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Megbízó: Magyar Kikötő Zrt. 

Az ingatlan jellemzői: 

1.,  Megnevezése. Szentendre 02/3, kivett, Duna-folyam 

2., Tulajdonos. Magyar Állam 

3., Vagyonkezelő: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

4., Természetvédelmi helyzete: Része a Duna és ártere (HUDI20034) Különleges 
Természetmegőrzési Területnek. röviden: NATURA 2000 

A szerződésben szereplő terület, (Szentendre 02/3) része a nagyvízi medernek, valamint a parti 
sávnak is. A konkrét terület a nagyvízi meder másodlagos levezető sávjában fekszik, jelentősen 
részt vesz az árvizek levezetésében. A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet az alábbiak szerint 
szabályozza a levezető sávban a vegetációkezelést: 

6. § (1) A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég 

levezetésének elsődlegessége biztosított legyen. 
(4) A másodlagos levezető sávban gyep- és legelőgazdálkodás folytatható, valamint a 

hasznosítás szántó, vízoldali védősávot kísérő hullámtörő védelmi erdő, ligeterdő, gyér és 

alacsony növényzet, lehetőleg legeltetett, kiritkított erdő műveléssel engedélyezhető. 

Az ingatlan Szentendre belvárosához közeli fekvése folytán része a kikapcsolódni vágyó 
emberek sétáinak. 

Az ingatlan részen jelenleg álló fás vegetáció állapota, azonban az ilyen jellegű sétákat nem 
támogatja, mivel a séták nagyon könnyen balesettel végződhetnek. 

A fák szinte mindegyike Fehér fűz fafajú (Salix alba), amely optimális körülmények közötti 
életkor nem haladja meg a 100 évet, azonban a balesetmentese életkor nem éri el a 30 évet. 
Mivel gyorsan növő fafajról van szó, és nagyméretű idős fákról van szó a balesetveszély  
jelentős. Az érintett területen álló faegyedek kora két csoportra bontható: 

a., idős 40-50 év közötti kor, a  

b., fiatal 0-4 év közötti kor, a mobil védművel határos oldalon kialakult friss egyedek 

Az ingatlan részt a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint vagyonkezelő a szomszéd 
területrészen már bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére bérbeadta, hogy a területen a 
kikapcsolódni vágyók részére a vizes sportok élvezetét biztosíthassa. 

A beavatkozás során az ingatlanon olyan munkák kerülnek elvégzésre, amelyek a nagyvízi 
meder kezeléshez csatlakozva biztosítani fogják az árhullámok biztonságos levezetését, 
valamint a balesetmentes sétákat is, lehetőleg úgy, hogy a vegetáció megfiatalításával 
kedvezőbb biodiverzitást is biztosítsanak. 



Az elkészített fakataszter alapján látható, hogy csak néhány egyed 1-2 évig történő megtartása 
lehetséges, de a fejlesztés során az alábbi fajokat kell alkalmazni, ahhoz, hogy a vegetáció a 
több célú igényeknek meg tudjon felelni. 

 

Kódnév Magyar név Tudományos név 

FTNY Fekete nyár Populus nigra 

FRNY Fehér nyár Populus alba 

FFÜ Fehér főz Salix alba 

MJ Mezei juhar Acer campestre 

VSZ Vénic szil Ulmus laevis 

MK Magas kıris Fraxinus excelsior 

MAK Magyar kıris Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica 

MÉ Mézgás éger Alnus glutinosa 

KST Kocsányos tölgy Quercus robur 

VGY Veresgyőrő som Cornus sanguinea 

BOFÜ 
Bokor 
füzek 
Salix ssp. 

Törékeny főz Salix fragilis 

Parti főz Salix eleagnos 

Kosárkötı főz Salix viminalis 

Mandulalevelő  főz  Salix triandra 

Csigolya főz  Salix purpurea 

KBG Kutyabenge Frangula alnus 

KBNG Kánya bangita Viburnum opulus 

HS Húsos som Cornus mas 

MO Mogyoró Coryllus avellana 

ZM Zelnice meggy Prunus padus 

EGG Egybibés galagonya Crataegus monogyna 

CSGG Csere galagonya Crataegus oxyacantha 

FGG Fekete galagony Crataegus nigra 

CSKR Csíkos kecskerágó Euonymus europeus 

VBG Varjútövis benge Rhamnus chatarticus 

Ezeknek a fajoknak az alkalmazásával egy olyan, a Duna partra jellemző társulás mozaik kerül 
kialakításra, amely fajok nagyon ritkán találhatók már meg. 

A gyepszintbe pedig vissza lehet telepíteni, a most hiányzó hóvirágot (Galanthus nivalis), 
valamint a kétlevelű csillagvirágot (Scilla bifolia) is. 

Ahhoz, azonban, hogy a fák kivágásával induló beavatkozás minél kisebb ellenállásba ütközzön, 
elkerülhetetlen a lakosság tájékoztatása, hiszen tudjuk, hogy a civilek a fákért mindent 
megtesznek. 

A madárélet megtartása érdekében odvak kihelyezése elengedhetetlen, mivel az odvas fa a 
balesetveszélyt magában hordozza, de a madarakat is szertejük nézni, figyelni. Megfelelő 
odútípussal még denevéreket is vissza lehet csalogatni a területre. 

 







 



 







 

 


