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AZ M0-S ÉS M2-ES AUTÓUTAK MEGÉPÜLÉSÉNEK TÁJI HATÁSAI DUNAKESZIN ÉS KÖRNYÉKÉN

Vizsgálati terület:
- Pest megye É-i része

- Budapesti agglomerációs 

térség része

- Nyomvonalaktól mért 

2500 méteres 

pufferterület

- Terület nagysága: 

~104,411 km2

Védendő és védett 

természeti, táji értékek:
- Védett természeti területek 

és természetvédelmi 

szempontból értékes 

területek

- Értékes növény- és állatfajok

- Vízbázis védelem

- Megőrzendő, értékes 

tájhasználatok 

- Tájképi értékek 

- Értékes épített elemek, 

egyedi tájértékek 

- Régészeti lelőhelyek

Szakdolgozat célja:
A Dunakeszin és környékén, a közlekedési infrastruktúra fejlődése miatt, a táji-természeti 

állapotban bekövetkezett változások felmérése, vizsgálata és értékelése.

A megvalósult 

közútfejlesztések 

táji, természeti 

hatásai:

- Tájhasználat 

változása

- Tájszerkezet 

változása

- Tájképi adottságok 

módosulása

- Természeti értékek 

eltűnése, 

degradációja

F1: Autóutak és lakóterületek 

közelsége

F2: Dunakeszi pihenőhely 

növénytelepítésének hiánya

F3: Elválasztó sávban ültetett 

cserjesáv kipusztulása

Ö1: Elszórt hulladék, illegális hulladéklerakatok az autóutak mentén

Ö2: Védőerdők és védőkerítés hiánya az M2 egyes szakaszain

Ö3: Utak élőhely-fragmentáló hatása, hüllőterelő falak s ökológiai átjárók hiánya.

Ö4: Értékes és védett természeti területek veszélyeztetettsége

Ö5: Tájidegen és inváziós növényfajok terjedése

Ö6: M2 vízelvezetése nem megfelelő

V1: Autóutak és kapcsolódó létesítményei kedvezőtlen látványa

V2: Felsővezetékek zavaró látványa

V3: Ipari létesítmények és rombolt felszínű területek kedvezőtlen látványa

Funkcionális, vizuális és 

ökológiai konfliktusok, 

problémák

Javaslatok

J-F1: Lakó és üdülőterületek 

védelme. Zajvédelmi 

létesítmények felülvizsgálata, 

megerősítése, létesítése védelmi 

célú fásítások alkalmazása.

J-F2: Dunakeszi pihenőhely 

izoláló növénytelepítése a pihenő 

és a gyorsforgalmi út, valamint a 

pihenő és környezete között. 

J-F3: Elválasztó sávban ültetett 

cserjesáv pótlása / cseréje.

J-V1, V3: Az autópályákhoz 

köthető tájesztétikai szempontból 

kedvezőtlen látványok 

mérsékelése. Takaró 

növénysávok alkalmazása.

Dombliget-lakópark menti 

zajvédelmi töltés táj- és 

utcaképbe illesztése

J-Ö1: Illegális hulladéklerakatok 

felszámolása az utak mentén.

J-Ö2: Védőerdők és védőkerítés  

felülvizsgálata, felújítása, pótlása 

az M2 egyes szakaszain.

J-Ö3: Élőhely-fragmentáció 

mérsékelése, hüllőterelő falak és 

ökológiai átjárók létesítése  az 

M2 mentén. 

J-Ö4: Értékes és védett 

természeti területek védelme. 

Izoláló növénytelepítés.

J-Ö5: Tájidegen és inváziós 

fajok terjedésének 

visszaszorítása.

J-Ö6: M2 vízelvezető-

rendszerének felújítása.

Vizsgált útszakaszok:
M0 -> 11. sz. főút és az M0 

csomópontjától az M0 és az 

M2 csomópontjáig

- Szakasz hossza:  6,07 km

M2 -> M0 és az M2 

csomópontjától a Göd-

Újtelepi csomópontig

- Szakasz hossza: 13,67 km


