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HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület 



1. Azonosító adatok 

1.1. A terv készít őjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhet ősége  

Beruházó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci u. 45 

Környezetvédelmi tervezés: Innober-Wave Kft, Budapest, Baross tér 2. 

 

1.2. A Natura 2000 hatásbecslést készít ő szervezet neve, címe, elérhet ősége, résztvev ő 
személyek neve és végzettsége, szakért ői jogosultsága  

Arion 2002 Bt. Eger, Kertész utca 166. 

Természetvédelmi szakértő: Ilonczai Zoltán 

Szakértői engedély száma és minősítése: SZ-042/2013. SZTV-Élővilágvédelem 

 

2. Az érintett Natura 2000 terület  

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a  terv vagy a beruházás várhatóan 
hatással van  

Kód: HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 
terület. Területe: 3172,35 ha 

 

1. térkép: A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SAC) és a tervezett beruházás elhelyezkedése. 

 

2.2. Az érintett Natura 2000 terület célja, szerepe  



Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 
kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául 
szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
Specifikus célok: Az üde, tápanyaggazdag magaskórósok és a kaszálórétek kedvező természeti 
állapotának fenntartása érdekében a megjelenő idegenhonos fajok egyedei (Solidago ssp.) 
eltávolítandók. A sík- és dombvidéki kaszálóréteken évenkénti kaszálás végzése szükséges, illetve 
a degradálódott állományokban ezt szükség esetén szelektív cserjeirtás előzze meg. A vérfű 
hangyaboglárka állományok fennmaradása érdekében a vérfüves üde gyepek kaszálással történő 
fenntartása szükséges. A kaszálást ezeken a gyepeken legalább részben ki szükséges tolni nyár 
végéig, vagy a gyep egy részét kaszálatlanul szükséges hagyni. A vérfű hangyaboglárka esetében 
szükséges az állományok változásának monitorozása. 
 

forrás: http://natura2000.eea.europa.eu 

 

2.3. Közösségi jelent őségű fajok, illetve él őhelyek, amelyekre hatással lehet a terv vagy 
beruházás  

 
1. táblázat: Jelölő élőhelyek 

Kód  Élőhely neve Kritérium  

6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok B 

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei C 

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek B 

91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta 
ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) C 

 

2. táblázat: Jelölő fajok 

Magyar név Tudományos név Kritérium  

Petényi márna Barbus meridionalis D 

vágó csík Cobitis taenia C 

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus D 

szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus C 

sárga gyapjasszövő Eriogaster catax D 

nagy tűzlepke Lycaena dispar C 
vérfű 
hangyaboglárka Maculinea teleius C 

vidra Lutra lutra D 

Megjegyzés:  a Kritérium oszlopban D jelű fajok a területen előforduló jelölő fajok, de populációméretük nem éri el a 
jelöléshez szükséges minimális nagyságot. 

 

3. A terv vagy beruházás  

3.1. A Natura 2000 területre hatással lév ő beruházás bemutatása, céljának meghatározása  

A szlovák-magyar határszakaszon a jelenleg egymástól elvágott települések és határvidékek: 



gazdasági-társadalmi integrációjának elősegítése, az együttműködési potenciál kiaknázása és 
különösen a leszakadó határ menti területek felzárkózása.   

A határok kialakulásával megszűnt közlekedési igények figyelembevétele alapján az adott 
határszakaszon a közlekedési feltételek megteremtésével a meglévő mellékút-hálózati kapcsolatok 
fejlesztése, új mellékúti kapcsolatok kialakítása, a zsáktelepülési jellegek megszüntetése új – 
határmetsző jellegű – mellékutak fejlesztésével és a hiányzó települési kapcsolatok kialakítása 
szomszédos települések között. 

 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelent ősége, tervezett id őtartama  

A beruházás térségi jelentőségű. 

A beruházás során összesen 1824 m új út, egy, a Ronyvát keresztező, 24 m szabad nyílású új híd 
(1+288 km sz.) és egy vízelvezető árkon (0+957 km sz.) létesített csőáteresz kiépítése valósul 
meg. A magyar oldalon az út 1280 m hosszú, 8,00 m széles korona és 5,50 m széles 
burkolatszélességgel épül meg.  

A tervezett új út nyomvonalán a kb. 0+900 km sz.-től a híd felszerkezeti szintjéhez csatlakozó 
töltést kell kiépíteni. A töltésépítés miatt jelentősebb sávszélességben lesz terület igénybevétel, 
mint ha csak a koronaszélességgel számolnánk. A töltés rézsűtalpa várhatóan 15-20 m-es sáv 
közvetlen igénybevételével fog járni. 

A kivitelezés tervezett időtartama: 6  hónap 

 

3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, igé nybe vett terület és az okozott hatás 
nagysága  

A beruházás során összesen a hazai oldalon 1288 m új út és híd épül meg, amelynek területi 
igénybevétele 12.980 m² lesz. 

Jelölő élőhely közvetlen érintettsége nem várható. A jelölő Natura 2000 fajok közül az sárga 
gyapjasszövő (Eriogaster catax) jelen van a hatásterületen, azonban a Natura 2000 területen a 
jelöléshez szükséges állományméretet nem éri. A faj élőhelyének egy része érintve lesz a 
beruházás során. 

 



 
2. térkép: A tervezett beruházás által történő közvetlen területi igénybevétel a természetmegőrzési területen. 

 

A beruházás tervezése során meg kell vizsgálni, hogy a beavatkozás milyen hatással lehet a 
Natura 2000 területre, illetve jelölő élőhelyekre, fajokra. A hatás lehet közvetlen és közvetett. A 
közvetlen és közvetett hatásterületet az alábbi szempontok szerint állapítottuk meg: 

Közvetlen hatásterület 

A beruházás egy új útszakasz és egy új híd megépítését jelenti. A kivitelezés során az út 
koronaszélességén túl tényleges beavatkozást az út nyomvonalán elsősorban a Natura 2000 
területet érintő töltés kialaktása okozza. A közvetlen hatásterületnek tehát a ténylegesen 
igénybevett, az építési munkálatokkal érintett felületeket vettük. Ezek figyelembevételével a 
közvetlen hatásterületet az út tengelyétől számított 10-10 m-es sávjában határoztuk meg. 

Közvetetett hatásterület 

A közvetett hatásterület lehatárolása a Natura 2000 területeken jelölő élőhelyek és az egyes jelölő 
fajok tekintetében eltérő nagyságú területeket jelenthet. A lokális, kis területen mozgó, nem vagilis 
fajok esetében a közvetett hatásterület nagysága sokszor a közvetlen hatásterülettel azonos, míg 
a vagilis, nagy területeken mozgó, vándorló, vagy fotofil fajoknál a közvetett hatásterület 
kiterjedtebb. A különböző fajokra egyes hatások eltérő módon hatnak. A zavarásra érzékeny fajok 
esetében már maga az emberi jelenlét is negatív hatást gyakorolhat, míg más fajoknál a zaj-, fény-
, vagy éppen a gépkocsiforgalom jelentenek veszélyforrást. 

Ennek figyelembevételével a közvetett hatásterületet a közvetlen igénybevételt jelző sáv 
szegélyétől számított 100 m-es szélességben határoztuk meg. 

 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés során 



várható hatások bemutatása  

A kivitelezés tervezett időtartama: 6 hónap 

A beruházás kivitelezési időszakában okozta hatásokkal kell foglalkoznunk, amelyek között vannak 
időszakosan- és vannak hosszútávon ható hatások. Mint minden műszaki létesítmény 
kivitelezésénél a bontási és építési folyamat az, amely a legnagyobb terhelést jelenti az adott 
terület élővilágára nézve. 

A beruházás során várhatóan a legjelentősebb hatást az út és annak alépítményeinek kialakítása, 
majd a híd építése okozza. A területfoglalás mértéke 1,3 ha körül várható. 

A földmunkák miatt inváziós fajok terjedése várható. 

1. aranyvessző fajok (Solidago spp.) – A Ronyva árterének gyepjeiben előfordulnak: a 
földmozgatások során rizómákkal fertőzött humuszos réteg terítése révén, valamint magokkal 
jelenhetnek meg szinte minden termőhelyen. Képesek a természetes vegetációt átalakítani. 

2. gyalogakác (Amorpha fruticosa) – A térségben kisebb állományai vannak. A földmozgatások 
során gyökérdarabjaival fertőzött humuszos réteg terítése révén, valamint magokkal jelenhet 
meg elsősorban talajvíz által befolyásolt termőhelyeken. Képes a természetes vegetációt 
átalakítani. 

Az egyes özönnövények visszaszorítását, terjedésük megakadályozását az egyes fajoknál javasolt 
intézkedésekkel lehet elérni. Az özönnövények megjelenése csak akkor tekinthető átmeneti 
hatásnak, ha az irtásukról gondoskodnak, a terjedésüket megakadályozzák. 

Az építkezési munkák során keletkeztetett depóniák (pl. humusz, építőanyagok, munkagépek 
elhelyezése) miatt általában a konkrét munkaterületen kívüli területek is sérülnek. Ez a hatás 
megelőzhető a depóniák helyének megfelelő kijelölésével. A kivitelezés során Natura 2000 
területeken építési anyagdepóniák elhelyezését, munkagépek telephelyét nem lehet tervezni. 

Az építés során a szállítás és építés okozta megnövekedett nehézgépjármű forgalommal kell 
számolni, ami ideiglenesen a környezeti elemek többletterhelését okozhatja (levegő-szennyezés, 
többlet zajkibocsátás stb.). Ezek ideiglenesen az élővilágra is hatnak, így számolni kell az építés 
ideje alatt azzal, hogy a területről egyes állatfajok elvándorolnak, illetve viselkedésük megváltozik. 
A rendszeres emberi jelenlét is zavaró hatással jár, így ennek következménye is lehet az 
elvándorlás.  

Az átmeneti hatásokhoz sorolható, a munkafelület növényzetmenetesítése, azonban idővel ez 
regenerálódnak. A regenerációt megfelelően irányítva (pl. a környező gyepekből szedett fűmaggal 
történő gyepesítés, egyes honos, élőhelynek is megfelelő cserjefajok betelepítése, vagy 
megtelepedésének elősegítése) kedvező természeti állapotot lehet kialakítani a korábban roncsolt 
felületeken. 

Az építkezés ideje alatt a gerinces állatfajok többsége elhagyja korábbi otthonterületét, 
territóriumát. Az építkezések után, a fokozatosan regenerálódó területeken újból megjelenhetnek 
egyes fajok. 

 

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükség es létesítmények ismertetése  

A tervezés jelenlegi fázisában az út és híd megépítéséhez szükséges egyéb létesítmények 
kialakításáról nincs információnk. 

 

3.6. A beruházás hatásterületén lév ő természeti állapot ismertetése  

A beruházás során új út és híd építése valósul meg.  

A cserjesáv végénél érjük el a Ronyva árterét. Az árteret a hatásterületen belül jelenleg kökény-
galagonya (P2b, TDO: 3), kisebb részben hamvas füzek alkotta üde cserjés (P2a, TDO: 3) borítja. 
A cserjék borítása 70-80%-os. A cserjésben a kökény (Prunus spinosa) az állományalkotó, 
amelyhez az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a gyepűrózsa (Rosa canina), a fekete 



bodza (Sambucus nigra), a csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), a veresgyűrű som (Cornus 
sanguinea) valamint elszórtan egy-egy törékeny fűz (Salix fragilis), fehér nyár (Populus alba), 
hamvas fűz (Salix cinerea) társul). 

A cserjésben kisebb tisztások találhatók, amelyek egy része kiszáradó mocsárrét és kaszálórét 
gyepmaradványok, más része üde mocsárrét maradványokat őriz. Meghatározó fajok: 
siskandátippan (Calamagrostis epigeios), festő zsoltina (Serratula tinctoria), héjakútmácsonya 
(Dipsacus laciniatus), réti imola (Centaurea jacea), mezei cickafark (Achillea collina). A hó miatt a 
növényzetből nem sok minden látszott. 

A legmélyebb részeken harmatkásás (Glyceria maxima), parti sásos (Carex riparia) mocsári 
növényzet maradványai láthatóak. 

Állattani szempontból a gerincteleneket kell kiemelni. A legértékesebb Natura 2000-es faj a 
kökény-galagonya cserjésekhez kötődő sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), amelynek az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatai alapján jelentősebb állománya él a cserjésekben, azok 
szegélyében. A faj elsősorban a szegélyzónához, vagy a legelő állatok által is rágott, alacsonyabb 
cserjékhez, cserjecsoportokhoz kötődik. A jelölő nappali lepkék közül potenciális faj a nyílt 
gyepterületeken, mocsarakban a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), amely a térség üde élőhelyein 
sokfelé előfordul. A szintén kiemelkedő jelentőségű vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) a 
számára alkalmas élőhely és a tápnövény hiánya miatt az igénybevett területen nem fordul elő. 

 
1. fotó: a kökény-galagonya cserjésben kisebb gyepfoltok maradtak fönn 

 
2. fotó: a mélyebb részeken mocsárrét-maradványok találhatók, a szegélyében terjedő siskanádtippannal 

 



A határsávban a Ronyvát a már jellemzett sűrű cserjésen keresztül éri a nyomvonal. A Ronyvát 
idősebb füzek és fehér nyarak kísérik. A vízparti lágyszárú növényzet a hó miatt nem látszott. 

A Ronyva csatornázott, talajszint alá mélyített mederben folyik. Állattani szempontból a patak 
értékes halfaunának jelent életteret. A vizsgált szakaszon is előforduló a jelölő Petényi márna 
(Barbus meridionalis Petényii) és a Natura 2000-es, de a területen nem jelölő halványfoltú küllő 
(Gobio albipinnatus). A Ronyva vízterében állandó faj a vidra (Lutra lutra). 

 
3. fotó: a Ronyva értékes halfaunának jelent életteret 

 

 
3. térkép: A tervezett beruházás hatásterületének élőhelytérképe (Á-NÉR) 



 

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági kö vetkezményeinek leírása  

Az új határszakasz megépítésével a szomszédos határátkelők forgalma csökken, mivel egy 
gyorsabb alternatív útvonalat biztosítunk a határmenti területek között. A fejlesztés 
megvalósulásával a térségben lerövidülnek az eljutási idők, aminek hatására átrendeződik, hosszú 
távon csökken a forgalom. 

 

4. A beruházás kedvez őtlen hatásai  

4.1. A várható természeti állapotváltozás a beruház ás megvalósulását követ ően vagy annak 
következtében  

Egyértelműen kimutatható természeti állapotváltozás a Natura 2000 területen az út 
nyomvonalának kb. 20 m-es sávjában történik, amelynek nagysága 12.980 m² körül várható, 
amelyet az út és híd által elfoglalt terület képez. 

A beruházás során jelölő élőhely igénybevétel várható: (6440) Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz 
tartozó mocsárrétjei (Á-NÉR: D34), amely mintegy 3.271 m2-en érintett. 

Natura 2000-es jelölő fajokban várható változás: a területen Natura 2000-es közösségi jelentőségű 
fajok közül a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyének egy kis része kerül 
igénybevételre, azonban ez a térségi állományaiban jelentős csökkenést nem okoz. 

Az érintett Ronyva szakaszon előforduló jelölő halfajok és a vidra életterére és állományaikra – 
amennyiben a javasolt védelmi intézkedéseket betartják –  hosszan tartó, vagy megszüntető 
negatív hatás nem várható. 

 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelö lés alapjául szolgáló él őhelyekre és 
fajokra gyakorolt hatások bemutatása térképmellékle tekkel  

Jelölő élőhelyek érintettsége: nincs érintettség. 

Jelölő fajok közül a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyének egy kis része érintett. 

 



 
4. térkép: sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) előfordulások az ANPI adatai alapján, a nyomvonal 

környezetében és az igénybevett területen 

 

4.3. A Natura 2000 terület kijelölésének alapjául s zolgáló közösségi jelent őségű élőhelyek 
és fajok természetvédelmi helyzetében várható hatás ok és azok becsült mértéke  

 

Élőhelyek 

(6440) Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 

A jelölő élőhely státusza a vizsgált területen: A hatásterületen belül az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság adatközlése alapján mozaikosan előfordul a cserjések közötti tisztásokon, erre utal a 
helyszíni bejáráson észlelt festő zsoltinás gyepfoltok megléte is. Nyilvánvalóan a cserjések 
kiterjedésének visszaszorításával az élőhely kiterjedése növekedne. 

A beruházás várható hatásai: Közvetlen igénybevétele valósul meg, mintegy 3.271 m2-en. 

 

(6430) Üde, tápanyaggazdag magaskórósok, (6510) Sík- és dombvidéki kaszálórétek,  

A jelölő élőhelyek státusza a vizsgált területen: A hatásterületen belüli előfordulásuk a téli, mély 
hóban végzett felmérés miatt nem állapítható meg, azonban az erősen cserjés élőhelyen 
esetlegesen megmaradt kis foltjai várhatóan jelentősen leromlott természeti állapotúak. Az 
Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatásával kapott élőhelytérképen jelenlétüket nem tüntették föl. 

A beruházás várható hatásai: A tervezett beruházás hatása a fentiek miatt konkrétan nem adható 
meg, azonban nagy valószínűséggel nem lesz megszüntető hatással az élőhelyekre. 

(91E0) *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-



Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

A jelölő élőhely státusza a vizsgált területen: A 91E0 élőhelynek töredékállományainak 
előfordulását Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság jelezte. A Ronyva mentén fasor formájában 
előfordul, a tervezett nyomvonalfolyosóban és hídnál azonban fasorként sem jelenik meg 

A beruházás várható hatásai: A tervezett beruházás során megszüntető mértékű negatív hatás 
nem várható. 

 

Fajok 

 

Petényi márna (Barbus meridionalis), vágó csík (Cobitis taenia), halványfoltú küllő (Gobio 
albipinnatus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) 

A fajok státusza a vizsgált területen: A fenti fajok egy része, az irodalmi adatok és az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján konkrétan előfordul a folyó alsóregmeci 
szakaszán (Petényi márna halványfoltú küllő), de a többi felsorolt halfaj is potenciálisan 
előfordulhat az érintett folyószakaszon, illetve a hatásterületen. 

A beruházás várható hatásai: A beruházás sem a folyó aljzatát, sem az áramlási viszonyait nem 
fogja befolyásolni, ezért a felsorolt fajok állományai a beruházás megvalósításával nem kerülnek 
veszélybe, negatív hatás az állományaik tekintetében nem várható. 

 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

A faj státusza a vizsgált területen: A vizsgált területen belül alkalmi előfordulása nem zárható ki, 
azonban szaporodásra alkalmas élettér nem áll a faj rendelkezésére. 

A beruházás várható hatásai: Negatív hatás nem várható. 

 

sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 

A faj státusza a vizsgált területen: A vizsgált területen belül, így a közvetlenül igénybevett területen 
is a faj egyedei előfordulnak. A kökénycserjés szegélyében hernyófészkeket mutattak ki, amelyek 
a faj szaporodó, élőhelyére utalnak. Az érintett terület az itt élő kolónia kisebb részét érinti 

A beruházás várható hatásai: Kisebb mértékű negatív hatás várható, a térségi állománya azonban 
a beruházással nem veszélyeztetett. 

 

vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) 

A faj státusza a vizsgált területen: A vizsgált területen nem fordul elő. 

A beruházás várható hatásai: Negatív hatás nem várható. 

 

vidra (Lutra lutra) 

A faj státusza a vizsgált területen: A faj a teljes folyószakaszon előfordul. A híd alatti 
partszakaszon megtaláltuk a territoriális jelzéseit és nyomait. 

A beruházás várható hatásai: A bontási/építési időszakban a folyót használó egyedek várhatóan 
kisebb, időszakos zavarásnak lesznek kitéve, ez azonban a térség állományát, a populáció 
változását nem befolyásolja. 

 

4.4. A jelöl ő élőhelyekkel és fajokkal kapcsolatosan várható hatások  becsült mértéke  

A jelölő élőhelyekben várható hatások: negatív hatás nem várható 



3. táblázat: Összefoglaló táblázat az élőhelyekre gyakorolt várható hatásokról 

Kód  Élőhely neve 
Hatás 

mértéke 

6430 Üde, tápanyaggazdag magaskórósok  

6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei  

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek  

91E0 
*Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 

 

4. táblázat: Összefoglaló táblázat a jelölő fajokra gyakorolt várható hatásokról 

Magyar név Tudományos név Hatás 
mértéke  

Petényi márna Barbus meridionalis  

vágó csík Cobitis taenia  

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus  

szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus  

sárga gyapjasszövő Eriogaster catax  

nagy tűzlepke Lycaena dispar  

vérfű hangyaboglárka Maculinea teleius  

vidra Lutra lutra  

Jelmagyarázat a 3. és 4. táblázathoz: 

 Negatív hatás nem várható 

 Átmeneti negatív hatás, időszakos zavarás várható 

 Tartós negatív hatás várható 

 Megszüntető, jelentős mértékű negatív hatás várható 

 

5. Alternatív megoldások  

A tervezés korábbi szakaszában a jelenlegi nyomvonaltól északra, a Natura 2000 területén jelölő 
élőhelyen (D34 Mocsárrétek – 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei) keresztül 
haladt egy nyomvonal-változat, azonban mind műszaki, mind természetvédelmi szempontból 
kedvezőtlenebb volt a jelenleg vizsgált nyomvonaltól. A megvalósulása esetén jelentős jelölő 
élőhely és jelölő faj (haris, vérfű hangyaboglárka, nagy tűzlepke) igénybevétellel kellett volna 
számolni, továbbá kompenzációs intézkedéseket is hozni.  
 

6. A megvalósítás indoka  

6.1. A terv vagy a beruházás megvalósításának szüks égszerűségének indokai  

A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok valamelyike 
támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő): 

társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt 
jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 

emberi egészség vagy élet védelme 

a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 

a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 

a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben a kiemelt 



jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 

 

7. A kedvez őtlen hatások mérséklése és megel őzése 

• A fásszárú vegetáció irtását a sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) rajzási ideje alatt kell 
elvégezni, hogy a petéket ne tudják a beruházás által érintett szakaszon elhelyezni. A 
rajzási időszak szeptember 1. – november 1. között van. 

• A lepke védelme érdekében kültéri megvilágítás kiépítése nem javasolt, vagy a rajzási 
időszakban csökkentett időtartammal lehet csak működtetni (sötétedéstől éjfélig). 

• A beruházás során a folyómederbe nem kerülhet építésből származó törmelék, vagy 
építési anyag. Bekerülés esetén azt el kell távolítani. 

• A folyómeder jellegét és a parti sávot a beruházás során nem lehet megváltoztatni (pl. 
mederstabilizáció, fenékküszöb, parterősítés, stb.). 

• A vidra szabad átjárásának biztosítása érdekében a középvízszint fölött lévő, minimum 0,5 
m széles száraz parti sáv meghagyása, vagy kialakítása szükséges. 

• A munkaterületet - nemzeti park igazgatósággal egyeztetetve - mobilkerítéssel konkrétan le 
kell határolni a Natura 2000 terület munkaterületen kívüli igénybevételének megelőzése 
céljából.  

• Natura 2000 területen depóniákat, anyagnyerőhelyeket létesíteni, munkagépeket elhelyezni 
nem lehet. 

• Az építési anyagokat a Natura 2000 területen kívül, vagy a kerítéssel körbehatárolt 
munkaterületen belül lehet csak elhelyezni. 

• A friss rézsűfelületeket gyepesíteni kell. 

 

8. Kiegyenlít ő intézkedésekre vonatkozó javaslatok  

Kiegyenlító intézkedés nem szükséges. 

 

9. Összegzés  

A tervezett beruházás a HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési Natura 2000 területén 12.980 m2-en valósul meg igénybevétel, amely a 
tervezett út nyomvonla és a híd területe képezi. Mivel a beruházás kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési kategóriájú területen valósul meg, ezért, szükségessé teszi a Natura 2000-es 
jelölő élőhelyeket és fajokat érő hatások előzetes bemutatását az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet 10.§ (1) 
bekezdésében előírt és a 266/2008. (XI.6.) Kormányrendelettel módosított hatásbecslési 
dokumentáció alapján. 

Az összesen 4 jelölő élőhelyre, 4(8) jelölő állatfajra elvégzett hatásbecslése a következő 
eredményeket adta: 

Negatív hatás : A (6440) Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei jelölő élőhely 
esetében előreláthatólag kb. 3.271 m2-en várható igénybevétel. Jelölő fajok élettere nem érintett, 
azonban a területen előforduló Natura 2000-es sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) 
kolóniarészletét, illetve annak élőhelyét érinti a beruházás. 
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