint tevékenység élőlény 
csoportonként eltérő műszaki és szakmai felkészültséget igényel. Más formában történik egy 
növény és pl. egy rovar, vagy kétéltű mentése. A helyzetet bonyolítja, hogy akár a 
növényfajokon belül is ez különböző időpontban (eltérő fenológiai állapot) valósítható meg, 
vagy az átültetést nem, vagy nehezen viseli, de magról jól szaporítható, vagy semmilyen 
konkrét ismerettel nem rendelkezünk a faj áttelepíthetőségét illetően. A tevékenységet 
bármilyen más kiviteli munkához hasonlóan tervezni kell, a különbség azonban a műszaki 
vonatkozású munkákhoz, hogy nagyon sok a bizonytalansági tényező. Ezek a feladatok kellő 
szakmai rutin, a témában szerzett konkrét tapasztalat esetén még kezelhetők az áttelepítési 
tervben és a terv viszonylag rövid idő alatt összeállítható. Nehezen kezelhető azonban az 
áttelepítés helyszín kérdése, amelyet áttelepítési tervben kötelezően meg kell jelölni. Ez jó 
esetben a növényeknél és kis egyedszám esetén megoldható, hogy a kisajátítási határon belül, 
a kerítés szélén, földmunkával nem érintett területen elhelyezésre kerüljön (erre több helyen is 
van példa). Az ideiglenes elhelyezés is egy lehetséges opció, de az folyamatos gondozást, 
ápolást, valamint konkrétan megjelölt, leegyeztetett területet igényel. A nemzeti parkok 
azonban egyre inkább ódzkodnak ettől a feladattól, ugyanis az áttelepítés növények esetében 
egy jó állapotú élőhelyen nagyobb károkozással jár, mint maga az áttelepítéssel megmentett 
növény értéke. Az áttelepítés helyén továbbá össze kell egyeztetni a gazdálkodást a telepített 
egyedek igényeivel, védelmével, pl. le kell keríteni, vagy öntözni kell. Ezek mind olyan 
feladatok, amelyeket pl. a NP-i területen gazdálkodó személy nem szívesen vállal, pl. 
kaszálón traktorral kerülgesse az áttelepített növények különböző méretű foltjait. Az 



áttelepítés helyszínének meghatározása egy hosszabb folyamat, és ha megvan, akkor lehet a 
tervet beadni engedélyeztetésre. A kiviteli terv és az építési engedély kiadásáig eltelt 1-2 év 
elegendő időszak az áttelepítéssel járó kárenyhítő intézkedések végrehajtásának 
felkészülésére és a hatékonyabb kivitelezéséhez. 
 
Nem tértek ki a javasolt kárenyhítő intézkedések külön a tervezési terület vonalában 
előforduló egyes jelölő és védett állatfajok egyedeinek a kivitelezési munkákat megelőző 
időszakban történő kimentésére. Ez a feladat előre nem tervezhető, de az aktív időszakba, a 
földmunkák megkezdése előtt azonban van lehetőség a megmentésükre. A talajlakó rovarok 
esetében élvefogó csapdázással, kétéltűek, hüllők esetében egyeléses kigyűjtéssel és a közelbe 
eső hasonló élőhelyre való áttelepítéssel. Ezekre a munkálatokra több beruházás kapcsán már 
volt példa.  
 
 
• A kivitelezési munkákat megelőző leletmentési (régészeti feltárás), vagy lőszermentesítési 

tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges 
falait egyes pontokon (50 cm-es szakasz) 45°-os meredekségben kell eldolgozni azért, 
hogy a belehullott rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök segítség nélkül távozni tudjanak 
belőle, mivel a mélyedések az említett állatcsoportok egyedeinek pusztulását okozhatják. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezést megkezdését megelőző időszakban a beruházással 
közvetlenül érintett a puhatestűek, röpképtelen rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök 
megmentését, védelmét szolgáló intézkedés. 
Hatáscsökkentés: A kivitelezési munkákat megelőző leletmentési (régészeti feltárás), vagy 
lőszermentesítési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedések (szondázó árok 
stb.) függőleges falai, az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedések (pl. 
munkaárkok) a puhatestűek, röpképtelen rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök számára 
csapda! Az árok mélységétől függ, oldalának kiképzésétől függ, hogy képesek-e azt önerőből 
elhagyni, a legtöbb esetben azonban külső segítség nélkül elpusztulnak. A munkagödrök 
folyamatos ellenőrzése, különösen egy hosszú nyomvonalas fejlesztés kapcsán, ahol 
párhuzamosan folynak a munkák, még főállású természetvédelmi szakember bevonása mellett 
sem lehetséges. Fizikailag lehetetlen napi szinten folyamatosan nyomon követni egy ilyen 
hosszú szakaszon a földmunkákat. A természetvédelmi károkozás veszélye a fedetlen 
munkagödör kapcsán azonban potenciálisan fennáll. A kivitelező részéről általában nem 
mutatkozik hajlandóság ennek a feladatnak az elvégzésére, főként szakmai és 
munkaszervezési okokból. A probléma kezelése csak a munkagödör falának a menekülésre 
alkalmas szögben való kiképzésével lehetséges. Ettől függetlenül szükség van az 
ellenőrzésekre, de a csapdát egy menekülő út beiktatásával lehet megszüntetni. 
 
 
• Az építési tevékenységek során keletkező meredek falú mélyedéseket (pl. munkaárkok) 

nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a kisemlősök, kétéltűek egyedeinek 
pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, földmunkái során meg kell arról győződni, 
hogy nincsenek-e beléjük hullott állatok, s a munkát csak ezek kimentése után szabad 
folytatni. A rendszeres, min. 3 naponként végzett kimentés után a kivitelezéssel érintett 
területtől legalább 100 m távolságra kell gondoskodni az egyedek természetszerű 
élőhelyen való elhelyezéséről. 

 



Természetvédelmi indoklás: A kivitelezési időszakban a beruházással közvetlenül érintett a 
puhatestűek, röpképtelen rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök megmentését, védelmét 
szolgáló intézkedés. 
Hatáscsökkentés: Rendszeresen jelentkező probléma, de természetvédelmi szakfelügyelet 
nélkül csak alkalmanként derül ki, hogy kétéltűek, hüllő, vagy kisemlősök pusztultak bele 
ezekbe az ökológiai csapdákba. A feladatot elvégzők részéről eddig nem volt elvárás, hogy 
ezekre a lehetséges ökológiai problémákra is figyeljenek. A kivitelezési munkák során 
kialakított kutatóárkokban, munkagödrökbe stb. becsülni sem lehet, hogy mennyi állat pusztul 
bele évente. A probléma valós (lásd alábbi képen), amelynek kezelésére megfogalmazásra 
kerültek hatáscsökkentő intézkedések, amelyet fontosnak tartunk, hogy szerepeljen a 
környezetvédelmi engedély módosításban. A probléma mérséklésére csak kivitelezés idejére 
alkalmazott természetvédelmi előírások betartását ellenőrző, végrehajtó személy alkalmazása 
jelent megoldás. A kivitelező ezen feladatok csak azon projektek kapcsán tett eleget, ahol a 
hatóság előírta a független természetvédelmi szakértő alkalmazását! (többek között ez a 
rendszeresen tapasztalt helyzet igazolja a hatáscsökkentő intézkedések között is szereplő 
természetvédelmi szakértő jogosultsággal és kellő szakmai gyakorlattal rendelkező biológus, 
vagy természetvédelmi mérnök végzettségű kapcsolattartó személy alkalmazásának 
fontosságát. 
 
 
• Az építkezésekhez kapcsolódó depóniák közel függőleges – partfalra emlékeztető – 

oldalait a fészkelési időszak előtt 45°-os meredekségben kell eldolgozni és/vagy a 
partfalat fóliával letakarni, hogy az partfalakban fészkelő madarak fészkelési időszaka 
alatt (április 15. és augusztus 15-e között) fészkelésre alkalmatlan legyen.  

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezési időszakban a beruházással potenciálisan érintett 
madárfajok (gyurgyalag, partifecske) védelmét szolgáló intézkedés.  
Hatáscsökkentés: A tervezett beruházással, függetlenül attól, hogy nem Madárvédelmi terület 
(SPA) érintett, szükségesnek tartottunk előírni, mivel nagyszámú közösségi jelentőségű védett 
madárfajnak is otthont ad a site. Valós és rendszeresen jelentkező probléma, amelyre az 
utóbbi években, a nagyobb társadalmi figyelemmel követett beruházások kapcsán derült fény. 
Természetvédelmi szakfelügyelet nélkül azonban ez is csak alkalmanként derül ki, hogy 
fészkeléssel elfoglalt depóniákat bontanak meg. A kivitelezők részéről eddig nem volt 
elvárás, hogy ezekre a lehetséges ökológiai problémákra is figyeljenek. A depóniák költési-, 
fiókanevelési időszakban megbontása zavarja a madarak normális életmenetét, a megkezdett 
költések tönkretétele is természetkárosításnak minősül! Egyszerű műszaki beavatkozással 
kezelhető a potenciális veszélyforrás.  
 
 
• A környező területeken megmaradó természetes élőhelyek, illetve az ott élő védett fajok 

károsodásának megelőzése érdekében biztosítani kell, hogy a beruházás területén 
invázióra hajlamos fajok a zöldfelületek kialakítása során ne kerüljenek telepítésre, 
illetve spontán megtelepedésük esetén haladéktalanul eltávolításra kerüljenek. A nem 
kívánt gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében az 
építéssel érintett területeken a kaszálásáról 3 éven keresztül, évente minimum két 
alkalommal (első alkalommal virágzást megelőzően) gondoskodni kell. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezési és működési időszakban egyaránt végzett 
intézkedés, amely a pálya két oldalán megmaradt valamennyi élőhely és közvetve az 
élőhelyhez kötött fajok védelmét szolgálja. Az út megváltoztatja a domborzati viszonyokat, 



változtat a mikroklimatikus adottságokon, és bizonyos esetekben megváltoztatja a 
vízháztartási viszonyokat. Az út építése a felszín roncsolásával, a természetes növényzet 
megbontásával utat enged a jövevényfajoknak az addig természetes élővilágú területek 
belsejébe, elgyomosítva azokat, így „negatív ökológiai folyosóként” működik. A tervezett 
gyorsforgalmi út burkolatlan felszínei (rézsűk stb.) potenciálisan alkalmas felületek az 
inváziós fajok gyors megtelepedésének, vagy ismételt kihajtásához. 
Hatáscsökkentés: Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a legtöbb özönfaj 
állományának visszaszorítására a legkisebb károkozással alkalmazható védekezési módszer a 
megfelelő időben és számban alkalmazott kaszálás. A módszer egyaránt hatékony a lágyszárú 
és a fiatal fásszárú fajok visszaszorításában. 
 
 
• A Natura 2000 terület vonalába a töltésen fásszárú fajok telepítése nélkül, kizárólag 

gyepesítés javasolt. A rézsűk gyepesítését a tájban előforduló és a tervezési szakasz 
helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok magjaival kell elvégezni. A 
magkeveréknek a fűféléken kívül min. 10-15 rovartáplálékot biztosító kétszikű faj (Salvia, 
Dianthus, Achillea, Centaurea stb.) magjait kell tartalmaznia. A vetésre szánt fajok 
magjainak gyűjtéséről, vetés módszeréről a védett növény áttelepítési tervhez hasonlóan 
tervet kell készíteni és azt az elsőfokú hatósággal és a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósággal véleményeztetni, engedélyeztetni kell. A gyűjtési, vetési terv készítését, 
valamint a tervezési szakaszon végzett, vetéshez szükséges szaporítóanyag gyűjtését, 
szakszerű tárolását a feladat szezonális jellege miatt a Környezetvédelmi engedély 
kiadását követően lehetőség szerint el kell égezni. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezést megkezdését megelőző időszakban, min. 1 teljes 
vegetációs periódussal előbb elkezdett feladat, amely a nyomvonal által közvetlenül és 
közvetve (nyomvonal környezetében) érintett élőhelyek növényfajok génállományának 
megőrzését szolgálja szaporítóanyag gyűjtéssel. A kivitelezés ideje alatt  helybe vetéssel 
(rézsű oldalak) folytatódik a feladat, amit a működés alatti ápolási munkák követnek. A 
beruházás nyomán elvesző száraz élőhelyek helyben történő pótlására szolgáló előírás, amely 
egyben a száraz élőhelyhez kötött rovarfajok állományainak fennmaradását is szolgálja. 
Hatáscsökkentés: A Natura 2000 terület keresztezési szakaszán, a gyorsforgalmi út 
nyomvonalán a megszűnő élőhelyekhez szorosan kötődő állat és növényfajokra gyakorolt 
hatását csökkentése érdekében a rézsűk gyepesítését a gyakorlat szerinti 3-4 fűfajt tartalmazó, 
ismeretlen helyről – akár külföldről – származó gyepkeverék helyett javasolt a tájban 
előforduló és a tervezési szakasz helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű 
fajok magjaival elvégezni. A módszer a nyomvonalas létesítmények kapcsán, 
Magyarországon teljesen újszerű és példa nélküli, de követheti a Cseh Köztársaság példáját 
(Hula V. & Niedobová J., 2016), amely kísérleti jelleggel elkezdte az autópálya rézsűk 
növényzetének módosítását a rovar élőhelyek megtartásának, kialakításának érdekében. A 
projekt fő célja egy átfogó technológiai megoldás kidolgozása volt az autópályák és az 
útlejtők tereprendezéséhez, különösen a védett és fokozottan védett területek közelében, ahol 
ezek a lineáris tájelemek jelentős veszélyt jelentenek az őshonos állat- és növényvilágra (főleg 
a megjelenő invazív fajok elterjedése miatt). Az őshonos növényfajokat mesterséges 
magvetéssel segíteni lehet ezeken a lejtőkön, hogy számos veszélyeztetett rovarcsoport (pl. a 
beporzók közül lepkék, méhek), illetve egyéb gerinctelen élőlények számára élőhelyet 
teremtsenek, és a megszakított populációkat összekapcsolják a szomszédos védett területek 
között. A többféle őshonos növényfaj telepítése az új autópálya nyomvonalon nemcsak a 
biológiai sokféleséget támogatja, hanem csökkenti az autópálya-lejtő karbantartásának hosszú 
távú pénzügyi és energetikai költségeit is (kaszálások számának csökkentése). Ez egy 



mintaprojekt terület is lehetne egyben az autópályák, gyorsforgalmi utak számos, ökológiai 
szempontból káros hatásainak mérséklése (biodiverzitás csökkentés) szempontjából. Hasonló 
szakmai javaslattal álltak elő a nyomvonallal kapcsolatban történt egyeztetések során a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei is. 
 
 
• A kivitelezés idejére javasoljuk egy természetvédelmi szakértő jogosultsággal és kellő 

szakmai gyakorlattal rendelkező biológus, vagy természetvédelmi mérnök végzettségű 
kapcsolattartó személy alkalmazását. A kapcsolattartó személy a terep előkészítési 
munkálatok előtt elkészíti a természetközeli élőhelyek, védett fajok aktuális 
előfordulásának térképi lehatárolását, ismerteti azt a kivitelezővel és részt vesz a 
kármegelőzésben. A kivitelező részéről részt vesz továbbá a természetvédelmi 
szakfelügyeletben is, így szükség esetén irányítja a védett fajok (növény, kétéltű- és hüllő 
stb.) mentési munkálatait, továbbá a védett fajok kivitelezés idején tapasztalt 
előfordulásai és az időjárási körülmények függvényében alapján dönt a munkálatok 
megkezdéséről, vagy leállításáról. 

 
 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezési időszakban a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereivel együttesen végzett, folyamatos természetvédelmi szakfelügyelet 
biztosítja csak hatáscsökkentő intézkedések szakszerű betartását.  
Hatáscsökkentés: Az előírás alkalmazása minden komolyabb természetvédelmi kockázattal 
járó – beleértve a jelen projektet is – beruházás kapcsán fontos. Több éves, nyomvonalas 
létesítmények tervezésében, üzemelési időszakban előírt biológiai monitoring munkák 
végzésében szerzett tapasztalat alapján kijelenthető, hogy a kivitelező/üzemeltető a 
természetvédelmi feladatok ellátását a szakirányú végzettség, kellő szakmai tapasztalat 
hiányában a legtöbbször akkor kezdi el, amikor már okafogyottá válik, vagy természeti 
értékek kárára, csak óriási kompromisszumok árán hajtható végre. 
 
 
• A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan biológiai monitoring vizsgálatokat kell végezni 

Natura 2000 területen, ill. az azokkal közvetlenül határos szakaszon. Biológiai 
monitoring vizsgálatokat a kivitelezést megelőzően, már a Környezetvédelmi engedély 
kiadása és az Építési műszaki tervdokumentáció készítése közötti időszakban (alapállapot 
– referencia állapot) el kell kezdeni. A tervezés során fontos figyelembe kell venni a 
célcsoportok aktivitási időszakát, amely élőlény csoportonként eltérő. Egyes élőlény 
csoportok csak az év egy bizonyos időszakában mérhetők fel! 
 

A biológiai monitoringnak a jelölő növényzeten és jelölő növényfajokon kívül a legnagyobb 
hatásviselő élőlénycsoportokra, nevezetesen a jelölő állatfajokra (rovarok, kétéltűek, hüllők, 
emlősök), állomány nagyságainak vizsgálatára kell kiterjednie. A monitoring célja: 
 

- növényzeti és védett növény monitoring esetén a nyomvonal melletti magas természeti 
értékű jelölő élőhely és jelölő növényfajok állományai változásának vizsgálata; 

- jelölő állatfajok monitorozása esetén a magas természeti értékű jelölő állatfajok 
állományai változásának vizsgálata.  

 
Az Építési műszaki tervdokumentáció részeként elvégzendő élővilág-védelmi monitoring 
feladat: 



- A monitorozás helyszínének pontos meghatározása, módszereinek részletes 
kidolgozása, bemutatása; 

- magas természeti értékű növényzet, védett növény, jelölő állatfajok alapállapot 
felmérése. 

 
Természetvédelmi indoklás: A monitorozás célja, megállapítani, hogy az építéssel és 
üzemeltetésével hogyan változik az autópálya vonalában a helyi élővilág. A kivitelezést 
megkezdését megelőző időszakban alapállapot felmérés, majd a kivitelezés (bizonyos 
érzékeny szervezetek kapcsán) és a működés időszakában, forgalomba helyezésétől számított 
5 éven keresztül biológiai monitoring munka. 
Hatáscsökkentés: A tárgyi beruházásnak a helyi élővilágra gyakorolt tényleges és nem csak a 
hatásbecslésekben prognosztizált hatása, az élővilág védelmi szempontból megfogalmazott 
védelmi intézkedések hatékonysága csak akkor állapítható meg objektív módon, ha beruházás 
megvalósulása melletti állapotot hasonlítjuk össze a távlati, beruházás megvalósulása nélküli 
referencia állapottal. Szakmai szempontból feltétlenül szükségesnek tartjuk a kivitelezést 
megelőzően (alapállapot - referencia állapot), majd a forgalomba helyezésétől számított 5 
éven keresztül biológiai monitoring munkát végezni. Élővilág védelmi szempontból nagyon 
fontos előírás. 
 
 
• A megvalósítás során konzultációra van szükség a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

szakembereivel és a Természetvédelmi Őrszolgálattal. A Natura 2000 területeken végzett 
egyes munkálatok megkezdése előtt a természeti károk minimalizálása érdekében az 
Igazgatóság munkatársaival terepi egyeztetést kell tartani. 

 
Természetvédelmi indoklás: A kivitelezési időszakban a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereivel együttesen végzett, folyamatos természetvédelmi szakfelügyelet 
biztosítja csak hatáscsökkentő intézkedések szakszerű betartását. 
Hatáscsökkentés: lásd fentebb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kármérséklő intézkedések ütemezése (előzetes természetvédelmi organizációs terv) 
 

Kármérséklő intézkedések Hatásviselők 
Ütemezés 

Kivitelezés 
előtt Kivitelezés Működés 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási 
határon, ill. az előre meghatározott építési 
munkaterületen történő munkavégzés 

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat    

• felvonulási útvonalak megtervezése a 
megmaradt gyepek, fás-cserjés természetközeli 
élőhelyek legkisebb sérülésével 

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat 

organizációs 
terv   

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására 
használt lerakat, depónia, telephely, szállítási 
útvonal a kizárólag a kisajátítási határon belül, 
ill. az előre meghatározott és engedélyezett 
építési munkaterületen  

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat    

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető 
anyagnyerőhely 

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat    

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes 
időtartama alatt a kisajátítási határon, ill. az 
előre meghatározott építési munkaterület szélén 

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat kiépítés ellenőrzés  

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia 
kialakításának tiltása 

vízhez kötött rovarok, puhatestűek, halak, 
kétéltűek, hüllők, emlősök    

• a meder burkolás csak környezet- és 
természetbarát anyaggal 

vízhez kötött rovarok, puhatestűek, halak, 
kétéltűek, hüllők, emlősök    

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, 
élőhelyhíd építése a 25+513 – 26+863 km 
szelvények között 

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat    

• átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal teljes 
hosszban történő kiépítése rovarok, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök    

• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak 
kizárólag szeptember 30. – március 1. közötti 
időszakban engedélyezése 

rovarok, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök    



• vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek, 
hüllők védelme érdekében a szaporodási 
periódusban munkavégzési korlátozás 

kétéltűek, hüllők, de közvetve valamennyi 
vízhez kötött, vagy időszakosan kötődő 
szervezet (élőhely, szaporodás, táplálkozás) 

   

• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű 
mesterségesen vizes élőhelyek kialakítása kétéltűek, hüllők, de közvetve valamennyi 

vízhez kötött, vagy időszakosan kötődő 
szervezet (élőhely, szaporodás, táplálkozás) 

tervezés, 
engedély 

megszerzése, 
élőhely 

kialakítás 

élőhely 
kialakítás  

• közvetlenül érintett védett fajok egyedeinek 
áttelepítése a kivitelezést megkezdését megelőző 
időszakban védett növényfajok, rovarok, kétéltűek, hüllők 

tervezés, 
engedély 

megszerzése, 
áttelepítés 

  

• áttelepített populációinak utógondozása és 
monitoringja (5 év) áttelepített fajok állományai    

• közvetlenül érintett egyedekről maggyűjtés a 
kivitelezést megkezdését megelőző időszakban védett növényfajok, amelyeknek a megőrzése 

hatékonyabb maggyűjtéssel 

tervezés, 
engedély 

megszerzése, 
maggyűjtés 

  

• gyűjtött magok elvetése a pálya két oldalán a faj 
igényeinek megfelelő élőhelyre maggyűjtéssel megőrzött védett növényfajok vetés vetés vetés 

• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) 
függőleges falait egyes pontokon 45°-os 
meredekségben való eldolgozása 

rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök ellenőrzés   

• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott 
állatok kimentése rovarok, kétéltűek, hüllők, kisemlősök    

• építkezésekhez kapcsolódó depóniák fészkelési 
időszak előtt 45°-os meredekségben való 
eldolgozása és/vagy a partfal fóliával takarása 

madarak (pl. gyurgyalag, partifecske)    

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt 
a bolygatott területeken 3 éven keresztül tisztító 
kaszálás 

valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 
jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat    

• rézsűk gyepesítése a tájban előforduló és a 
tervezési szakasz helyén, vagy környezetében 
gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok magjaival 

pannon homoki gyepek, rovarok 
tervezés, 
engedély 

megszerzése, 
tárolás, vetés gondozás 



maggyűjtés 
• természetvédelmi szakfelügyelet valamennyi érintett élőhely és faj, beleértve a 

jelölő és/vagy védett élőhelyeket, fajokat  szakfelügyelet  

• biológiai alapállapot felmérés  monitoring vizsgálatokra kijelölt 
élőlénycsoportok 

tervezés, 
alapállapot 
felmérés 

  

• biológiai monitoring monitoring vizsgálatokra kijelölt 
élőlénycsoportok  

egyes 
érzékeny 

fajok 
 

 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tárgyi beruházás kapcsán megfogalmazott kármérséklő intézkedések közül több összetett és hosszabb idő alatt 
megvalósítható feladat. Az ütemezésben való esetleges elcsúszás miatt bizonyos intézkedések okafogyottá vállnak, vagy a beruházás tervezett 
megvalósítási időpontjának jelentős kitolódását vonja magával. A tervezési szakaszon a helyi növényzetből történő szaporítóanyag gyűjtésére a 
kivitelezési munkák megkezdése előtt egy teljes vegetációs periódusra van szükség, amelyet meg kell előzni a tervezésnek, engedélyezetésnek és 
ezek után lehet kezdeni a maggyűjtést. Ez a jelenlegi gyakorlattól merőben eltérő kárenyhítő intézkedési előkészítést feltételez mind a Hatóság 
(környezetvédelmi engedély a jelzett időpontok szerinti ütemezés megtartása) és mind a Megbízó (forrás biztosítása) részéről!  
Ha megvalósul, akkor a Kivitelező előre tervezhető akadály nélkül, a munkaterület átadása után azonnal kezdheti a munkát. Mentesül a 
kivitelezési időszakot megelőzően is elvégezhető védett fajok áttelepítésével kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési és áttelepítési, kigyűjtési 
munkák időigénye okozta jelentős természetvédelmi kockázattól (ez esetünkben, de más hasonló projekt esetében is minimum egy éves 
időszak!). 
 



 
Kármérséklő intézkedések és a hatásviselő jelölő élőhelyek, fajok bemutatása 
 

Jelölő élőhelyek 

A közvetlen és közvetett hatások 
a jelölő élőhelyekre, valamint a 
Natura 2000 területre, különös 

tekintettel a terület védelmi 
célkitűzéseire 

Negatív hatások enyhítését célzó kármérséklő intézkedések 
a Natura 2000 terület vonalában, a 24+750 – 28+400 km sz. 

között (mindkét oldal)  

A kármérséklő intézkedések ellenére 
fennmaradó negatív hatások 

Láptavak (3160) 

• állomány pusztulás: 443 m2 
(0,04 ha) 

• hosszútávon állomány 
csökkenés,  

• élőhely állapotának romlása, 
• élőhely fragmentáció,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az 
előre meghatározott építési munkaterületen történő 
munkavégzés 

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama 
alatt a kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési 
munkaterület szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának 
tiltása 

• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát 
anyaggal 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd 
építése a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

 

• élőhely fragmentáció,  
 

Kékperjés láprétek (6410) 

• állomány pusztulás: 15507 m2 
(1,55 ha) 

• hosszútávon állomány 
csökkenés,  

• élőhely állapotának romlása,  
• élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az 
előre meghatározott építési munkaterületen történő 
munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt 
lerakat, depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a 
kisajátítási határon belül, ill. az előre meghatározott és 
engedélyezett építési munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama 

alatt a kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési 
munkaterület szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd 
építése a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a 
bolygatott területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

• hosszútávon állomány csökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése,  



 

Mocsárrétek (6440) 

• állomány pusztulás: 19878 m2 
(1,98 ha) 

• hosszútávon állomány 
csökkenés, 

•  élőhely állapotának romlása,  
• élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az 
előre meghatározott építési munkaterületen történő 
munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt 
lerakat, depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a 
kisajátítási határon belül, ill. az előre meghatározott és 
engedélyezett építési munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama 

alatt a kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési 
munkaterület szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd 
építése a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a 
bolygatott területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

 

• hosszútávon állomány csökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése,  

Pannon homoki gyepek 
(6260) 

• állomány pusztulás: 59134 m2 
(5,91 ha) 

• hosszútávon állomány 
csökkenés,  

• élőhely állapotának romlása, 
•  élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az 
előre meghatározott építési munkaterületen történő 
munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt 
lerakat, depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a 
kisajátítási határon belül, ill. az előre meghatározott és 
engedélyezett építési munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama 

alatt a kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési 
munkaterület szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd 
építése a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a 
bolygatott területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

• rézsűk gyepesítése a tájban előforduló és a tervezési szakasz 

• hosszútávon állomány csökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 



helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű 
fajok magjaival  

 

Puhafás ligeterdők (91E0) 

• állomány pusztulás: 10960 m2 
(1,09 ha) 

• hosszútávon állomány 
csökkenés,  

• élőhely állapotának romlása, 
•  élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az 
előre meghatározott építési munkaterületen történő 
munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt 
lerakat, depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a 
kisajátítási határon belül, ill. az előre meghatározott és 
engedélyezett építési munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama 

alatt a kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési 
munkaterület szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd 
építése a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a 
bolygatott területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• hosszútávon állomány csökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

 
 

Jelölő fajnév 

A közvetlen és közvetett hatások a 
jelölő fajokra, valamint a Natura 2000 
területre, különös tekintettel a terület 

védelmi célkitűzéseire 

Negatív hatások enyhítését célzó kármérséklő intézkedések a 
Natura 2000 terület vonalában, a 24+750 – 28+400 km sz. között 

(mindkét oldal) 

A kármérséklő intézkedések 
ellenére fennmaradó negatív 

hatások 

szarvas 
álganéjtúró 
(Bolbelasmus 
unicornis)  

• állomány pusztulás: több tíz egyed 
(becsült) 

• élőhelycsökkenés 
• elütés és/vagy eltaposás, 
•  élőhely fragmentáció,  
• hosszútávon állománycsökkenés, 
•  fényszennyezés, 
•  populációk elszigetelődése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

• élőhelycsökkenés  
•  élőhely fragmentáció 



• tájidegen és inváziós gyomfajok 
megjelenése, 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal teljes hosszban történő kiépítése 
• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 

szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 
• rézsűk gyepesítése a tájban előforduló és a tervezési szakasz 

helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok 
magjaival 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

magyar futrinka 
(Carabus 
hungaricus)  

• állomány pusztulás: több tíz egyed 
(becsült) 

• élőhelycsökkenés,  
• populáció nagyság csökkenése az 

építés során eltaposás és alkalmazott 
technológiák (gödör stb.) 
következtében,  

• eltaposás,  
• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal teljes hosszban történő kiépítése 
• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 

szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 
• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges falait 

egyes pontokon 45°-os meredekségben való eldolgozása 
• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott állatok kimentése 
• rézsűk gyepesítése a tájban előforduló és a tervezési szakasz 

helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok 
magjaival 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 

 



nagy tűzlepke 
(Lycaena dispar) 

• állomány pusztulás: kb. 20-50 egyed 
• élőhelycsökkenés , 
•  elütés és/vagy eltaposás 
•  élőhely fragmentáció,  
• populációk elszigetelődése,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal teljes hosszban történő kiépítése 
• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 

szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 
• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 

területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 

vérfű 
hangyaboglárka 
(Maculinea teleius) 

• állomány pusztulás: kb. 20-50 egyed 
• élőhelycsökkenés ,  
• elütés és/vagy eltaposás 
•  élőhely fragmentáció,  
• populációk elszigetelődése,  
• migrációs útvonal sérülése,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal teljes hosszban történő kiépítése 
• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 

szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 
• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 

területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 

 



magyar tarsza 
(Isophya costata) 

• állomány pusztulás: több száz egyed 
• élőhelycsökkenés ,  
• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 
szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció,  

 

balogcsiga 
(Vertigo angustior) 

• állomány pusztulás: több tíz egyed 
(becsült) 

• élőhelycsökkenés,  
• populáció nagyság csökkenése az 

építés során eltaposás és alkalmazott 
technológiák (gödör stb.) 
következtében,  

• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 
szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció,  
  



hasas törpecsiga 
(Vertigo 
moulinsiana) 

• állomány pusztulás: több száz egyed 
• élőhelycsökkenés,  
• populáció nagyság csökkenése az 

építés során eltaposás és alkalmazott 
technológiák (gödör stb.) 
következtében,  

• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 
szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció,  
 

kis fillér csiga 
(Anisus vorticulus)  

• állomány pusztulás: több ezer egyed 
• élőhelycsökkenés,  
• populáció nagyság csökkenése az 

építés során eltaposás és alkalmazott 
technológiák (gödör stb.) 
következtében,  

• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 
kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció,  

  

réticsík 
(Misgurnus 
fossilis) 

• állomány pusztulás: több tíz egyed 
(becsült) 

• élőhelycsökkenés 
• állománycsökkenés 

 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 
kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 

 



• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 
élőhelyek kialakítása 
 

lápi póc (Umbra 
krameri) 

• állomány pusztulás: több tíz egyed 
(becsült) 

• élőhelycsökkenés 
• állománycsökkenés 

 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 
kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 

 

mocsári teknős 
(Emys orbicularis) 

• állomány pusztulás: 1-5 egyed 
• élőhelycsökkenés ,  
• eltaposás 
•  élőhely fragmentáció, 
•  állománycsökkenés, 
•  populációk elszigetelődése,  
• migrációs útvonal sérülése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges falait 

egyes pontokon 45°-os meredekségben való eldolgozása 
• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott állatok kimentése 
• vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek, hüllők védelme 

érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció,  
 



• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 
élőhelyek kialakítása 
 

dunai tarajosgőte 
(Triturus 
dobrogicus) 

• állomány pusztulás: több száz egyed 
• élőhelycsökkenés 
• eltaposás,  
• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése,  
• migrációs útvonal sérülése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges falait 

egyes pontokon 45°-os meredekségben való eldolgozása 
• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott állatok kimentése 
• vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek, hüllők védelme 

érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás 
• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció,  
 

vöröshasú unka 
(Bombina 
bombina) 

• állomány pusztulás: több száz egyed 
• élőhelycsökkenés,  
• populáció nagyság csökkenése az 

építés során eltaposás és alkalmazott 
technológiák (gödör stb.) 
következtében,  

• eltaposás  
• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció,  
 



• migrációs útvonal sérülése,  • vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges falait 

egyes pontokon 45°-os meredekségben való eldolgozása 
• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott állatok kimentése 
• vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek, hüllők védelme 

érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás 
• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

rákosi vipera 
(Vipera ursinii 
subsp. rakosiensis) 

• állomány pusztulás: nem ismert 
• élőhelycsökkenés ,  
• élőhely fragmentáció,  
• populációk elszigetelődése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 
szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 

• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges falait 
egyes pontokon 45°-os meredekségben való eldolgozása 

• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott állatok kimentése 
• rézsűk gyepesítése a tájban előforduló és a tervezési szakasz 

helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok 
magjaival 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció 



vidra (Lutra lutra) • állomány pusztulás: 1-2 egyed 
• zavarás (pl. zaj és rezgésterhelés 

megnövekedése),  
• elütés és/vagy eltaposás,  
• állománycsökkenés,  
• migrációs útvonal sérülése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
•  „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció 

ürge 
(Spermophilus 
citellus)  

• állomány pusztulás: nincs közvetlen 
érintettség 

• élőhelycsökkenés,  
• zavarás (pl. zaj és rezgésterhelés 

megnövekedése),  
• eltaposás,  
• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése,  
• migrációs útvonal sérülése,  

 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 
kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• átlátszatlan, egyszerű fényvédő fal teljes hosszban történő kiépítése 
• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 

szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 
• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 

területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 
 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 

homoki kikerics 
(Colchicum 
arenarium) 

• állomány pusztulás: 26 tő 
• állománycsökkenés, 
•  populációk elszigetelődése,  
• élőhelycsökkenés 
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

• közvetlenül érintett egyedek áttelepítése a kivitelezést megkezdését 
megelőző időszakban 

• áttelepített populációinak utógondozása és monitoringja (5 év),  
•  az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 

meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 
• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 

depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 

• élőhelycsökkenés 
• élőhely fragmentáció 



munkaterületen 
• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• rézsűk gyepesítése a tájban előforduló és a tervezési szakasz 
helyén, vagy környezetében gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok 
magjaival 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

 
kisfészkű aszat 
(Cirsium 
brachycephalum) 

• állomány pusztulás: több ezer tő 
• élőhely fragmentáció,  
• állománycsökkenés,  
• populációk elszigetelődése, 
•  élőhelycsökkenés 
• tájidegen és inváziós gyomfajok 

megjelenése, 

•  közvetlenül érintett egyedekről maggyűjtés a kivitelezést 
megkezdését megelőző időszakban 

• gyűjtött magok elvetése a pálya két oldalán a faj igényeinek 
megfelelő élőhelyre  

•  az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

 

• populációk elszigetelődése,  
• élőhelycsökkenés 

 
 



lápi (piros) 
szitakötő 
(Leucorrhinia 
pectoralis) 

• állomány pusztulás: kb. 20-50 egyed 
• élőhelycsökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• populációk elszigetelődése,  

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 
kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció 

törpeszender 
(Proserpinus 
proserpina) 

• állomány pusztulás: 1-5 egyed 
(becsült) 

• élőhelycsökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• populációk elszigetelődése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 
szélén 

• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 
a 25+513 – 26+863 km szelvények között 

• cserjeirtásnak, fakitermelésnek, gyephántásnak kizárólag 
szeptember 30. – március 1. közötti időszakban engedélyezése 

• gyomosodás és inváziós fajok betelepülése miatt a bolygatott 
területeken 3 éven keresztül tisztító kaszálás 

 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció 

elevenszülő gyík 
(hegyi gyík) 
(Zootoca vivipara) 

• állomány pusztulás: kb. 20-50 egyed 
• élőhelycsökkenés,  
• élőhely fragmentáció,  
• populációk elszigetelődése, 

• az útpálya közvetlen sávján, a kisajátítási határon, ill. az előre 
meghatározott építési munkaterületen történő munkavégzés 

• törmelék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat, 
depónia, telephely, szállítási útvonal a kizárólag a kisajátítási 
határon belül, ill. az előre meghatározott és engedélyezett építési 
munkaterületen 

• Natura 2000 területen belül nem létesíthető anyagnyerőhely 
• ideiglenes védőkerítés létesítése az építés teljes időtartama alatt a 

kisajátítási határon, ill. az előre meghatározott építési munkaterület 

• élőhelycsökkenés 
•  élőhely fragmentáció 



szélén 
• vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia kialakításának tiltása 
• a meder burkolás csak környezet- és természetbarát anyaggal 
• 1350 m hosszú 8-10 m magas felüljáró műtárgy, élőhelyhíd építése 

a 25+513 – 26+863 km szelvények között 
• meredek falú mélyedések (szondázó árok stb.) függőleges falait 

egyes pontokon 45°-os meredekségben való eldolgozása 
• munkaárkok rendszeres ellenőrzése, belehullott állatok kimentése 
• vizes élőhelyeken és belvizeken a kétéltűek, hüllők védelme 

érdekében a szaporodási periódusban munkavégzési korlátozás 
• „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű mesterségesen vizes 

élőhelyek kialakítása 
 

 
 



3. Alternatív megoldások 
 
A tagállam által tanulmányozott alternatív megoldások ismertetése, beleértve a beruházás 
elmaradásának lehetőségét (zéró alternatívát) is: 
 
a) az alternatívák megállapításának, kiválasztásának eljárása, módszere és 
b) a megvizsgált alternatívák értékelése és a kiválasztott alternatíva indokolása, 
 
Projekt nélküli eset: 
 
A fejlesztés elmaradása esetén az alábbi tendenciákkal kell számolni: 
 

• A projekt elmaradása esetében az 1.4. f. pontban bemutatott problémák nem javulnak, 
a negatív tendenciák folytatódnak, többek között a kelet-nyugat irányú forgalom 
továbbra is Budapest térségi úthálózatot és a már jelenleg is kapacitáshiányos M0 
autóutat terheli. 

• A fejlesztés elmaradásával a térség gazdasági központjainak kapcsolati rendszere 
továbbra is erősen hiányos marad, így nem várható, hogy a térség nagyobb szerepet 
játsszon az ország gazdasági rendszerében. 

• A fejlesztés elmaradásával nem lesz gyorsforgalmi úti összeköttetés a térség 
megyeszékhelyei és nagyobb városai között, melynek következtében a régió nem tudja 
kihasználni a térségi helyzetéből adódó gazdasági potenciált. 

• A forgalom fejlesztés nélkül is növekedni fog a feltételezhető általános gazdasági és 
motorizációs fok növekedés következtében. Ez a megnövekedett forgalom a 
településeken keresztül az eddiginél is jobban fogja terhelni a településeken élő 
lakosságot, valamint a már most is gyenge baleseti mutatókkal rendelkező főutak még 
veszélyesebbekké fognak válni. 

Az alternatíva vizsgálat során 2 alváltozat került vizsgálatra a keresztezett Natura 2000 terület 
vonatkozásában. Az egyik változat szerint a gyorsforgalmi út hagyományos módon, töltésen 
létesül a teljes szakaszon, a másik változat esetében 1350 m hosszon felüljáró műtárgyon 
(élőhelyhíd) vezet a gyorsforgalmi út. A felüljáró műtárgyon vezetett útszakasszal egyrészt 
csökkenthető a területfoglalás, másrészt élőhelyhídként funkcionál, ezáltal kötve össze az 
átszelt Natura 2000 terület északi és déli részét. Az alternatívák értkelése során az 
élőhelyhíddal kiépülő nyomvonalváltozat került kiválasztásra, mivel ez az alternatíva kisebb 
hatással bír a keresztezett Natura 2000 területre. 
 
c) azoknak az okoknak a leírása, amelyek alapján a természetvédelmi hatóság 

megállapította, hogy más alternatív megoldás alkalmazása nem lehetséges. 
 
Az országos természetvédelmi hatóság az elvégzett hatásbecslés, a fent bemutatottak, az ügy 
előzményei, valamint a működési területével érintett nemzeti park igazgatóság nyilatkozatát 
figyelembe véve állapította meg, hogy más alternatív megoldás alkalmazása nem lehetséges.



 
4. Kényszerítő közérdekek 
 
A terv vagy beruházás negatív hatások ellenére történő végrehajtásának indokai: 
a) társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (kiemelt jelentőségű 
élőhelytípus vagy faj hiányában) [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) 
bekezdés 1. albekezdés], 
b) emberi egészség vagy élet védelme [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk 
(4) bekezdés 2. albekezdés], 
c) közbiztonság fenntartása [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) 
bekezdés 2. albekezdés], 
d) környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás [10/A. § (2) bekezdés, 
élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés], 
e) egyéb kiemelt fontosságú kényszerítő közérdek [4. § (2) bekezdés a) pont, 10/A. § (3) 
bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés]. 
A kényszerítő indok (kiemelt fontosságú közérdek) igazolása, indokolása2: 

A magyar jogszabályok alapján a 345/2012 (XII. 6.) Korm. rendelet szerint 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásokat 
az autópálya törvény (2003. évi CXXVIII. tv) 1. melléklete tartalmazza. Tárgyi, M8 
Dunavecse – Kecskemét közötti gyorsforgalmi útszakasz az 1.1.41. pontban szerepel, tehát a 
beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-beruházásnak minősül. 
 

Fenti jogszabályi kereteken túl a szakmai, közlekedéspolitikai, társadalmi, gazdasági 
szempontú érveket az 1.4. fejezet alfejezetei tartalmazzák. Fő közérdek, mely a tervezett 
gyorsforgalmi út kiépítését indokolja az a kelet-nyugat irányú úthálózati hiány feloldása. Az 
M8 közlekedési folyosó részét képezi a TEN-T hálózatnak, ezáltal Európa szintű tranzit 
forgalom közlekedését biztosítja hosszú távon, és elősegíti Budapest és agglomerációjának 
forgalmi tehermentesítését (M0 körgyűrű). Az utak létesítésének jellege alapján 
megállapítható, hogy a projekt társadalmi, gazdasági haszna hosszú távon jelentkezik, tehát e 
haszon várhatóan ellensúlyozni képes a természetvédelmi érdekek sérelmét. Mindezen 
hasznok megléte mellett természetesen kiemelt fontosságú a természetvédelmi intézkedések 
megvalósítása. 

                                                 
2 Eltérő mértékben szükséges részletezni annak megfelelően, hogy az adatlapot utólagos 
tájékoztatás vagy előzetes véleménykérés céljából töltötték ki. 



 
5. Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések 
 
M8 gyorsforgalmi út Dunavecse-Kecskemét közötti szakasz beruházásához kapcsolódó 
kiegyenlítő intézkedés javaslatok 
 
A javasolt kiegyenlítő intézkedések 
 

Intézkedés Intézkedés megnevezése 
1. intézkedés benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 

2. intézkedés vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek állapotjavítása 
vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) létesítése 

3a. intézkedés 
(prioritás) 

30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, pannon 
homoki gyepek élőhelyek pótlására 

3b. intézkedés 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, pannon 
homoki gyepek élőhelyek pótlására 

4. intézkedés 
pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív intézkedéssel 
(Natura 2000 terület bővítés) 

5. intézkedés tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 ha-on 

6. intézkedés inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, pannon 
homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

 
A javasolt kiegyenlítő intézkedések és a becsült költségvetés 
 

Intézkedés Intézkedés megnevezése 
Becsült költség 
(millió forint, 

nettó) 

1. intézkedés benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-
on 162-262 

2. intézkedés 
vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

15,5-18,5 

3a. intézkedés 
(prioritás) 

30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására 494,6 

3b. intézkedés 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására 160,8 

4. intézkedés 
pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

1 

5. intézkedés tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 
50 ha-on 18,5 

6. intézkedés 
inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű 
területen, pannon homoki gyepek állapotjavítása 
érdekében 

100 

Összesen  952,4-1055,4 
 



 
A javasolt kiegyenlítő intézkedések összefoglalása 
 

Intézkedés 3160 
Láptavak 

6410 
Kékperjés 
láprétek 

6440 
Mocsárrétek 

6260 
Pannon homoki 

gyepek 

91E0 
Puhafás 

ligeterdők 

 helyreállítás 
létrehozás 

helyreállítás 
létrehozás 

helyreállítás 
létrehozás 

helyreállítás 
létrehozás 
új jelölés 

helyreállítás 
létrehozás 

1. intézkedés *5 ha    *5 ha 
2. intézkedés  *33 ha *33 ha  *33 ha 
3a. intézkedés 

(prioritás)    60 ha  

3b. intézkedés    60 ha  
4. intézkedés    235 ha  
5. intézkedés  *35 ha *35 ha  *35 ha 
6. intézkedés    100 ha  

* a rekonstrukció nyomán nehezen szétválasztható élőhelyek, a területnagyság együtt értendő 
 
 

Intézkedés Intézkedések várható hatása 

4, 5. Natura 2000 területhálózat integritáscsökkentését, hatásviselő élőhelyek 
táji kapcsolatainak erősítését célzó akció 

1., 2, 3a., 3b., 4, 
5, 6 

Közösségi jelentőségű fajok állományát segítő, kompenzációs jellegű 
intézkedések 

1, 2, 3a., 3b., 4, 
5, 6 

Közösségi jelentőségű élőhelyek állományát segítő, kompenzációs 
jellegű intézkedések 

 
 
1. intézkedés: Benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on (térképi 
területazonosító: 1.) 
 
Érintett helyrajzi számok:  
 

Ingatlan azonosító 
(térképi azonosító)  

Műv. ág 
(élőhely) 

Tulajdonos, 
vagyonkezelő 

Hrsz. teljes 
terület 

(ha) 

N2000 
beavatkozás 

(ha) 
Megjegyzés 

Szabadszállás 0422/31 
(1.) nádas KNPI 12,326 5* kotrás 

Szabadszállás 0422/35 
(1.) kivett KNPI 12,261 0,2 közlekedő-

folyosó 

Szabadszállás 0422/35 c 
(1.) rét KNPI 10,932 5 deponálás 

*a rekonstrukció nyomán nehezen szétválasztható élőhelyek, a területnagyság az érintett hrsz-en 
együttesen értendő 

 
Jelölő élőhelytípus: 

• Láptavak (3160)  



• Puhafás ligeterdők (91E0)  
 
Jelölő faj: 

• lápi (piros) szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)  
• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
• vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
• balogcsiga (Vertigo angustior) 
• hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) 
• kis fillér csiga (Anisus vorticulus)  
• réticsík (Misgurnus fossilis) 
• lápi póc (Umbra krameri) 
• mocsári teknős (Emys orbicularis) 
• dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 
• vöröshasú unka (Bombina bombina) 
• vidra (Lutra lutra) 
• elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca vivipara) 

 
A területen szükséges helyreállító és állapotjavító intézkedések ismertetése:  
A terület egy régóta nem aratott, homogenizálódó nádas, amelyet sekélyen meg kell kotorni. 
A kikotort anyagot el kell szállítani. Kiszállítás D-i irányban, a gyepesedett felhagyott szántón 
keresztül lehetséges. Amennyiben az elszállítás nem megoldható: a kikotort területtől délre, a 
Szabadszállás 0422/35 c alrészlet egykori felhagyott, mára gyepesedett szántóján történhet a 
deponálás Ez kaszált, haszonbérbe kiadott terület. 
Szabadszállás 0422/35 hrsz.-ú területen vízi közlekedőfolyosót kell kialakítani Ny-i irányban 
az övcsatornáig (szintén kotrással). A csatorna töltésébe épített fix (nem csökkenthető szintű, 
lecsapolásra nem alkalmas) bukó műtárgyon keresztül a nagyvízi időszakokban valósulhat 
meg a csatorna és a rekonstruált élőhely között a közvetlen vízi összeköttetés.  
 



 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Szabadszállás 0422/31, 
0422/35 és 0422/35 c hrsz-ú területeken 
 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
Az intézkedés során technikai kockázat nem várható, ezek a beavatkozások régóta 
alkalmazott, bevált módszereken alapulnak. Az engedélyezést követően gyakorlatilag még 
abban az évben megtörténhet az új műtárgy kiépítése. A kotrás azonban vizes évben csak a 
vízi gerinctelenek, halak, kétéltűek, hüllők vermelési időszaka előtt (augusztus-szeptember), 
fokozott természetvédelmi szakfelügyelet mellett végezhető. Száraz időszakban – amely az 
utóbbi két évet is jellemezte – a kotrásra kijelölt terület is száraz. A rekonstrukció éppen a 
vizes élőhelyek kialakítására irányul.  
 
 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 
 

Beavatkozás 20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

Beruházás       
Élőhely rekonstrukció  
Tervezés, engedélyezés       
Kotrás       
Bukó műtárgy kiépítés       
Kotrási anyag deponálás       
 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 



Tevékenység Mennyiség Egységár 
Becsült költség 
(millió forint 

nettó) 
Felmérés, tervezés, 
engedélyezés  1 000 000 Ft 1 

Kotrás 5 ha 10 000 000-30 000 000 
Ft/ha 50-150 

Bukó műtárgy kiépítés 1 db 12 000 000 Ft/db 12 
Kotrási anyag deponálás 20000 m3 5000 Ft/m3 100 
Összesen   163-263 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az egyes 
beavatkozások költsége változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás 
lebonyolításának formája szerint. 
 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 

Tervezés  
(határidő: 2021. július 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2021. szeptember 30.)  Hatósági engedélyek  

Kotrási munkák, bukó műtárgy kiépítése, kotrási 
anyag deponálás 
(határidő: 2021. december 31.) 

Az elvégzett munkák dokumentációja  
Előzetes monitoring jelentések  

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2022. december 30.)   

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

 
 
2. intézkedés (térképi területazonosító: 2.) 
Vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek állapotjavítása vízmegőrzéssel (új 
műtárgyak (bukók) létesítése 
 
Érintett helyrajzi számok:  
 

Ingatlan azonosító 
(térképi azonosító) 

Műv. ág 
(élőhely) 

Tulajdonos, 
vagyonkezelő 

Hrsz. teljes 
terület 

(ha) 

N2000 
beavatkozás 

(ha) 
Megjegyzés 

Szabadszállás 0419/1 
(2.) nádas KNPI 19,728 19,728*  

Szabadszállás 0419/2 
(2.) nádas KNPI 6,217 6,217*  

Szabadszállás 0419/3 
(2.) nádas, rét magán 7,57 7,57*  

* a tényleges beavatkozási terület a hrsz területének töredéke, de a beavatkozás hatása a hrsz teljes 
területén lévő élőhelyekre, fajokra gyakorol hatást 
 



 
Jelölő élőhelytípus: 

• Láptavak (3160)  
• Kékperjés láprétek (6410)  
• Mocsárrétek (6440)  
• Puhafás ligeterdők (91E0)  

 
Jelölő faj: 

• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
• vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
• magyar tarsza (Isophya costata) 
• balogcsiga (Vertigo angustior) 
• hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) 
• kis fillér csiga (Anisus vorticulus)  
• réticsík (Misgurnus fossilis) 
• lápi póc (Umbra krameri) 
• mocsári teknős (Emys orbicularis) 
• dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 
• vöröshasú unka (Bombina bombina) 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
• vidra (Lutra lutra) 
• kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum 
• lápi (piros) szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)  
• törpeszender (Proserpinus proserpina) 
• elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca vivipara) 

 
A területen szükséges helyreállító és állapotjavító intézkedések ismertetése: 
A területen új műtárgyak (bukók) létesítése, kevés földmunka (csatornatöltés helyreállítás, 
hogy ne folyjék el az összegyűlt víz a csatorna medrére), kevés tereprendezés (cserjeirtás). A 
beavatkozás keretében történik meg a hatósági engedélyekhez szükséges dokumentációk 
összeállítása, engedélykérelmek benyújtása és ezt követően a kivitelezés. 
 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
Az intézkedés során technikai kockázat nem várható, ezek a beavatkozások régóta 
alkalmazott, bevált módszereken alapulnak. Az engedélyezést követően gyakorlatilag még 
abban az évben megtörténhet az új műtárgyak kiépítése, csatornatöltés helyreállítása, azonban 
a cserjeirtást csak a vegetációs perióduson kívül eső időszakban (szeptember 1.) szabad 
megkezdeni.  
 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 
 

Beavatkozás 20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

Beruházás       
Élőhely rekonstrukció  
Tervezés, engedélyezés       
Bukó műtárgy kiépítés       
Csatornatöltés helyreállítás       



Cserjeirtás       
 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 

Tevékenység Mennyiség Egységár Becsült költség 
(millió forint) 

Felmérés, tervezés, 
engedélyezés  1 000 000 Ft 1 

Bukó műtárgy kiépítés 1 db 12 000 000 Ft/db 12 
Csatornatöltés helyreállítás 
(földmunka) 285-715 m3 7000 Ft/m3 2-5 

Cserjeirtás 1 ha 500 000 Ft/ha 0,5 
Összesen   15,5-18,5 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az egyes 
beavatkozások költsége változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás 
lebonyolításának formája szerint. 
 
 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Szabadszállás 0419/1; 
0419/2; 0419/3 hrsz-ú területeken 
 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 



Tervezés  
(határidő: 2021. július 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2021. szeptember 30.)  Hatósági engedélyek  

Bukó műtárgy kiépítése, földmunka: 
csatornatöltés helyreállítás, cserjeirtás 
(határidő: 2022. január 30.)   

Az elvégzett munkák dokumentációja  
Előzetes monitoring jelentések  

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2022. december 30.)  

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

 
 
3a. intézkedés (prioritás verzió) 
30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, pannon homoki gyepek 
élőhelyek pótlására 
 
Érintett helyrajzi számok:  
 

Ingatlan azonosító 
(térképi azonosító) 

Műv. ág 
(élőhely) 

Tulajdonos, 
vagyonkezelő 

Hrsz. teljes 
terület 

(ha) 

N2000 
beavatkozás 

(ha) 
Megjegyzés 

Csengőd 0355/6  
(3a.) szántó magán 29,99 42* gyepesítés 

Csengőd 0355/7  
(3a.) szántó magán 12,00 42* gyepesítés 

Kunadacs 0269/7  
(3a-b. - 1.) erdő KNPI 19,52 5* erdő-gyep 

konverzió 

Izsák 0442/1 
(3a-b. - 2.) 

erdő, legelő, 
nádas KNPI 46,27 13* erdő-gyep 

konverzió 

Csengőd 0240/3 
(3a-b. - 2.) 

erdő, rét, 
nádas, kivett KNPI 67,34 13* erdő-gyep 

konverzió 

Páhi 022 
(3a-b. - 2.) erdő KNPI 11,2 13* erdő-gyep 

konverzió 
*a rekonstrukció nyomán nehezen szétválasztható élőhelyek, a területnagyság az érintett hrsz-en 
együttesen értendő 
 
 
Jelölő élőhelytípus: 

• Pannon homoki gyepek (6260) 
• Puhafás ligeterdők (91E0) 

 
Jelölő faj: 

• szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) 
• magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
• magyar tarsza (Isophya costata) 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
• ürge (Spermophilus citellus)  
• homoki kikerics (Colchicum arenarium) 



 
A területen szükséges helyreállító és állapotjavító intézkedések ismertetése (Prioritás verzió 
szakmai indokai): 
 
Szántó visszagyepesítése 
A tervezési szakasz nyomvonalán, a Szabadszállás-Kunadacsi legelőn megsemmisülő homoki 
élőhelyek kiemelkedő természeti értékét az adja, hogy a turjánvidéki vizes-száraz élőhelyi 
átmenetek teljes skáláját képviselik egyetlen térbeli egységben, így nem csak a 
Homokhátságon elterjedtebb évelő nyílt homoki gyepeket, hanem a zártabb homoki 
sztyeppréteket, és a vizes buckaközi élőhelyek felé átmenetet mutató tavi sztyeppréteket is. A 
megsemmisülő élőhelyek jelentős része olyan átmeneti jellegű, ökoton (szegély)élőhely, 
amelyek biodiverzitási forró pont tud lenni a természetességet megfelelően őrző kezelés 
mellett. 
A megsemmisülő, komplex élőhelyi szerkezet pótlása nem valósítható meg kielégítően olyan, 
már szélsőségesen kiszáradt homoki területeken, ahol a vizes-száraz élőhelyek egymás 
mellettisége, kölcsönhatása, átmenetei, a szegély-élőhelyek sokfélesége már rég megszűnt, és 
a kedvezőtlen hidrológiai viszonyok miatt érdemben nem is állítható helyre. A turjánvidéki 
vizes és homoki élőhelyek Szabadszállás-Kunadacsi legelőhöz hasonló jellegű találkozása, a 
nagy kiterjedésű, komplex szerkezetű élőhely-rekonstrukciók lehetősége a HUKN30003 
Izsáki Kolon-tó Natura 2000 területen, egyben KNP területen, és annak határzónájában áll 
fenn leginkább. Ez a terület ugyanannak a nyugati hátságperemi, kiemelkedő biodiverzitású, 
észak-déli irányú ökológai folyosórendszernek a része, mint az említett legelő. 
A csengődi szántóingatlanok közvetlenül határosak a KNPI vagyonkezelésben álló, nemzeti 
parki és Natura 2000 területtel, visszagyepesítésüket követően azokhoz csatolhatók. 
Visszagyepesítésük lehetővé teszi az eddig az intenzívebb mezőgazdasági művelés miatt 
akadályozott vízmegőrzést a védett terület határán futó csatornán, és domborzati adottságaik 
miatt kiválóan alkalmasak a vizes-száraz élőhelyi átmenetek, ökotonok, így a tavi 
sztyepprétek és zárt homoki sztyepprétek rekonstrukciójára. Kezelésüket a KNPI biztosítani 
tudja, az ökoton élőhelyek fajkészlete a környéken megtalálható, az élőhely rekonstrukcióját a 
természetes propagulumterjedés is képes segíteni. A közelben esik ún. Közös-erdő környéke, 
a kevés ismert szarvasganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) biztos lelőhelyek egyike, így e faj 
élőhelyeit is érdemben képes bővíteni a kompenzáció. Közvetlenül csatlakozna a rekonstruált 
élőhely az ismert magyar tarsza (Isophya costata) élőhelyekhez is. A visszagyepesített 
ingatlanok északi határán futó kisebb csatornában eddig nem lehetett érdemben vízmegőrzést 
végezni, itt új bukó építhető. A közelben fekvő lápcserjés és láperdő (91E0) jellegű élőhelyek 
ökológiai állapotát javítja a vízmegőrzés. Az átalakítandó izsáki tájidegen faállományok 
részben spontán keletkezett, részben telepített erdők, köztük jelentős kiterjedésben első 
generációs fenyőültetvények és akácosok. Erősen tagolt domborzatú, homokbuckás területen 
találhatók, kedvező hidrológiai adottságú vizes élőhelyek szomszédságában, a vizes-száraz 
szegély-élőhelyek helyreállítására megfelelő lehetőséget kínálva. A faállományokkal 
mozaikoló kisebb gyepfoltok propagulumkészlete erős természetes regenerációs potenciált 
biztosít, amit mesterséges gyepesítésekkel szükséges megtámogatni.  
A szántó gyepesítését a helyben gyűjtött vagy helyi magból termelt fűmagkeverékkel kell elvégezni 
ezért a gyepesítéshez szükséges, természetes élőhelyekről származó vetőmag gyűjtése, 
termelése előzi meg. Ez a környező gyepterületekről történik a rekonstruálni tervezett 
élőhelynek megfelelő helyszínekről. Mivel a gyepterületeken gazdálkodás folyik, ezt 
előzetesen le kell egyeztetni a gazdálkodóval és a területhasználatot össze kell hangolni a 
gyűjtendő fajok termésérési időszakával. A kaszálást pl. a takarmányozás szempontjából 
leginkább kedvező június elejéről a fűfajok terméséréséhez igazodva, később augusztus elején 
kell végezni, amit a gazdálkodó számára ellentételezni kell.  



A vetéshez szükséges mag gyűjtéséhez hagyományos gabonakombájn használható, azonban a 
gép beállításait a speciális feladathoz (tálca leeresztése, légfúvás csökkentése) módosítani 
kell. A gyűjtést a mag érésekor (pergés kezdete) kell elvégezni. Ügyelni kell arra, hogy csak 
száraz időben, száraz fűben történjen gyűjtés, a nedves állapotban történő gyűjtés a kombájnt 
tönkreteszi, illetve a begyűjtött mag megpenészedik. A begyűjtött magot száraz, jól szellőző 
helyen max. 2 évig szabad tárolni, a 3. évben történő vetés esetén növelni kell a 
vetőmagmennyiséget (40-50 kg/ha), mert a magok egy része elveszti csírázóképességét a 
tárolás alatt. A begyűjtés során általában 30-500 kg mag begyűjtésével lehet számolni 
hektáronként az aktuális időjárási viszonyok függvényében. A gyepesítéshez szükséges 
talajelőkészítési munkák csak akkor kezdhetők meg, ha az özönfajok borítása a 1% alatti. Az 
özönnövények irtását, ha szükséges, előzetesen el kell végezni. A részletes tervezés során kell 
meghatározni, hogy szántásnak, mélyszántásnak vagy tárcsázásnak kell megelőznie a 
boronálást és a vetőágyak előkészítését. A gyepvetést min. 25 kg/ha mennyiséggel kell 
végezni. Aszályos időjárás esetén számítani kell arra, hogy a magvetést többször meg kell 
ismételni. 
A tervezés és engedélyezés feladata a maggyűjtésre/termelésre alkalmas területek előzetes 
felmérése, a gyűjtés/termelés leegyeztetése a gazdálkodóval/vagyonkezelővel, a gyűjtés 
engedélyeztetése, a gyűjtés, aratás megszervezése, ami legjobb esetben is egy ilyen 
kiterjedésű szántó esetében év előkészítést igényel.  
Az utókezelések során elsősorban kaszálással és a széna elszállításával kell biztosítani a nem 
kívánatos fajok és a holt szerves anyag eltávolítását. Az utókezelések eredményességét 
folyamatosan vizsgálni kell, mert egyes esetekben a 4-5. év környékén a kaszálás már nem 
segíti elő a gyep fejlődését. Az utókezeléseket a monitoring eredményeinek ismeretében 
szükség esetén felül kell vizsgálni. 
 
Erdő-gyep átalakítás 
A nyomvonal közelében tervezett, 5,2 ha-os, kunadacsi, (Kunadacs 0269/7 hrsz) 144A, 144C, 
144TI3 erdőrészleteket érintő erdő-gyep konverzió főként nemesnyáras és akácos állományok 
átalakítását jelenti. Területe azért korlátozott, mert tőle délebbre, a 144C erdőrészletben 
védőzónával oltalmazott rétisas fészek nyilvántartott. A rekonstrukciós munkálatok időbeli 
korlátozása is szükséges a költési időszakban, amennyiben aktuálisan lakott a fészek.  
A 13 ha erdő-gyep konverzió az Izsák 0442/1, Csengőd 0240/3, Páhi 022 hrsz.-ú, KNPI 
vagyonkezelésű ingatlanokon, döntően tájidegen faállományok átalakításával tervezett. 
A tervezés és engedélyezés feladata az érintett területek részletes felmérése (botanikai 
felmérés), az esetlegesen meghagyandó fák, kisebb facsoportok (kizárólag őshonos és a 
termőhelynek megfelelő fafajok egyedei tarthatók meg) területen történő megjelölése, az 
irtandó özönnövények felmérése, a legjobb irtási módszer kiválasztása az előfordulás 
ismeretében, a szükséges talajművelési munkák meghatározása, a talajművelés során 
megkímélendő foltok kijelölése. A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani az egykori 
tisztások növényzetének felmérésére. A tisztásokon meglévő, homoki gyepek fajai által 
dominált gyepfoltok megőrzését biztosítani kell, akkor is, ha csak néhány négyzetméteresek. 
A beavatkozás keretében történik meg a hatósági engedélyekhez szükséges dokumentációk 
összeállítása és az engedélykérelmek benyújtása 
 



 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével Csengőd 0355/6, és a 
Csengőd 0355/7 hrsz-ú területeken 
 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével Kunadacs 0269/7 hrsz-ú 
területen 



 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével az Izsák 0442/1, 
Csengőd 0240/3, Páhi 022 hrsz-ú területeken 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
Az intézkedés során problémaként jelentkezhet, ha a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a 
gyepvetéshez szükséges fű- és egyéb kétszikű fajok magjai nem takarítható be vagy a 
betakarított fű- és egyéb kétszikű fajok magjai nem megfelelő minőségű (pl. súlyos aszály 
esetén a csírázó képes magok száma rendkívül alacsony). A probléma kivédése érdekében a 
vetéshez szükséges vetőmag mennyiség (min. 25 kg/ha) begyűjtését már az első évben (2021) 
meg kell kezdeni és a begyűjtött magok megfelelő tárolását (max. 3 évig) biztosítani kell a 
vetésig. Szintén kedvezőtlen időjárási körülmények esetén fordulhat elő, hogy a gyepvetés 
sikertelen lesz (pl. túlságosan alacsony a kihajtási arány). A megoldás a vetés többszöri 
ismétlése, amelynek költségei a költségvetésben is megjelennek. 
Az első két évben várhatóan tömegesen jelennek meg egyes nem kívánatos fajok (pl. parlagfű 
(Ambrosia artemisifolia), betyárkóró (Conyza canadensis), siskanád (Calamagrostis epigeios), 
illetve várhatóan a selyemkóró (Asclepias syriaca), magas aranyvessző (Solidago gigantea) is 
ismét meg fog jelenni a talajban lévő magkészletből a területen. E fajok ellen az utókezelések 
gondos tervezésével és kivitelezésével kell védekezni, ami feltételezi a gyepesedési folyamat 
szakértők általi folyamatos nyomon követését és szükség esetén az utókezelés technikájának 
felülvizsgálatát. 
 
Az erdő-gyep átalakítás kapcsán technikai kockázat nem várható, ezek a beavatkozások 
régóta alkalmazott, bevált módszereken alapulnak. Az engedélyezést követően gyakorlatilag 
azonnal megtörténhet a faállomány eltávolítása, azonban a gyepesítést addig nem szabad 
megkezdeni, amíg a területen élő özönnövények (különösen fehér akác (Robinia 
pseudoacacia), selyemkóró (Asclepias syriaca) borításának aránya 1% alá nem csökken. 
 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 



 

Beavatkozás 20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
23

1 

Beruházás            
Élőhely rekonstrukció  
Területvásárlás (Csengőd 
0355/6, 7 hrsz)            

Tervezés, engedélyezés            
Maggyűjtés            
Gyepesítés             
Utógondozás (kaszálás 
stb.)            

Erdő-gyep átalakítás  
Tervezés, engedélyezés            
Tájidegen fásszárúak irtása             
Lágyszárú özönnövények 
irtása            

 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 

Tevékenység Mennyiség Egységár Becsült költség 
(millió forint) 

Szántó visszagyepesítése  
Területvásárlás (Csengőd 
0355/6, 7 hrsz) 42 ha 3 000 000 Ft/ha 126 

Tervezés, engedélyezés  1 000 000 Ft 1 
Maggyűjtés, gyepesítés  42 ha 8 000 000 Ft/ha  336 
Utógondozás (kaszálás 
stb.) 42 ha 30000 Ft/ha/év 12,6 

Erdő-gyep átalakítás  
Tervezés, engedélyezés  1 000 000 Ft 1 
Tájidegen fásszárúak irtása  18 ha 500 000 Ft/ha/3 év 9 
Lágyszárú özönnövények 
irtása 18 ha 500 000 Ft/ha/3 év 9 

Összesen   494,6 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az egyes 
beavatkozások költsége változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás 
lebonyolításának formája szerint. 
 
 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 

Szántó visszagyepesítése 
Területvásárlás (Csengőd 0355/6, 7 hrsz) 
(határidő: 2021. december 31.) 

Terület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője 
KNPI 



Tervezés  
(határidő: 2022. április 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2022. június 30.)  Hatósági engedélyek  

Maggyűjtés, aratás 
(határidő: 2022. szeptember 30. - 2023. 
szeptember 30.) 

Az elvégzett munkák dokumentációja 

Gyepesítés  
(határidő: 2022. október 30. - 2024. október 
30.) 

Az elvégzett munkák dokumentációja 

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2024. szeptember 30.)  

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

Erdő-gyep átalakítás  
Tervezés  
(határidő: 2022. június 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2022. augusztus 30.)  Hatósági engedélyek  

Irtási munkák  
(határidő: 2022. október 30. – 2024 október 
30.)  

Az elvégzett munkák dokumentációja  
Előzetes monitoring jelentések  

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2025. szeptember 30. és 2030. 
szeptember 30.)  

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

 
 
3b. intézkedés  
30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, pannon homoki gyep 
élőhelyek pótlására 
 
Érintett helyrajzi számok:  
 

Ingatlan azonosító 
(térképi azonosító) 

Műv. ág 
(élőhely) 

Tulajdonos, 
vagyonkezelő 

Hrsz. teljes 
terület 

(ha) 

N2000 
beavatkozás 

(ha) 
Megjegyzés 

Kunadacs 0249/7 
(3b.-2.) szántó magán 2,48 9* gyepesítés 

Kunadacs 0249/8 
(3b.-2.) szántó magán 3,59 9* gyepesítés 

Kunadacs 0249/9 
(3b.-2.) szántó magán 6,48 9* gyepesítés 

Kunadacs 0249/14 
(3b.-2.) szántó magán 2,86 9* gyepesítés 

Kunadacs 0249/15 
(3b.-2.) szántó magán 4,34 9* gyepesítés 

Kunadacs 0228/1  
(3b. - 2.) erdő állami 4,24 7* erdő-gyep 

konverzió 

Kunadacs 0249/4  
(3b. - 2.) erdő állami 2,77 7* erdő-gyep 

konverzió 



Izsák 0442/1 
(3a-b. - 2.) 

erdő, legelő, 
nádas KNPI 46,27 39* erdő-gyep 

konverzió 

Páhi 022 
(3a-b. - 2.) erdő KNPI 11,2 39* erdő-gyep 

konverzió 

Csengőd 0234/1 
(3a-b. - 1.) erdő, legelő, KNPI 10,82 39* erdő-gyep 

konverzió 

Csengőd 0240/1 
(3a-b. - 1.) erdő, legelő, KNPI 13,28 39* erdő-gyep 

konverzió 

Csengőd 0240/3 
(3a-b. - 1.) 

erdő, rét, 
nádas, kivett KNPI 67,34 39* erdő-gyep 

konverzió 

Csengőd 0241/3 
(3a-b. - 1.) erdő, rét, KNPI 1,53 39* erdő-gyep 

konverzió 
*a rekonstrukció nyomán nehezen szétválasztható élőhelyek, a területnagyság az érintett hrsz-en 
együttesen értendő 
 
 
Jelölő élőhelytípus: 

• Pannon homoki gyepek (6260)  
 
Jelölő faj: 

• szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) 
• magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
• ürge (Spermophilus citellus)  
• homoki kikerics (Colchicum arenarium) 

 
A területen szükséges helyreállító és állapotjavító intézkedések ismertetése 
Ez a megoldás a prioritás verziónál költségesebb és munkaigényesebb beavatkozásokkal jár 
(nagyobb az erdő-gyep konverzió aránya), Natura 2000 területen, illetve azzal érintkező, 
kezelési szempontból is optimális módon csatolható, komplex vizes-száraz élőhely-mozaik 
ökoton élőhelyeinek rekonstrukciójára alkalmas szántóterületeket egyebütt nem tud a KNPI 
javasolni a fenti csengődi szántón kívül, legfeljebb 1-2 ha-os töredékterületeken. 
Kunadacs 0249/7, 8, 9, 14, 15, 0249/4 és 0228/1 hrsz-kel együttesesen kialakított terület a 
jelenleg műúttal elválasztott HUKN20003 Natura 2000 területhez csatolható, rekonstruált 
homoki élőhelyeinek természetes propagulumforrását a Kunadacs 0228/1 hrsz.-ú ingatlanon 
meglévő homoki élőhelymaradványok jelenthetik. A gázvezeték nyiladékán található pannon 
homoki élőhelyeken keresztül a Natura 2000 terület távolabbi pannon homoki élőhelyeivel is 
kapcsolatot tarthat a rekonstruált terület. 
 
A szántó gyepesítésével, valamint az erdő-gyep átalakítással járó feladatok megegyeznek a 
3a. intézkedés (prioritás verzió) írottakkal. 
 



 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Kunadacs 0249/7, 8, 9, 
14, 15, 0249/4 és 0228/1 hrsz-ú területeken 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével az Izsák 0442/1, Páhi 
022 hrsz-ú területeken 
 



 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Csengőd 0234/1, 0240/1, 
0240/3, 0241/3 hrsz-ú területeken 
 
 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
A szántó gyepesítésével, valamint az erdő-gyep átalakítással járó feladatok megegyeznek a 
3a. intézkedés (prioritás verzió) írottakkal. 
 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 
 

Beavatkozás 20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

Beruházás            
Élőhely rekonstrukció  
Területvásárlás (Kunadacs 
0249/7, 8, 9, 14, 15 hrsz)            

Tervezés, engedélyezés            
Maggyűjtés            
Gyepesítés             
Utógondozás (kaszálás 
stb.)            

Erdő-gyep átalakítás  
Tervezés, engedélyezés            
Erdőterület megváltása 
(Kunadacs 0249/4 és 
0228/1 hrsz) 

           

Tuskózás, szállítás,            



talajelőkészítés (Kunadacs 
0249/4 és 0228/1 hrsz) 
Tájidegen fásszárúak irtása             
Lágyszárú özönnövények 
irtása            
Maggyűjtés            
Gyepesítés (homoki 
élőhelyek fajainak vetése)            
Utógondozás (kaszálás 
stb.) 

           

 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 

Tevékenység Mennyiség Egységár Becsült költség 
(millió forint) 

Szántó visszagyepesítése  
Területvásárlás (Kunadacs 
0249/7, 8, 9, 14, 15 hrsz) 19,75 ha 2 000 000 Ft/ha 39,5 

Tervezés, engedélyezés  1 000 000 Ft 1 
Maggyűjtés, gyepesítés  9 ha 8 000 000 Ft/ha 72 
Utógondozás (kaszálás 
stb.) 9 ha 30000 Ft/ha/év 2,7 

Erdő-gyep átalakítás  
Tervezés, engedélyezés  1 000 000 Ft 1 
Erdőterület megváltása 
(Kunadacs 0249/4 és 
0228/1 hrsz) 

7 ha 500 000 Ft/ha 3,5 

Tájidegen fásszárúak irtása  39 ha 500 000 Ft/ha/3 év 19,5 
Lágyszárú özönnövények 
irtása 39 ha 500 000 Ft/ha/3 év 19,5 

Utógondozás (kaszálás 
stb.) 7 ha 30000 Ft/ha/év 2,1 

Összesen   160,8 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az egyes 
beavatkozások költsége változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás 
lebonyolításának formája szerint. 
 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 

Szántó visszagyepesítése 
Területvásárlás (Kunadacs 0249/7, 8, 9, 14, 15 
hrsz) 
(határidő: 2021. december 31.) 

Terület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője 
részben KNPI 

Tervezés  
(határidő: 2022. április 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2022. június 30.)  Hatósági engedélyek  



Maggyűjtés, aratás 
(határidő: 2022. szeptember 30. - 2023. 
szeptember 30.) 

Az elvégzett munkák dokumentációja 

Gyepesítés  
(határidő: 2022. október 30. - 2022. október 
30.) 

Az elvégzett munkák dokumentációja 

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2024. szeptember 30.)  

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

Erdő-gyep átalakítás  
Erdőterület megváltása (Kunadacs 0249/4 és 
0228/1 hrsz) 
(határidő: 2021. december 30.) 

 

Tervezés  
(határidő: 2022. június 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2022. augusztus 30.)  Hatósági engedélyek  

Irtási munkák  
(határidő: 2022. október 30. – 2024 október 
30.)  

Az elvégzett munkák dokumentációja  
Előzetes monitoring jelentések  

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2025. szeptember 30.)  

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

 



 
4. intézkedés 
 
Pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat integritáscsökkenésének 
ellensúlyozása adminisztratív intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 
 
Imrehegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák HUKN20026 kjtt. Natura 2000 területhez való 
csatolás 
 
Érintett helyrajzi számok: (térképi területazonosító: 4.) 
 

Ingatlan azonosító műv. ág 
(élőhely) megjegyzés hrsz. teljes 

terület vágott terület érintett terület 

Imrehegy-086/449c fásított ter.   0,1647 0 0,1647 
Imrehegy-086/449a legelő   4,9558 0 4,9558 
Imrehegy-086/449b szőlő   0,2442 0 0,2442 
Imrehegy-086/443a legelő   7,0553 0 7,0553 
Imrehegy-086/443b szántó   3,7121 0 3,7121 
Imrehegy-086/443f szántó   2,1496 0 2,1496 
Imrehegy-086/443d kivett   0,1268 0 0,1268 
Imrehegy-086/443c szántó   1,7073 0 1,7073 
Imrehegy-086/449d fásított ter.   0,1373 0 0,1373 
Imrehegy-086/293 kivett   2,0702 0 2,0702 
Imrehegy-086/454a legelő   31,539 0 31,539 
Imrehegy-086/11c erdő részterület 103,3831 4,554085 4,554085 
Imrehegy-0105/10 erdő részterület 58,4069 5,423473 5,423473 
Imrehegy-086/404b legelő   2,4185 0 2,4185 
Imrehegy-086/404a szántó   4,1126 0 4,1126 
Imrehegy-086/404c kivett   0,3194 0 0,3194 
Imrehegy-086/405b legelő   6,9292 0 6,9292 
Imrehegy-086/3 kivett részterület 5,5341 0,010279 0,010279 
Imrehegy-086/3 kivett részterület 5,5341 0,675269 0,675269 
Imrehegy-0103/36 erdő   0,1439 0 0,1439 
Imrehegy-0104/2 erdő részterület 1,773 0,969038 0,969038 
Imrehegy-0103/53a kivett részterület 0,9197 0,28606 0,28606 
Imrehegy-0103/61 erdő részterület 28,3705 28,342857 28,342857 
Imrehegy-0103/52 erdő részterület 11,0066 2,198065 2,198065 
Imrehegy-0103/53b legelő részterület 22,6454 19,326725 19,326725 
Imrehegy-0103/40a erdő részterület 56,4754 1,75169 1,75169 
Imrehegy-0103/40a erdő részterület 56,4754 1,315152 1,315152 
Imrehegy-0103/19 legelő   0,0686 0 0,0686 
Kiskunhalas-0363/7 legelő  0,4316  0,4316 
Kiskunhalas-0363/10 erdő  0,2558  0,2558 
Kiskunhalas-0363/12 erdő  0,2557  0,2557 
Kiskunhalas-0363/20 erdő  0,1295  0,1295 



Kiskunhalas-0354/2 legelő  0,7866  0,7866 
Kiskunhalas-0354/7 legelő  0,6201  0,6201 
Kiskunhalas-0354/10 erdő  0,4316  0,4316 
Kiskunhalas-0354/34b erdő  1,8624  1,8624 
Kiskunhalas-0354/34c legelő  94,0378  94,0378 
Kiskunhalas-0354/34d erdő  0,4714  0,4714 
Kiskunhalas-0354/34f erdő  1,0785  1,0785 
Kiskunhalas-0354/51 legelő  1,0142  1,0142 
Kiskunhalas-0354/52 legelő  1,0003  1,0003 

Σ 235,082693 
 
 
Jelölő élőhelytípus: 

• Pannon homoki gyepek (6260)  
 
Jelölő faj: 

• szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) 
• magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
• ürge (Spermophilus citellus)  
• homoki kikerics (Colchicum arenarium) 

 
A területen szükséges intézkedések ismertetése: 
Az élőhely-rekonstrukciók növelik ugyan a közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedését, de 
táji szinten nem változtatnak jelentősen a Natura 2000 területhálózatnak a beruházás miatt 
csökkenő konnektivitásán. (Mivel az élőhelyhíd átjárhatósága rosszabb a korábbi állapotnál, a 
konnektivitás mindenképpen csökken.) Az Imrehegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák 
HUKN20026 kjtt. Natura 2000 terület bővítése javasolt – további fizikai beavatkozás nélkül - 
a Natura 2000 hálózat táji integritásának kompenzációs célú javítására. A bővítés olyan 
ingatlanokból áll, amik országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánításának 
előkészítése jelenleg zajlik a KNP Igazgatóságon, beleértve a tulajdonosokkal történő 
egyeztetést. Az ingatlanok nagyobb része magántulajdonú (a legnagyobb természeti értékű 
legelők), az erdőterület egy része (a részterülettel érintett, nagy kiterjedésű erdő hrsz.-ok) a 
Magyar Állam tulajdona, és a KEFAG Zrt. vagyonkezelésében áll. 
A bővítéssel a Natura 2000 területhálózat táji szintű konnektivitásának növekedés várható. 
Kiemelkedő természeti értékű, nyílt és zárt pannon homoki gyepeket és pannon borókás-
nyáras élőhelyeket tartalmazó, döntően legelő és erdő művelési ágú ingatlanok, amelyeken az 
M8 gyorsforgalmi út építése által érintett közösségi jelentőségű fajok közül érdemi állománya 
él a homoki kikericsnek (Colchicum arenarium), homoki nősziromnak (Iris arenaria), magyar 
futrinkának (Carabus hungaricus). 
 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
Az intézkedés adminisztratív jellegű, kockázatmentes.  



 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 
 

Beavatkozás 20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

Beruházás       
Natura 2000 terület jelölés       
 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 

Tevékenység Mennyiség Egységár Becsült költség 
(millió forint) 

Natura 2000 jelölés 
előkészítése, hatósági 
eljárások  

 1 000 000 Ft 1 

Összesen   1 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az 
költség változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás lebonyolításának formája 
szerint. 
 
 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 

Natura 2000 jelölés 
(határidő: 2021. július 30.)  

Kormányrendelet és miniszteri rendelet  
Felterjesztés a Bizottság felé  
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés (később fog 
megvalósulni, mert külön hatósági eljárást igényel)  

 



 
Az Imrehegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák HUKN20026 kjtt. Natura 2000 területhez való csatolás 
tervezett ingatlanjai Imrehegy térségében. 
 



 
Az Imrehegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák HUKN20026 kjtt. Natura 2000 területhez való 
csatolás tervezett ingatlanjai Kiskunhalas térségében. 
 
 
5. intézkedés  
Tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 ha-on 
 
Érintett helyrajzi számok: (térképi területazonosító: 5.) 
 

Ingatlan azonosító 
(térképi azonosító)  

Műv. ág 
(élőhely) 

Tulajdonos, 
vagyonkezelő 

Hrsz. teljes 
terület 

(ha) 

N2000 
beavatkozás 

(ha) 
Megjegyzés 

Kiskőrös 012/34a 
(5.) rét KNPI 197,26 35* fásszárúak 

gyérítése 

Kiskőrös 012/10a 
(5.) rét KNPI 29,91 35* fásszárúak 

gyérítése 
*a rekonstrukció nyomán nehezen szétválasztható élőhelyek, a területnagyság az érintett hrsz-en 

együttesen értendő 
 
 
Jelölő élőhelytípus: 

• Láptavak (3160)  
• Kékperjés láprétek (6410)  
• Mocsárrétek (6440)  
• Puhafás ligeterdők (91E0)  

 



Jelölő faj: 
• nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
• vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
• magyar tarsza (Isophya costata) 
• balogcsiga (Vertigo angustior) 
• hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) 
• kis fillér csiga (Anisus vorticulus)  
• réticsík (Misgurnus fossilis) 
• lápi póc (Umbra krameri) 
• mocsári teknős (Emys orbicularis) 
• dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 
• vöröshasú unka (Bombina bombina) 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
• kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum 
• törpeszender (Proserpinus proserpina) 
• elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca vivipara) 

 
A területen szükséges intézkedések ismertetése: 
A beavatkozási területen üde és nedves cserjésekkel elborított mocsárrétek, láprétek együttes 
található. A feladat a fásszárú növényzet gyérítése és a terület legeltetéssel történő 
hasznosítása. A rekonstrukciós munka során nem történik meg a fásszárú növényzet teljes 
körű kiirtása, csak szükség szerinti gyérítése. A javított konnektivitású terület kiterjedése 
ugyanakkor 100 ha-os nagyságrendű. A beavatkozás a Natura 2000 jelölő élőhelyek 
kiterjedésének és fajok állományainak növekedését célzó intézkedés.  
 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Kiskőrös 012/34a, 
012/10a hrsz-ú területeken 



A területen szükséges helyreállító és állapotjavító intézkedések ismertetése: 
A beavatkozás keretében történik meg a hatósági engedélyekhez szükséges dokumentációk 
összeállítása, engedélykérelmek benyújtása és ezt követően a kivitelezés. 
 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
Az intézkedés során technikai kockázat nem várható, ezek a beavatkozások régóta 
alkalmazott, bevált módszereken alapulnak. Az engedélyezést követően gyakorlatilag még 
abban az évben megtörténhet a fásszárúak gyérítése, ezt azonban csak a vegetációs 
perióduson kívül eső időszakban (szeptember 1.) szabad megkezdeni.  
 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 
 

Beavatkozás 20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

Beruházás       
Élőhely rekonstrukció  
Fásszárúak gyérítése       
 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 

Tevékenység Mennyiség Egységár Becsült költség 
(millió forint) 

Felmérés, tervezés, 
engedélyezés  1 000 000 Ft 1 

Fásszárúak gyérítése 35 ha 500 000 Ft/ha 17,5 
Összesen   18,5 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az egyes 
beavatkozások költsége változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás 
lebonyolításának formája szerint. 
 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 

Tervezés  
(határidő: 2021. július 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2021. szeptember 30.)  Hatósági engedélyek  

Fásszárúak gyérítése 
(határidő: 2021. december 31.) 

Az elvégzett munkák dokumentációja  
Előzetes monitoring jelentések  

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2022. december 30.)   

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

 
 
 
 



6. intézkedés  
Inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, pannon homoki gyepek 
állapotjavítása érdekében 
 
Érintett helyrajzi számok:  
 

Ingatlan azonosító 
(térképi azonosító)  

Műv. ág 
(élőhely) 

Tulajdonos, 
vagyonkezelő 

Hrsz. teljes 
terület 

(ha) 

N2000 
beavatkozás 

(ha) 
Megjegyzés 

Kunbaracs 0340/13 
(6. -1.) erdő, rét KNPI 50,98 5 inváziós 

fajok irtása 

Kunadacs 0269/2 
(6. -2.) legelő, nádas *magán 239,68 70* inváziós 

fajok irtása 

Kunadacs 0269/8 
(6. -2.) legelő *magán 73,16 70* inváziós 

fajok irtása 

Kunadacs 0271/56 
(6. -2.) legelő *magán 27,37 70* inváziós 

fajok irtása 

Szabadszállás 0532/1 
(6. -3.) kivett KNPI 13,32 25* inváziós 

fajok irtása 

Szabadszállás 0533/4 
(6. -3.) legelő, nádas *magán 28,97 25* inváziós 

fajok irtása 

Szabadszállás 0533/5 
(6. -3.) legelő *magán 7,85 25* inváziós 

fajok irtása 
*a rekonstrukció nyomán nehezen szétválasztható élőhelyek, a területnagyság az érintett hrsz-en 

együttesen értendő 
* magántulajdon: Natura 2000 területen tulajdonostól függetlenül kötelező lesz az inváziós fajok irtása 
 
 
Jelölő élőhelytípus: 

• Pannon homoki gyepek (6260)  
 
Jelölő faj: 

• szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis) 
• magyar futrinka (Carabus hungaricus) 
• rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis) 
• ürge (Spermophilus citellus)  
• homoki kikerics (Colchicum arenarium) 

 
A területen szükséges intézkedések ismertetése: 

• Kunbaracs 0340/13 – inváziós fásszárúak irtása erdőt szegélyező gyepsávok és a 
felnyíló erdő-gyep mozaikok (91I0 és 6260 élőhelymozaikok), különösen a Kunbaracs 
159L és 159CE területén. 

• Kunadacs 0269/2, 0269/8, 0271/56 – az ún. Szabadszállás-Kunadacsi legelőn a 
korábban megkezdett fásszárú és lágyszárú inváziós növényirtások folytatása 
(fásszárúak esetében nagyrészt utókezelés). 

• Szabadszállás 0532/1, 0533/4, 0533/5 – az inváziós fásszárúak (ezüstfa) irtása.  
 



A területen tájidegen fásszárú növényzet, elsősorban a fehér akác (Robinia pseudoacacia), 
keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a bálványfa (Ailanthus altissima) irtása. Az 
érintett terület kb. 100 ha. Az irtás során kombinált mechanikai és kémiai beavatkozások 
szükségesek, a vegyszer alkalmazásakor kiemelt figyelmet kell fordítani a környező terület 
élőhelyeinek védelmére. A lágyszárú özönnövények közül a selyemkóró (Asclepias syriaca) 
fordul elő nagyobb mennyiségben a területen, ennek elsősorban kémiai irtása szükséges. 
Néhány helyen a homoki gyepet az őshonos cserjék (pl. galagonya) terjedése veszélyezteti, 
ennek visszaszorítása szükséges, de a teljes eltávolítás nem. 
 
Az intézkedés technikai kockázatai: 
Az intézkedés során technikai kockázat nem várható, ezek a beavatkozások régóta 
alkalmazott, bevált módszereken alapulnak. 
 
Az intézkedés időbeli ütemezése: 
Az özönnövények irtása egy év alatt nem végezhető el, az eddigi gyakorlat szerint 
minimálisan két évet, optimális esetben három évet kell biztosítani a beavatkozásra. A 
rövidebb ideig tartó beavatkozás után visszamaradó egyedek vagy csoportok néhány év alatt 
visszafertőzhetik a teljes területet. 
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Beruházás       
Élőhely rekonstrukció  

Tájidegen fásszárúak irtása        
Lágyszárú özönnövények 
irtása       

 
 
Az intézkedés becsült költségvetése: 
 

Tevékenység Mennyiség Egységár Becsült költség 
(millió forint) 

Tájidegen fásszárúak irtása  100 ha 500 000 Ft/ha/3 év 50 
Lágyszárú özönnövények 
irtása 100 ha 500 000 Ft/ha/3 év 50 

Összesen   100 
 
Hangsúlyoznunk kell, hogy ezek becsült költségek és a tényleges megvalósítás során az egyes 
beavatkozások költsége változhat, a megvalósítás éve, időszaka, megvalósítás 
lebonyolításának formája szerint. 



 
Az intézkedés mérföldkövei és indikátorai: 
 

Mérföldkő Indikátor 

Tervezés  
(határidő: 2021. június 30.)  

Részletes beavatkozási terv és az 
engedélykérelem dokumentációja 

Engedélyezés  
(határidő: 2022. augusztus 30.)  Hatósági engedélyek  

Irtási munkák  
(határidő: 2021. október 30. – 2024 október 
30.)  

Az elvégzett munkák dokumentációja  
Előzetes monitoring jelentések  

Állapot jellemzése és a változások értékelése 
(határidő: 2025. szeptember 30.)  

Előzetes monitoring jelentések  
Összefoglaló jelentés az intézkedés 
eredményeiről  

 
 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Kunbaracs 0340/13 
hrsz-ú területeken 
 



 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Kunadacs 0269/2, 
0269/8, 0271/56  hrsz-ú területeken 
 

 
Az élőhely helyreállítás helyszíne a tervezett tevékenységek feltüntetésével a Szabadszállás 0532/1, 
0533/4, 0533/5 hrsz-ú területeken 



A beruházással érintett, várhatóan károsodó jelölő értékek és a hozzájuk rendelt 
kompenzációs intézkedések az alábbi táblázatban látható: 
 
Felső-kiskunsági Turjánvidék (HUKN 20003) területhez kötődő kompenzációs 
intézkedések 
 

Érintett jelölő 
élőhelyek/fajok 

A 
beruházással 

érintett 
állomány 

Kompenzáció 

Láptavak 
(3160)  

443 m2 (0,04 
ha) 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

Kékperjés 
láprétek (6410)  

15507 m2 
(1,55 ha) 

• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

Mocsárrétek 
(6440)  

19878 m2 
(1,98 ha) 

• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

Pannon homoki 
gyepek (6260)  

59134 m2 
(5,91 ha) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (b. verzió) 

• pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

• inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, 
pannon homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

Puhafás 
ligeterdők 
(91E0)  

10960 m2 
(1,09 ha) 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

szarvas 
ganéjtúró 
(Bolbelasmus 
unicornis) 

több tíz 
egyed 
(becsült) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (b. verzió) 

• pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

• inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, 
pannon homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

magyar futrinka több tíz • 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 



Érintett jelölő 
élőhelyek/fajok 

A 
beruházással 

érintett 
állomány 

Kompenzáció 

(Carabus 
hungaricus) 

egyed 
(becsült) 

pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 
• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 

pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (b. verzió) 
• pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 

integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

• inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, 
pannon homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

lápi (piros) 
szitakötő 
(Leucorrhinia 
pectoralis)  

kb. 20-50 
egyed 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

nagy tűzlepke 
(Lycaena 
dispar) 

kb. 20-50 
egyed 

• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

vérfű 
hangyaboglárka 
(Maculinea 
teleius) 

kb. 20-50 
egyed 

• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

magyar tarsza 
(Isophya 
costata) 

több száz 
egyed 

• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

balogcsiga 
(Vertigo 
angustior) 

több tíz 
egyed 
(becsült) 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

hasas törpecsiga 
(Vertigo 
moulinsiana) 

több száz 
egyed 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

kis fillér csiga 
(Anisus 
vorticulus)  

több ezer 
egyed 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 



Érintett jelölő 
élőhelyek/fajok 

A 
beruházással 

érintett 
állomány 

Kompenzáció 

réticsík 
(Misgurnus 
fossilis) 

több tíz 
egyed 
(becsült) 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 
 

lápi póc (Umbra 
krameri) 

több tíz 
egyed 
(becsült) 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

mocsári teknős 
(Emys 
orbicularis) 

1-5 egyed • benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

dunai 
tarajosgőte 
(Triturus 
dobrogicus) 

több száz 
egyed 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

vöröshasú unka 
(Bombina 
bombina) 

több száz 
egyed 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

rákosi vipera 
(Vipera ursinii 
ssp. rakosiensis) 

nem ismert  • vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (b. verzió) 

• pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

• inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, 
pannon homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

vidra (Lutra 
lutra) 

1-2 egyed • benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 



Érintett jelölő 
élőhelyek/fajok 

A 
beruházással 

érintett 
állomány 

Kompenzáció 

 
ürge 
(Spermophilus 
citellus)  

nincs 
közvetlen 
érintettség 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (b. verzió) 

• pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

• inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, 
pannon homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

homoki kikerics 
(Colchicum 
arenarium) 

26 tő • 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (prioritás) 

• 30 ha szántó-gyep átalakítás + 30 ha erdő-gyep átalakítás, 
pannon homoki gyepek élőhelyek pótlására (b. verzió) 

• pannon homoki gyepeket őrző Natura 2000 területhálózat 
integritáscsökkenésének ellensúlyozása adminisztratív 
intézkedéssel (Natura 2000 terület bővítés) 

• inváziós növények irtása 100 ha-os nagyságrendű területen, 
pannon homoki gyepek állapotjavítása érdekében 

kisfészkű aszat 
(Cirsium 
brachycephalum 

több ezer tő • vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

** törpeszender 
(Proserpinus 
proserpina) 

1-5 egyed 
(becsült) 

• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 
állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

**elevenszülő 
gyík (hegyi 
gyík) (Zootoca 
vivipara) 

kb. 20-50 
egyed 

• benádasodott vizes élőhelyek sekély kotrása min. 5 –ha-on 
• vizes élőhelyek, üde rétek, lápcserjés élőhelyek 

állapotjavítása vízmegőrzéssel (új műtárgyak (bukók) 
létesítése 

• tartós vízhatásnak kitett gyepterületek helyreállítása kb. 50 
ha-on 

 
* a lápi (piros) szitakötő vagy újabb nevén lápi álarcos-szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) nem 
szerepel a jelölő fajok listáján. Közösségi jelentőségű jelölő állatfaj, amelynek a tárgyi beruházással 
kapcsolatban végzett felmérés idején, a tervezési szakasztól délre eső Adacsi- v. I. sz. övcsatorna 
szakaszon stabil állománya tenyészett. A Natura 2000 terület déli részén, a Kurjantó-Balázsi réteken a 
faj tartós jelenléte 2006. óta ismert. Javasolt a fajt a jelölő fajok körébe felvenni.  
** a törpeszender (Proserpinus proserpina) és az elevenszülő gyík (hegyi gyík) (Zootoca vivipara) 
nem tartozik a tárgyi Natura 2000 jelölő fajok közé, annak ellenére, hogy bizonyított a site területén az 
előfordulása, de az Élőhelyvédelmi Irányelv IV. mellékletében szerepel, ahol a „Közösségi jelentőségű 
szigorú védelmet igényelő állat- és növényfajok” kerültek felsorolásra. 
A kiegyenlítő intézkedések végrehajtásával kapcsolatos felelősségi körök 
 



A tervezett kiegyenlítő intézkedések túlnyomórészt állami tulajdonú, Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság (KNPIg., vagyonkezelő) valamint a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 
(KEFAG Zrt., vagyonkezelő) által kezelt ingatlanokon tervezett megvalósítani. Kisebb részt 
magántulajdonú területeket érintenek. Ez utóbbi területek bevonása a kiegyenlítő 
intézkedések végrehajtásában kulcsfontosságú.  
A területek tulajdonosi jogait képviselő szervezetek, valamint azok vagyonkezelői, továbbá 
használói között a tervezés jelenlegi fázisában nem történt még meg a megállapodás a 
területek kompenzációs célú felhasználásához, az intézkedések e területeken történő 
megvalósításához, a szerepek és feladatok felosztásáról.  
 
A kompenzációs intézkedések előírását a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság fogja előírni. Az új Natura 2000 területek 
kijelölésére vonatkozó intézkedéseket a Magyar Kormány fogja elrendelni és kihirdetni a 
275/2004. (X. 8.), illetve a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet és a Natura adatbázis 
módosításával.  
 
A kompenzációs tevékenységek szakszerű végrehajtásának elrendeléséért, ellenőrzéséért és 
hatósági felügyeletéért minden esetben a hatásköri illetékességben eljáró Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal különböző főosztályai felelnek. A kompenzációs intézkedések 
végrehajtását a beruházó által megbízott kivitelező cégek, szervezetek, intézmények fogják 
megvalósítani. Mindezen tevékenységek monitorozása és szakmai támogatása a 
kompenzációs intézkedések működési területe szerinti nemzeti parki igazgatóság 
koordinálásával történik majd.  
 
A végrehajtás központi koordinálása (kormányzati felelős)  

- Magyar Kormány (Agrárminisztérium)  
 
Hatósági engedélyek kiadása és az engedélyben foglaltak ellenőrzése  

- Pest Megyei Kormányhivatal, Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály  

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
 
A végrehajtás szakmai ellenőrzése és támogatása  

- A működési területében érintett nemzeti parki igazgatóság (Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság)  

 
Új Natura 2000 területeknek jelölése  

- Magyar Kormány (Agrárminisztérium)  
 
Az egyes intézkedések végrehajtása  

- Beruházó, illetve az általa megbízott kivitelező  
 
Az intézkedések eredményességének vizsgálata (monitoring)  

- A területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság (Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság)  

- Független szakértők  
 
Az Európai Bizottságnak küldendő jelentések összeállítása  



- Magyar Kormány (Agrárminisztérium)  
 
A javasolt kiegyenlítő intézkedések monitorozása 
 
A kivitelezés lépéseinek dokumentálásán felül szükségesnek tartjuk a kiegyenlítő 
intézkedések keretében tervezett, új élőhelyek kialakítását, helyreállítását és állapotát javító 
beavatkozások eredményességét rendszeresen ismétlődő vizsgálatokkal (monitoring) való 
nyomon követését.  
A vizsgálatok során az eredményességet az alapállapothoz és egy kiválasztott, azonos 
termőhelyen lévő referenciaterülethez (a beavatkozási területhez közeli, a célállapotnak 
megfelelő területen) képest kell vizsgálni. A monitoring során elsősorban magyarországi 
monitoring rendszerek (Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, Natura 2000 
monitoring) szabványos mintavételeit kell alkalmazni.  
 
A monitoring során megválaszolandó fontosabb kérdések:  
 
• A létrehozott élőhelyek állapota (összetétel, szerkezet, funkció) hogyan viszonyul a 

referencia élőhelyekhez képest?  
• A létrehozott és helyreállított állapota (összetétel, szerkezet, funkció) hogyan változik az 

intézkedések ideje alatt (szukcesszió vizsgálata)?  
• A létrehozott és helyreállított élőhelyek faunája hogyan változik a beavatkozások 

következtében?  
• Milyen sikerrel történt meg az invazív növények eltávolítása?  
• Tapasztalható-e visszatelepedés a kezelt területeken?  
• Tapasztalható-e javulás a beavatkozási területeken közösségi jelentőségű és hazai 

jogszabályok alapján védett fajok helyzetében?  
• A beavatkozások befejeződése után az élőhelyek és a fajok állapota hogyan változik meg 

(fenntarthatóság vizsgálata)? Szükségesek-e rendszeres fenntartó kezelések?  
 
 
Vizsgált objektumok  
 
Élőhely (szerkezet és funkció) 
változása 

új jelölések és a beavatkozási területek esetében élőhely-térkép 
készítése 

 
Növényfajok közösségi jelentőségű és hazai jogszabályok alapján védett fajok 
Növényfajok özönnövények 
Talajlakó ízeltlábú közösségek 
változása 

közösségi jelentőségű és hazai jogszabályok alapján védett fajok 

Nappali lepke közösségek 
változása 

közösségi jelentőségű és hazai jogszabályok alapján védett fajok 

Szitakötő közösségek változása közösségi jelentőségű és hazai jogszabályok alapján védett fajok 
Egyenesszárnyú közösségek 
változása 

közösségi jelentőségű fajok 

Puhatestűek közösségi jelentőségű fajok 
Halak közösségi jelentőségű fajok 
Kétéltűek közösségi jelentőségű és hazai jogszabályok alapján védett fajok 
Hüllők közösségi jelentőségű és hazai jogszabályok alapján védett fajok 
Madarak közösségi jelentőségű fajok 
Emlősök közösségi jelentőségű fajok 
 



Mintavétel módszertana: 
Élőhelyek esetében a magyarországi Natura 2000 monitorozás gyepekre és erdőkre 
kidolgozott módszertana (szerkezet és funkció monitorozás - intenzív) alkalmazandó.  
Növényfajok esetében a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) védett és ritka 
fajokra kidolgozott protokollja alkalmazandó, azzal a kitétellel, hogy a beavatkozási területen 
minden érintett növényfaj állományát ponttérképezéssel kell vizsgálni. Az özönnövények 
esetében hasonló módszerrel, de folt és ponttérképezés kombinálásával kell az előfordulások 
helyét rögzíteni. Az özönnövények esetében a mennyiséget % borítás formájában kell 
megadni az adott foltra vonatkoztatva.  
A madarak kivételével valamennyi élőlénycsoport esetében az NBmR megfelelő protokollja 
alkalmazható. A madarak esetében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által 
kidolgozott Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) módszertanát kell használni.  
 
Mintavételi helyek száma  
• Élőhelyek: beavatkozási területenként min. 2 mintavételi hely és/vagy 20 hektáronként 

min. 1 mintavételi hely, az élőhely alatt és vonalában transzekt mentén 
• Növényfajok (védett és özönfajok): teljes beavatkozási terület  
• Puhatestűek, rovarok: a mintavételi helyek egyezzenek meg élőhelyekre kijelölt 

helyekkel vagy azok közelébe essenek 
• Halak: beavatkozási területenként min. 1 db 100 m-es transzekt 
• Kétéltűek, hüllők: beavatkozási területenként min. 2 db 1000 m-es transzekt  
• Madarak: teljes beavatkozási terület 
• Emlősök: teljes beavatkozási terület 

 
Mintavételi gyakoriság  
• Élőhelyek: gyepek esetében évente, erdők esetében 5 évente, illetve a kiegyenlítő 

intézkedés lezárását követő 5. évben  
• Növényfajok (védett és özönfajok): általában 3 évente (az 1. és az utolsó évben kötelező), 

illetve a kiegyenlítő intézkedés lezárását követő 5. évben  
• Rovarok: évente, illetve a kiegyenlítő intézkedés lezárását követő 5. évben  
• Halak: évente, illetve a kiegyenlítő intézkedés lezárását követő 5. évben 
• Kétéltűek, hüllők: évente, illetve a kiegyenlítő intézkedés lezárását követő 5. évben  
• Madarak: 5 évente (az 1. és az utolsó évben kötelező), illetve a kiegyenlítő intézkedés 

lezárását követő 5. évben 
• Emlősök: évente, illetve a kiegyenlítő intézkedés lezárását követő 5. évben 

 
A monitoring eredményeiről a mintavétel évében részjelentést, a kiegyenlítő intézkedés 
lezárását követően legkésőbb egy éven belül összefoglaló jelentést kell készíteni. 
 
 
 



 

Mellékletek 
 
 
2. A negatív hatások felmérése fejezet térképmellékletei 
 
Állománycsökkenés 
1. sz. térkép: Natura 2000 jelölő élőhelyek 
2. sz. térkép: Natura 2000 jelölő élőhelyek 
3. sz. térkép: Natura 2000 jelölő növényfajok. Homoki kikerics (Colchicum arenarium). 
4. sz. térkép: Natura 2000 jelölő növényfajok. Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). 
5. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis). 
6. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Magyar futrinka (Carabus hungaricus). 
7. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Nagy tűzlepke (Lycaena dispar). 
8. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius). 
9. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Magyar tarsza (Isophya costata). 
10. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Kis lemezcsiga (Anisus vorticulus). 
11. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana). 
12. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Réti csík (Misgurnus fossilis) és lápi póc (Umbra 

krameri). 
13. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Vöröshasú unka (Bombina bombina) és dunai 

tarajosgőte (Triturus dobrogicus). 
14. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Mocsári teknős (Emys orbicularis). 
15. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Elevenszülő gyík (Zootoca vivipara). 
16. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Vidra (Lutra lutra). 
17. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Közönséges ürge (Spermophilus citellus). 
18. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Lápi (piros) szitakötő (Leucorrhinia pectoralis). 
 
 
5. Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések fejezet térképmellékletei 
 
19. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei az intézkedések azonosító számaival. 
20. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei az intézkedések azonosítóival. 
21-34. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. sz. térkép: Natura 2000 jelölő élőhelyek. 

 



 
2. sz. térkép: Natura 2000 jelölő élőhelyek. 

 



 
3. sz. térkép: Natura 2000 jelölő növényfajok. Homoki kikerics (Colchicum arenarium). 

 



 
4. sz. térkép: Natura 2000 jelölő növényfajok. Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum). 

 



 
5. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Szarvas álganéjtúró (Bolbelasmus unicornis). 

 



 
6. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Magyar futrinka (Carabus hungaricus). 

 



 
7. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Nagy tűzlepke (Lycaena dispar). 

 



 
8. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius). 

 



 
9. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Magyar tarsza (Isophya costata). 

 



 
10. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Kis lemezcsiga (Anisus vorticulus). 

 



 
11. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana). 

 



 
12. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Réti csík (Misgurnus fossilis) és lápi póc (Umbra krameri). 

 



 
13. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Vöröshasú unka (Bombina bombina) és dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus). 

 



 
14. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Mocsári teknős (Emys orbicularis). 

 



 
15. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Elevenszülő gyík (Zootoca vivipara). 

 



 
16. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Vidra (Lutra lutra). 

 



 
17. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Közönséges ürge (Spermophilus citellus). 

 



 
18. sz. térkép: Natura 2000 jelölő állatfajok. Lápi (piros) szitakötő (Leucorrhinia pectoralis). 

 



Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések térképmellékletei  
 

 
19. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei az intézkedések azonosító számaival. 



 
 

 
20. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei az intézkedések azonosítóival. 



 
 

 
21. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 



 
 

 
22. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 



 
 

 
23. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei.  



 

 
24. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei.  
 



 

 
25. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
26. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
27. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
28. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
29. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
30. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
31. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
32. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
33. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 



 

 
34. térkép: Kompenzációs intézkedések helyszínei. 
 


