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Előzmények, bevezetés 
A koncepciótervet a hajdani gödi golfpálya területére 2020. 

szeptemberében a Szent István Egyetem Tájépítészeti és 
Településtervezési Karának végzős mesterszakos, tájvédelmi szakirányos 
tájépítész hallgatói kéthetes tervezési műhelygyakorlatuk keretében 
készítették. A tervezési műhelygyakorlatot Hubayné Horváth Nóra, 
Gergely Attila és Erdei Tímea irányították. A tervezőcsapat arra kereste a 
választ, hogy miként lehet a területet a természetvédelmi prioritások 
figyelembevételével, a tájképi és természeti értékek megőrzése mellett 
hasznosítani. 

A gyakorlat keretében a hallgatók három napot töltöttek a településen 
terepbejárással, élőhelytérképezéssel, adatgyűjtéssel. A tervezést 
megalapozó szakmai programok között szerepelt közös terepbejárás és 
egyeztetés az önkormányzat, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság illetékeseivel (Kazi Róbert természetvédelmi őrkerület-vezető, 
Giczy Zsuzsanna főkertész, képviselőtestület tagjai), hogy ők miként 
képzelik el a golfpálya területének jövőbeli hasznosítását, kezelését. A 
hallgatók megismerkedtek Göd zöldfelületi rendszerével és a város 
jelenlegi sport-rekreációs kínálatával és a terület történetével is (ez utóbbi 
Bátorfi Ildikó helytörténész közreműködésével történt). 

Tervelőzménynek tekinthető a Göd Város Önkormányzata által 2019-
ben a golfpálya hasznosítására kiírt ötletpályázat, mely igen sikeresnek 
értékelhető. A beérkezett 19 pályamű számos színvonalas ötlettervet, jó 
fejlesztési elképzelést tartalmaz. A hallgatói munka megalapozásának 
fontos eleme volt a pályaművek kiértékelése és ezen keresztül a lakossági 
igények megismerése. A pályázattal megindult közösségi tervezés 

folytatásaként a hallgatók beszélgetéseket folytattak több pályamű 
készítőjével és civileket is bevontak a közös gondolkodásba. 

A tanulmánykészítés célja az, hogy 
● élőhelytérképezést követően lehatárolja az értékesebb, 

természetvédelmi szempontból kímélendő és a kevésbé érzékeny, 
ökoturisztikai hasznosításra alkalmasabb területrészeket, 

● elemezze a hajdani golfpálya települési szövetben betöltött 
szerepét, valamint 

● a korábbi ötletpályázat pályaműveiben megfogalmazott lakossági 
és önkormányzati igények, továbbá tájvédelmi-tájbaillesztési 
kritériumok figyelembevételével koncepcióterv készüljön a 
hajdani gödi golfpálya területére. 

A tervezéshez az önkormányzat alapadatszolgáltatásként ortofotót, 
valamint ingatlannyilvántartási alaptérképet biztosított. Geodéziai felmérés 
nem állt rendelkezésre a tervezés során. Az élőhelytérképezést a terepi 
felvételezés mellett 2020 márciusában és szeptemberében készült 
drónfelvételek segítették (készítette: Havrilla József BSc hallgató). 

A hallgatói gyakorlat lebonyolítását szakmai irányításával és 
szervezéssel Giczy Zsuzsanna főkertész segítette és a városvezetés 
támogatta. Hálásan köszönjük, hogy lehetővé tették ezzel a 
műhelygyakorlat megvalósítását. Reményeink szerint koncepciótervünkkel 
hozzájárulhatunk a hajdani golfpálya jövőbeli sorsának alakításához, 
szelíd, természetkímélő hasznosításához. 

 

  



SZIE TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KAR (2020): FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK TÁJBAILLESZTÉSE A HAJDANI GÖDI GOLFPÁLYA TERÜLETÉN

 

 4 

1. Jelenlegi állapot felmérése  

1.1 A terület lehatárolása, rövid története, 
tulajdonviszonyai 

A hajdani golfpálya Göd település központi zöldfelületét jelenti. A 
közel 70 hektáros területet zömében gyepfelületek, néhány fás liget, 
cserjések, valamint északon és középtájon nagyobb kiterjedésű nádas, 
lápos, természetközeli állapotú élőhelyek alkotják. A terület potenciális 
növényzetét homokpuszta homoki tölgyesekkel, valamint a mélyfekvésű 
részein, vízállásos területeken lápok alakották.  

Hajdanán rókavadászatok zajlottak itt Erzsébet királynő részvételével, 
valamint szerepet kapott a terület szintén a királyi család életében, mivel a 
gödi vasútállomás és a gödöllői királyi kastély közötti utazásaik során 
rendszeresen keresztül utaztak a területen. (Bátorfi, 2020 ex verb.) A 
területet évszázadokon át legelőként hasznosították, majd az 1980-as 
években egy részét feltörték, szántóvá alakították. A terület értékes, lápos 
élőhelyei 1992-ben, a homokpusztagyep 1999-ben helyi jelentőségű 
természetvédelmi területként, majd 1996-ban ex lege védett lápként 
oltalmat kaptak. A golfpálya kialakítása 1998-ban kezdődött meg nagy 
szakmai viták kereszttüzében a védettség alatt nem álló területrészek 
felszántásával, vízrendezésével, újragyepesítésével, öntözőrendszer 
kialakításával. 2010-ig üzemelt a golfpálya egy luxus szállodával (Pólus 
Palace), amely ma is meghatározó látképi elem. Ezt követően a korábbi 
tulajdonos által csődbe vitt üzlet miatt a terület 10 évig parlagon hevert. 
(Szollát et al. 2007) 

Az egykori golfpálya területének nagy része (50 hektár) a múlt évben 
önkormányzati tulajdonba került. Ezen önkormányzati tulajdonú terület - 
melynek északi és déli határát a beépítések, lakótelkek, nyugati határát a 
Budapest-Szob vasútvonal, keleti határát az Összekötő út kerékpárútja 
alkotják - képezi jelen tanulmány tervezési területét.  

A tervezési terület túlnyomó része tehát önkormányzati tulajdonban 
van. A hajdani Pólus Palace épületével szomszédos 6322/7 hrsz telek, a 
vasúti iparvágány nyomvonala, valamint a helyi védett homokpusztagyep 
területét érintő telek (025/6 hrsz) nem az önkormányzat tulajdona.  Az 
északi határában álló hajdani Pólus Palace Hotelt idősek otthonaként 
fogják a jövőben hasznosítani.  A tulajdonviszonyokat a 1. ábra mutatja be.  
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1. ábra: A golfpálya tervezési terület tulajdonviszonyai. Göd Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalától kapott adatszolgáltatás (2020.szeptember 11-i 
állapot). A zöld szín az önkormányzati tulajdonú, a piros az állami tulajdonú, a 

fehér a magántulajdonú telkeket érinti 

1.2 Megközelíthetőség 
 

A terület központi elhelyezkedéséből adódóan minden irányból 
viszonylag jó megközelítési lehetőségekkel rendelkezik (2.ábra). 
Szerencsés helyzete, hogy nagy forgalmú autóút nincs a közvetlen 
közelében, így ezzel a szennyezéssel és zavarással nem kell számolni. 
Főképp gyalogosan vagy kerékpárral egyszerű a területre eljutni. Határoló 
objektum a terület teljes hosszát érintő vasút, amely a Budapest és Vác 
közötti vasúti forgalmat bonyolítja és jelentős zajterhelést okoz a golfpálya 
területén. Ezt a zaj tekintetében érzékenyebb használati funkcióknál (pl. 
rendezvénytér/színpad) figyelembe kell venni. A Duna és a vasút közé eső 
településrészről jelenleg Felső-és Alsó-Göd magasságában szintbeni, 
középső Göd vasútállomásról pedig gyalogos aluljárós közlekedéssel lehet 
eljutni a területre. A terület északi csücskében hiányzik egy hídátjáró a 
patak felett, az Öregfutó utca folytatásában pedig kelet-nyugati irányú 
(kerékpáros) átközlekedés lehetősége. Ez utóbbi megvalósíthatósága 
érdekében a önkormányzat illetékesei felvetették egy gyalogos-kerékpáros 
vasúti aluljáró létesítésének a szükségességét.  
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2. ábra: A golfpálya megközelíthetősége 
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1.3 Rekreációs lehetőségek 
A koncepciót megalapozó vizsgálatok keretében feltárásra került a 

város jelenlegi sport-rekreációs kínálata annak érdekében, hogy a 
golfpályán létesítendő funkciók kiválasztása releváns és megalapozott 
legyen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: Göd sport-rekreációs helyszíneinek elemzése (saját szerkesztés) 
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1.4 Védettségek 
A tervezési területen számba vettük a védett természeti területeket, 

melyekből többféle kategória is megtalálható a közel 70 hektáron (4. ábra). 
A terület kiterjedésének körülbelül fele természetvédelmi oltalom alatt álló 
terület, mely a hasznosítási módok jellegének és területi elhelyezkedésének 
meghatározásánál mindenképp prioritást érdemel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ábra: A gödi hajdani golfpálya természeti védettséggel érintett területei -  Göd Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása 
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Országos védelem - ex lege védett lápterületek 
Az egykori golfpálya területén, ahogy az 5. ábra is mutatja, az északi-
északkeleti sarokban fellelhető “ex lege” védelem alatt álló (Tvt. 1996. évi 
LIII. Törvény a természet védelméről) gödi láprét. Ezeken a területeken 
nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület. (OTrT, BAP), bármely 
hasznosítás csak a Pest Megyei Kormányhivatal Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály engedélyével történhet. 
Kezelési terv készítése a tulajdonos vagy a kezelő feladata. Az ex lege 
védett területekről a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága szolgáltatott 
adatot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: A gödi hajdani golfpálya ex lege oltalom alatt álló védett lápterületei - a DINPI  
adatszolgáltatása alapján saját szerkesztésű ábra 
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Országos Ökológiai Hálózat területei  
Az Országos Ökológiai Hálózat az Országos Területrendezési Tervben 
megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és 
természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő 
ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek 
részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek (2003. évi 
XXVI. törvény) 
A terület kiterjedésének csaknem fele az Országos Ökológiai Hálózat 
magterületeként védett (6. ábra). A termálfürdő és az egészségház 
területének védettségének megszüntetése feltehetően még nem lett 
átvezetve a Természetvédelmi Informácós Rendszer adatbázisába.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. ábra: A gödi hajdani golfpálya Országos Ökológiai Hálózat övezetébe tartozó területei - 
a Természetvédelmi Információs Rendszer adatai alapján saját szerkesztésű ábra 
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Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
A hajdani gödi golfpálya területén két helyi jelentőségű természetvédelmi 
terület, a Gödi Láprét és a Gödi-homokpusztagyep található a 7. ábrán 
látható területi elhelyezkedéssel.  
 
A nyolcvanas évek végén kerültek igazán előtérbe, majd 1999-ben kaptak 
helyi védettséget. A Gödi Láprét  (Törzskönyvi szám: 12/154/TT/99) 7.6 
hektáron) és a Göd-felsői kékperjés-láprét (Törzskönyvi szám: 
12/153/TT/99, 24 hektár) természeti értékei (Szollát et al. 2007), és egy 
helyi természetvédő csoport indítványozta a védetté nyilvánítást az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Budapesti 
Felügyelőségén. Különböző mezőgazdasági érdekek miatt, azonban ez 
meghiúsult, egyre több területet szántottak be egészen 1999-ig, amikor is 
helyi védelmet kapott az akkor még 24 hektáros terület. 
 
A mesterséges terepfelszín domborulatai és a szomszédos terület közé 
ágyazódik be az ún. Gödi-homokpusztagyep (Törzskönyvi szám: 
12/152/TT/99), mely 1999 óta helyi oltalom alatt áll, területe 1,1 hektár. 
(www.termeszetvedelem.hu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ábra: A gödi hajdani golfpálya helyi jelentőségű természetvédelmi területei -  Göd Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása  
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1.5 Élőhelytérképezés 

A vizsgálat alapját képezte az élőhelytérképezés, amelyhez előzetes segítséget 
és körbevezetést Kazi Róberttől, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
őrkerület-vezetőjétől kaptunk. Az élőhelyek feltmérését Gergely Attila 
biológus, a Szent István Egyetem Tájvédelmi tanszékének oktatója vezette. Az 
élőhelytérképezés célja, hogy megtudjuk, hol találhatók napjainkban (2020) a 
területen értékes élőhelyek, azok hogy viszonyulnak az oltalom alatt álló 
területekhez, található-e a védett területen kívül is megóvandó értékes élőhely, 
melynek a megőrzése prioritást érdemel, valamint mely területrészek kevésbé 
érzékenyek, ennél fogva alkalmasabbak a szelíd fejlesztésre, hasznosításra. 

Előzmények, korábbi élőhelytérképezések megállapításai 

 A terület természeti értékeiről 1992-ben, tehát a golfpálya létesítését 
megelőzően Szollát György és S. Csomós Ágnes készítettek egy részletes 
felmérést, mely során elkészült egy vegetációtérkép, a védett fajok 
ponttérképe és állománybecslése, illetve a geológiai és hidrológia 
viszonyokat is megvizsgálták. Közel 30 évvel ezelőtt a következő 
vegetációtípusokat lehetett megkülönböztetni a területen (8-9. ábra): 

-nádas és erősen elnádasodott láprétek 
-másodlagos “mocsárrét” 
-szittyós láprét 
-csátés láprét 
-mészkedvelő kiszáradó láprét 
-kiszáradó láprét-sztyeprét átmenet 
-homokpusztarét 
-homoki legelő 
-”imolás” homoki gyep 
-parlagterületek gyomnövényzete 
-egyéb gyomnövényzet 
-degradált állományok 
-nádasodó állományok 
-télisás állomány 

A Gödi-Láprét vegetációjával Seregélyes Tibor és S. Csomós Ágnes 
foglalkozott az 1990-es években. Seregélyes Tibor botanikus “munkái 
közül kiemelendő a Gödi Láprét TvT golfpályaként történő hasznosítására 
1998-ban készített tervezet” (Seregélyes T., S. Csomós Á., Szollát Gy., 
Merkl o. (1998): A Gödi-lápréten tervezett golfpálya környezeti 
hatástanulmánya, élővilág-védelmi rész), “amely vitát kavart a 
botanikusok, még inkább a hivatásos és civil természetvédelem köreiben, 
olyannyira, hogy hosszas pereskedés előzte meg a kivitelezési engedély 
megadását. A dolog lényege az, hogy Tibor, látva az (azóta csak erősödő) 
irányzatot, hogy a központosító politika által elszegényített 
önkormányzatok amit csak lehet, eladnak – Göd esetében például a 
gyapjúsásos védett (!) terület egy részét lakóingatlanok létesítése céljára – 
úgy gondolta, hogy ennél csak jobb lehet, ha egy golfpálya díszleteként 
szerepelnek a láprét megmaradó, legértékesebb darabjai. Az eltelt nyolc év 
az ő merész, de nagyon is gyakorlatias szemléletű elgondolását igazolta. 
Azóta nem egy védett, Natura 2000-es terület vált áldozatává a „gazdasági 
fejlődésnek” és a települések terjeszkedésének – míg a gödi láprét 
(egyelőre legalábbis) virul a már üzemelő golfpálya részeként.” (Szollát 
Gy. (2006): In memoriam Seregélyes Tibor (1949-2005) In: Kanitzia 
Journal of Botany 14. pp. 5-44. 20. oldal)  

2007-ben ismét készült egy flóra- és vegetációtérkép a területre a működő 
golfpálya fénykorában, mely készítői Szollát György, Seregélyes Tibor, S. 
Csomós Ágnes és Standovár Tibor voltak (Szollát 2007). Legfőbb értéket a 
nagy szittyós és kormos csátés láprétjei, valamint kékperjés kiszáradó 
láprét állományai képviselték. Az általuk vizsgált részen megtalálható 
vegetációtípusok: 

-nádas és erősen elnádasodott láprét 
-magassásrét 
-üde láprét 
-kiszáradó láprét 
-kiszáradó láprét – homoki sztyeprét átmenet 
-homoki gyep 
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2007-ben a területen összesen 35 védett növényfajt számoltak -köztük 2 
fokozottan védett-, ebből 21 él a láprét közelében, 23 pedig a szárazabb 
gyepekben. (10. ábra) 

 

8. ábra: 1992-ben készült vegetációtérkép  jelmagyarázata (Szollát György és Seregélyesné 
Csomós Ágnes, 1992) 

9. ábra: 1992-ben készült vegetációtérkép (Szollát - Seregélyesné Csomós, 1992)  
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10. ábra: 2007-ben készült vegetációtérkép (Szollát György, Seregélyes Tibor, S. Csomós 
Ágnes, Standovár Tibor (2007): The Flora and Vegetation of Gödi Láprét near Göd Pest 

county, Hungary. In: Studia Botanica Hungarica. 38, pp. 155–178) 

Jelenlegi élőhelyek 

Az Á-NÉR (Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer) alapján 
végeztünk élőhelytérképezést. A terepi munka 2020 szeptember 8-9-én, 
röviddel a kaszálás után történt, ez kissé megnehezítette a térképezést. Az 
élőhelyfoltok pontos lehatárolásához 2020 márciusában és 2020 
szeptemberében készült célzott drónfelvételeket, valamint 2019-es 0,4 
m/px ortofotót használtunk. Részletes botanikai felmérés nem történt.  

Az élőhelytérképezés során kidolgozott alábbi táblázatok, illetve tervlapok 
a mellékletben találhatóak: 

● a területen található, felmért élőhelyek listája, 
● a területen található felmért szoliter fák listája, 
● az “Élőhelytérkép a foltok azonosítóival” című tervlap, valamint   
● az “Élőhelytérkép a foltok ÁNÉR kódjaival” című tervlap.   
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Az alábbi élőhelytípusok jelenlétét állapítottuk meg a területen (az 
élőhely leírások novenyzetiterkep.hu alapján készültek): 

B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások 
Vizek, vízpartok magas, legyökerezett, tőzeget nem képező, sűrű lágyszárú 
növényzete a Phragmites australis, a Typha latifolia és a T. angustifolia 
fajok valamelyikének vagy keverékének dominanciájával, melyet (a 
természetesebb állományok termőhelyén) a vegetációs időszak legalább 
egy részében víz önti el.  

 

B4 – Lápi zsombékosok, zsombék-semlyék komplexek 
Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal közepesen ellátott 
termőhelyen kialakuló gyepes társulások, amelyekre jellemző, hogy a 
növényzet növekedése révén szembetűnő felszíni egyenlőtlenségek (az 
állományon belül éles határral elváló zsombék-semlyék) jönnek létre. A 
növényzet alatt általában tőzegképződés folyik, domináns zsombékképző. 
Jellemző fajok a területen:  Carex appropinquata, C. elata, Juncus 
subnodulosus. 

 

D1 – Meszes láprétek, rétlápok 
Bázisokban gazdag, többnyire mésztartalmú, állandóan nedves aljzaton 
fejlődő, üde lápréti növénytársulások, amelyek megjelenése rendszerint 
alacsony gyepes (részben zsombékos) jellegű. A talajvíz szintje egész 
évben a talajfelszín közelében van (a zsombékos állományokban 
időszakosan lehet kissé magasabb), gyakran szivárog, néha vékony 
rétegben a felszínen is. Domináns faj lehet a Carex davalliana, 
Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Juncus subnodulosus, Schoenus 
nigricans. 

D2 – Kékperjés rétek 
Kiszáradó láprétek, nedves réti növénytársulások, amelyekben kékperje 
(Molinia) fajok uralkodnak. A talajvíz rendszerint nem éri el a felszínt. A 
talaj rendszerint erősen humuszos vagy tőzeges. Dominánsak a Molinia 
arundinacea, Deschampsia caespitosa fajok. 
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H5b – Homoki sztyeprétek 
Az alföldeken, homok alapkőzeten kialakult, humuszban gazdag talajok 
zárt szárazgyepjei. A gyepszint minimális záródása 50%. Domináns 
fűfajuk legtöbbször a Festuca wagneri, F. rupicola, Chrysopogon gryllus, 
Stipa capillata, Poa angustifolia, Bothriochloa ischaemum. 

P2a – Üde és nedves cserjések 
Nedves vagy üde területek gyakran másodlagos cserjéseinek 
gyűjtőcsoportja (kivéve a fűzlápokat). Leggyakrabban nedves réteken, 
lassan folyó patakok árterén kialakuló rekettyések. A cserjék borítása el 
kell érje az élőhelyfolt kiterjedésének a felét. A fák aránya kisebb 50%-nál. 
A területen a jellemző fajok: Salix cinerea, Frangula alnus. 

P2b – Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések 
Általában a művelés felhagyása miatt – esetleg évszázadok múltán – 
cserjésedő egykori erdőterületek vagy erdő-gyep mozaikok. Az 
élőhelytípusnak az a lényege, hogy egy többnyire száraz (vagy kiszáradt) 
gyepes terület (kaszáló, legelő, esetleg emberi behatás által korábban 
kevéssé érintett sztyepterület) cserjésedni kezd és ennek hátterében szinte 
mindig közvetlen vagy közvetett kultúrhatást találunk. Így régi legelők 
többnyire másodlagos sztyepnövényzetének, felhagyott szőlők, 
gyümölcsösök lassú cserjésedése, leégett bokorerdők helyén visszaálló, az 
eredetihez képest módosult fajösszetételű (cserjék uralta) fás vegetációja 
ebbe a jelenségkörbe, illetve élőhelytípusba tartozik. A cserjék borítása el 
kell érje a terület harmadát. A területen a következő fajok terjedtek el 
leginkább: Crataegus monogyna illetve Prunus spinosa, Rosa canina. 

OB – Jellegtelen üde gyepek 
Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok, amelyek a természetközeli 
élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség oka és a terület 
eredete igen sokféle lehet. Ide tartozik pl. az ártéri és mocsári ruderális és 
félruderális gyomnövényzet, a hullámtéri liánosok, szedresek, a hullámtéri, 

gátmenti másodlagos, jellegtelen magaskórósok (Tanacetum, Cirsium, 
Chenopodium, Atriplex, Polygonum, Bidens, Rumex és Xanthium fajok) és 
jellegtelen üde rétek (Alopecurus, Dactylis, Agrostis, Agropyron fajok), 
továbbá az elgyomosodott, felhagyott üde legelők, a regenerálódó, 
korábban műtrágyázott vagy felülvetett kaszálók, a jellegtelen, kiszáradó 
buckaközi élőhelyek, a Calamagrostisos jellegtelen rétek. 

OC – Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok, amelyek a 
természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség 
oka és a terület eredete igen sokféle lehet. Ide tartoznak pl. a regenerálódó, 
régen felhagyott szántók, szőlők és gyümölcsösök gyepjei, a korábbi 
kezelésektől, műtrágyázástól, túllegeltetéstől, helytelen kaszálástól stb. 
eljellegtelenedett vagy elgyomosodott szárazabb kaszálók és legelők, a 
gátak, mezsgyék szárazgyepjei, az árvízvédelmi töltések és az azok mentén 
található szárazgyepek, a regenerálódó vetett szárazgyepek, a régóta 
teljesen kiszáradt és befüvesedett csatornák, a száraz gyepeket, felhagyott 
szőlőket, mezsgyéket borító Calamagrostis és terresztris nád állományok, a 
tepelülésszéli zavart szárazgyepek, a szúrós gyomok által uralt 
legelőrészek, az alacsonyfüvű, fajszegény csillagpázsitos gyepek, a száraz 
csalánosok vagy a felhagyott golfpályák is.  
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OD – Lágyszárú évelő özönfajok állományai 
Lágyszárú özönfajok (pl. Solidago, Aster fajok) által uralt területek. Az 
özönfajok borítása nagyobb, mint 50%. Szükséges az elözönlött 
vegetációtípus hibridkategóriaként való feltüntetése. Ha csak 
özöngyomokból és gyomokból áll, természetességi értéke 1-es. 

RA – Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok 
Elszórtan álló idősebb őshonos fák alkotta fasorok, erdősávok vagy 
facsoportok, melyek többnyire lágyszárú növényzet (gyep, mocsár, nádas) 
felett találhatók. A facsoportot legalább 5 nagyobb fa alkotja, minimális 
mellmagassági átmérő 25 cm. Az erdőkategóriák minimális méretét vagy 
záródását nem éri el. 

RDb – Őshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és 
vegyes erdők 
Idegenhonos lombos fafajok vagy idegenhonos lombos és tűlevelű fák 
uralta (50-75%), de 25- 50% őshonos lombos fafajt is tartalmazó erdők. A 
gyakori beavatkozások bolygatottá teszik a termőhelyüket, melyet a 
nitrogénkedvelő és egyéb gyomfajok jelezhetnek. A lombszint 
legfontosabb idegenhonos lombos fajai: fehér akác (Robinia 
pseudoacacia), nemes nyár (Populus × euramericana) fajták, bálványfa 
(Ailanthus altissima), zöld juhar (Acer negundo), nyugati ostorfa (Celtis 
occidentalis), de ezek mellett előfordulhatnak tűlevelűek is (pl. erdei- és 
feketefenyő – Pinus sylvestris, P. nigra).  

S6 – Nem őshonos fafajok spontán állományai 
Betelepített vagy behurcolt és agresszív módon terjedő fásszárú 
növényfajokból kialakult spontán erdők. Az idegenhonos fásszárúak 
aránya legalább 75% (pl. Cetis occidentalis).  

 

S7 – Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok 
Elszórtan álló nem őshonos fák alkotta facsoportok lágyszárú növényzet 
(gyep, mocsár, nádas) felett vagy néhány fa szélességű fasorok, erdősávok. 
A facsoportot legalább 5 fafaj (pl. Cetis occidentalis, Robinia 
pseudoacacia, Acer negundo, Ailanthus altissima alkotja.  

 

U9 – Állóvizek 
Állandó egyirányú mozgással nem vagy csak jelentéktelen mértékben 
rendelkező természetes felszíni víztestek (tavak, holtágak, lefűződött 
folyómedrek, fertők, nádasbeli tisztások). Ebbe a kategóriába soroltuk a 
nyílt vízfelszíneket.  
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A terület sok helyen ezen élőhelyek keverékéből álló hibrid 
élőhelyfoltoknak ad otthont. 

  

Az élőhelytérképezés során összesen 133 db élőhely foltot sikerült 
meghatároznunk (lásd “Élőhelytérkép a foltok azonosítóival” és 
“Élőhelytérkép a foltok ÁNÉR kódjaival” című tervlapokon), melyek 
listája táblázatos formában a Mellékletek fejezetben olvasható. Ezenkívül 
24 db szoliter jellegű fát vettünk fel, különleges, kiemelkedő tájképi 
megjelenése miatt (2. táblázat). Gyakoriak voltak a hibrid élőhelyek, 
elsősorban özönfajok terjedése és a szukcessziós folyamatok miatt. 

 

Következtetések, élőhelyi változások az elmúlt 30 évben 

● 3 intenzívebb használatra alkalmas, kevésbé értékes, egybefüggő 
területrész található a hajdani golfpálya területén  

● vannak a védett területeken kívül is értékes 4-es, 5-ös besorolású 
területrészek is 

● a védett-értékes élőhelyek szigetszerűen helyezkednek el, egymástól 
degradáltabb élőhelyfoltok választják el őket, ennek az állapotnak a 
megszüntetése, az értékes élőhelyek összekötésének megteremtése 
indokolt 

● védett területeken belül is vannak rekonstrukciót igénylő, leromlott 
élőhelyfoltok 

● a terület 46%-a degradált, inváziós gyomok terjedése miatt leromlott, 
e tendencia egyre fokozódó 

● a terület természetvédelmi kezelése nem megoldott 

● feltételezhető, hogy a korábbi állapotokhoz képest az élőhelyek 
állapota romlott, a jellemző fajok egyedszáma csökkent, ma már 
kevésbé diverz, de részben rekonstruálható közösségek 

A hajdani gödi golfpálya területe unikális érték. Ritka, hogy egy 
nagyváros a szívében ilyen kiterjedésű és természeti értékű, védett 
fajok élőhelyeként szolgáló terület helyezkedik el. A hajdani golfpálya 
ezen felül stratégiai fontosságú szerepet tölt be a város 
környezetállapota és zöldfelületi rendszere tekintetében is, ezért 
beépíteni, elherdálni, túlfejleszteni vétek lenne. Ugyanakkor a terület 
értékeinek hosszútávú megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy megtalálja 
a helyét a város életében és hogy az ittlakók megfelelő keretek között 
használni tudják.  
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1.5.1 Természetesség 

A felmért 133 db élőhelyfolt természetességi értékelése 1-5 terjedő 
skálán történt, Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradáltsági 
kategóriák alapján (12., 13. ábra).  Az egyes élőhelyfoltokat 1-5-ig terjedő 
skálán értékeltük természetességük szerint, ahol 5-ös a természetes 1-es a 
leromlott, erősen degradált állapotot jelöli. A területre jellemző természetes 
élőhelyek a nádasok, a láprétek, valamint a homoki sztyeprétek.  

A területen az egykori hasznosításból adódóan a területen arányaiban 
sok élőhelyfolt tartozik az 1-es és 2-es kategóriába, melyeken leromlott, 
jellegtelen állapotok uralkodnak. A két kategória fajkészletében számos 
gyom fellelhető. Az országos és helyi védelemnek köszönhetően viszont 
nagyjából azonos arányban található meg a két legtermészetesebb 4-es és 
5-ös természetességi kategória.  

 

11. ábra: A 2020-ban felmért 133 db élőhelyfolt természetességi értékelése 1-5 terjedő 
skálán  Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradáltsági kategóriák alapján  

(saját szerkesztés) 

 

12. ábra: Élőhelyek természetességi térképe (2020) – 4-as és 5-ös természetességű 
élőhelyfoltok Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradáltsági kategóriák alapján 

(saját szerkesztés) 
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13. ábra: Élőhelyek természetességi térképe (2020) 1-5 terjedő skálán Németh-

Seregélyes-féle természetességi-degradáltsági kategóriák alapján (saját szerkesztés) 

 
14. ábra: Élőhelyek természetességi térképe (1992) (készült Szollát-S. Csomós (1992) 

természetességi térképének átszínezésével 
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Az általunk elvégzett élőhelytérképezés eredményeként létrejött 13. 
ábra az összes természetességi kategóriát tartalmazza, míg 12. ábrán csak a 
4-es és 5-ös természetességű területeket jelöltük, melyek kiemelt 
védelemben kell részesüljenek.  

A 11. ábra a 2020-ban felmért 133 db élőhelyfolt természetességi 
kategóriák szerinti megoszlását mutatja. A 13. és 14. ábrák 
összehasonlításával az 1992-től napjainkig a terület természetességében 
bekövetkezett változás érzékelhető. 

1.5.2 Kímélendő és pufferterületek meghatározása 

A természetvédelmi területeket alapul véve, azokat a 4-es és 5-ös 
természetességű területfoltokkal egyesítve, valamint 25 méteres 
védősávval ellátva állapítottuk meg kímélendő, valamint a kevésbé 
érzékeny, azaz jobban terhelhető és szelíd rekreációs fejlesztésre (pl. 
kutyafuttató, rendezvénytér, gyepes sportpályák) alkalmas zónákat, melyet 
a “Kímélendő természeti területek” című tervlappal szeretnénk 
szemléltetni. A tervlapon a neonzölddel, valamint barnás puffersávval 
jelölt felületek a kímélendő, fejlesztésre és hasznosításra kevésbé, illetve 
egyáltalán nem alkalmas területeket, a bordóval határolt ellipszisek a 
hasznosításra, szelíd fejlesztésre alkalmas területrészeket jelölik. 

 

 

 

15. ábra: Kimélendő természeti területek (saját szerkesztés) 
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2.   PÁLYÁZATOK 
KIÉRTÉKELÉSE 
2019 májusában Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 
ötletpályázatot hirdetett a hajdani gödi golfpálya hasznosítási 
lehetőségeinek kiaknázása céljából, mely kapcsán örömmel várták a 
lakosok jelentkezését is.  

A pályázat sikeres volt, összesen 19 pályaművet nyújtottak be, laikusok és 
szakemberek egyaránt pályáztak. A dokumentációk nagy terjedelme 
(összesen 203 oldal, valamint 19 db tervlap) jelzi, a hogy a téma mennyire 
a lakossági és szakmai figyelem fókuszában áll. A pályázatok bevezetőiből 
kiderül, hogy a pályázók között van gimnazista baráti társaság, helyi civil 
szervezet, magánszemély és sejthetően több szakember is. (Forrás: 
Hubayné Horváth Nóra, 2019a, 2019b) 

Alapvetően három jól elhatárolható fejlesztési irány jelenik meg a 
pályázatokban: 
 
● Az első csoport mint leendő városi közparkként tekint a golfpálya 

területére és kisebb-nagyobb intenzitású rekreációs célú funkcióbővítő 
fejlesztésekkel, de jelentősebb beépítések nélkül képzeli el a golfpálya 
sorsát (a pályázatok 64%-a). 

● A második csoport a golfpályán található védett természeti értékek 
megőrzését, rehabilitálását, bemutatását, szakszerű kezelését 
tekinti prioritásnak és elutasítja a beépítést és a fejlesztést a jelenlegi 
funkciók megtartása mellett (21%). 

● A harmadik csoport elképzelései a védett területek jelentős beépítését, 
komplex sport-konferencia-rendezvény célú fejlesztését irányozzák 
elő a védettség figyelmen kívül hagyásával (a pályaművek 15%-a).. 

 

 

16. ábra: 19 db pályamű értékelése: Hasznosítási irány és beépítés 
(saját szerkesztés) 

A pályázatok túlnyomó része tehát beépítés mentes megőrzést, 
természetközeli állapotok megtartását tűzi ki célul funkcióbővítés 
mellett. A leggyakrabban megfogalmazott fejlesztési célok a 
pályázatokban: védett kíméleti terület, közösségi tér, pihenőhely, 
sétautak, futópálya, tanösvény, kilátó, kutyafuttató vagy kutya 
akadálypálya, piknikezőhely, kültéri fitness pálya vagy tornapálya, 
játszótér, vasút újrahasznosítása, híd, tavak vízfelületének hasznosítása, 
mosdók, mezítlábas ösvény, minigolf pálya, napozóstég, szökőkút, 
arborétum, méta pálya, sövénylabirintus, WIFI pontok, szabadtéri 
tanterem, stb. Előfordulnak azonban a valóságtól jobban elrugaszkodott 
ötletek is, mint kresz park, állatpark, szabadtéri színpad, csónakázótó, 
zenepavilon, műanyag sípálya.  
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17. ábra: 19 db pályamű értékelése: Javasolt funkciók (saját 
szerkesztés) 

A beérkezett pályaművekből jól érzékelhető, hogy mi adja Göd és a 
láprét környékének identitását, kirajzolódik a lakosság Gödről és a 
golfpályáról alkotott ideálképe. Egyebek mellett az alábbi legfontosabb 
identitás-elemek jelennek meg a pályázatokban: a város középpontja, 
potenciális közösségi tér, védett láprét, római kori emlékek, Erzsébet 
királyné (Sissy) emléke, golfpálya-múlt, Kincsem – lovas múlt.  
 

 

 
18. ábra: 19 db pályamű értékelése: Helyidentitást alakító tényezők 

(saját szerkesztés) 
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A pályaművek csaknem mindegyike a helyi lakosságot jelöli meg 
fejlesztési célcsoportként, nem törekszenek a távolabbról érkező turisták 
igényeinek kielégítésére. 

 

19. ábra: Milyen szerepkört szánnak a golfpályának a pályázatok (saját 
szerkesztés) 

A tervpályázatra beérkezett művek kiválóak továbbtervezési célból a 
tervkoncepció megalapozására, az igények előzetes tisztázására és a 
tervezési program előkészítésére. A legjobb pályaművek 
“összegyúrásával”, továbbfejlesztésével igyekeztünk komplex koncepciót 
kidolgozni a terület hasznosítására a természetvédelmi prioritások 
érvényesítése mellett. A pályázatokban leggyakrabban kutyafuttatásra, 

sportolásra, napozó és piknikezésre alkalmas területhasznosítási javaslatok 
jelentek meg. Az általunk kidolgozott koncepcióba a legtöbb funkció 
elhelyezésre került.  

(A fejezet Hubayné Horváth Nóra “Javaslat a gödi egykori golfpálya 
területének lehetséges használatára kiírt ötletpályázat pályaműveinek 
értékelésére” valamint “Előzetes szakmai vélemény a gödi egykori 
golfpálya területének lehetséges használatára kiírt ötletpályázatra 
beérkezett pályaművekről”  című dokumentációk a felhasználásával 
készült.) 

3.    KONCEPCIÓ 
A pályázatok értékelését követően igyekeztünk a legtöbb kívánalomnak és 
javaslatnak helyet találni a koncepció megalkotásakor (lásd: 
Koncepcióterv). Fő célkitűzésünk így a természetvédelem prioritáshoz 
juttatása. Ezt többek között élőhely-rekonstrukcióval, emellett szelíd 
ökoturisztikai hasznosítással biztosítanánk, a városi rendezvények 
megtartása korlátozott (legfeljebb évi négy) alkalommal lehetséges, de 
családi kikapcsolódásra alkalmas terület kijelölésre és kialakításra kerülne. 
Beépítéssel járó és közműfejlesztést (víz, szennyvíz, elektromos 
vezeték) igénylő fejlesztést nem tartalmaz a koncepció.  

A terület jövője szempontjából meghatározó az elnevezése. A jelenleg 
használt “golfpálya” név nem feltétlenül pozitív üzenetű és nem a 
városban betöltött szerepét fejezi ki, ezért újragondolásra érdemes. Az 
elnevezéshez a terület identitását képző tényezőket igyekeztünk 
figyelembevenni, így tervező csapatunk a Gödliget elnevezést adta a 
területnek, ám a névadás a helyiek privilégiuma, érdemes a lakosság 
véleményét is megkérdezni erről. 



SZIE TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KAR (2020): FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK TÁJBAILLESZTÉSE A HAJDANI GÖDI GOLFPÁLYA TERÜLETÉN

 

 25 

3.1 Megközelíthetőség 

Javaslataink kiterjednek a terület jobb megközelíthetőségének kialakítására 
is. A jelenleg ismert és gyalogosan használat bejutási pontokat vettük 
alapul. A parkolóhelyek bővítése a terület látogatottságának növelésére ad 
lehetőséget, noha szorgalmazni kell minden eszközzel a gyalogos és 
kerékpáros megközelítést. Ennek érdekében minden bejáratnál indokolt 
biztonságos kerékpárlekötők létesítése. A koncepció összesen 100 db 
állandó és 200 db ideiglenes/tartalék parkolóhely létesítését irányozza elő a 
koncepcióterven jelölt helyeken. 

Jelentősen javítaná a hajdani golfpálya megközelíthetőségét és az Oázis 
lakópark, valamint Bócsa középgödi városrésszel való gyalogos és 
kerékpáros kapcsolatát egy gyalogos-kerékpáros átjáró létesítése a 
vasúti sínek alatt. Ezen önkormányzati igényt indokoltnak tartjuk, így 
ennek az elképzelésnek a figyelembevételével készült a terv. A vasúti 
aluljáró oldalfala alkalmas lenne vasúttörténeti információk 
megjelenítésére is.  
 
A megközelítés témakörben átgondolást igényel az Összekötő úti 
kerékpárút sorsa. Három alternatíva merülhet fel e tekintetben: 

● az út teljes hosszában kizárólag kerékpáros és gyalogos használatú 
marad, 

● az Öregfutó út és a Termálfürdő parkolója közötti szakaszon 
kiszélesítésre kerül járműközlekedés számára, de a golfpálya déli 
részével szomszédos szakasza kizárólag kerékpáros és gyalogos 
használatú marad, 

● végig járműforgalom számára kiszélesítésre kerül. 
Ezen alternatív megoldások közül koncepciónk a középső, 
kompromisszumos megoldást irányozza elő. 

 

 

20. ábra: Tervezett bejáratok, megközelítési irányok különböző közlekedési 
eszközzel, illetve gyalogosan (saját szerkesztés) 
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3.2 Funkcionális kialakítás, zónák kijelölése 
használati intenzitás szerint 

A koncepcióterv funkcionális egységei számára a helyszínek kijelölése, 
optimalizálása az élőhelytérképezés eredményeinek, illetve a korábban már 
bemutatott “Kímélendő természeti területek” című tervlapon fejlesztésre 
alkalmasnak ábrázolt területrészek figyelembevételével történt (lásd: a 21. 
“Tervezett funkcionális elrendezés” című ábrán).  

A városi rendezvénytér és az aktív sportolási és kikapcsolódási zónák nagy 
része a golfozás által intenzíven igénybevett, degradáltabb területekre 
koncentrálódik. A jelenleg szigetszerűen elhelyezkedő természetes 
élőhelyek összekapcsolása érdekében, valamint a leromlott állapotú, 
ám védett területek helyreállítása céljából kijelöltünk 
természetvédelmi rekonstrukciós zónákat. 

A terület különböző részeit az alapján csoportosítottuk, hogy az egyes 
részterületek milyen intenzitású igénybevételnek lesznek kitéve (lásd a 22. 
“Területrészek tervezett használati intenzitása” című ábrán). 

 

 

 

 

 

21. ábra: Tervezett funkcionális elrendezés (saját szerkesztés) 
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22. ábra: Területrészek tervezett használati intenzitása (saját szerkesztés) 

Rekonstrukciós zóna: Élőhely-helyreállítási területet jelölnek, itt a 
homokpusztagyepek és homoki tölgyesek, valamint a lápréti növényzet 
rekonstrukciója a cél. Beépítéstől és zavaró hatásoktól, taposási kártól, 
terhelésektől, szennyezésektől mentes terület kell, hogy maradjon. 
Valamint az élőhely-helyreállítási és kezelési  feladatok rendszeres 
végrehajtását biztosítani kell. A rekonstrukciós zóna az összterület 9%-át 
teszi ki koncepciótervünkben. 

Védelmi zóna: Hasznosítástól mentes, illetve csak természetvédelmi 
bemutatást szolgáló, országos és helyi védettségű területek. Zömében a 
jelenleg fennmaradt vizes élőhelyeket, lápréteket, valamint a helyi védett 
homokpusztagyep területét jelölik. Az északi védelmi területet szeretnék 
minél zavartalanabb állapotában megőrizni. A terület déli részén lévő 
homokpuszta gyepet és láprétet, valamint az Erzsébet-ligetet egy 
tanösvénybe foglaltuk. Így az ösvény egyik része természetes élővilágot 
mutatja be, a másik pedig kulturális történeti információkkal szolgálhat. A 
védelmi zóna az összterület 36%-át teszi ki koncepciótervünkben. 

Passzív rekreációs zóna: Csendes, kímélő hasznosítási módok tartoznak 
ide, pl. jógatér valamint az idősek parkja elnevezésű gyepes rész az északi 
védett terület szélén, a lovas karám mellett, mely a hotelből átalakított, 
leendő idősek otthona lakói számára is kikapcsolódást biztosíthat az otthon 
területén kívül. A passzív hasznosítású területrészek az összterület 12%-
át teszik ki koncepciótervünkben. 

Aktív zóna: Terhelhető, azaz aktív rekreációs tevékenység végezhető 
ezekben a zónákban. Ide tartoznak a sport és kutyabarát zónák, a napozó és 
piknikező rét, valamint az északi védelmi terület határában kijelölt, 
természetes anyaghasználattal illeszkedő játszóhely is. Az aktív zónaként 
hasznosított területek az összterület 37%-át teszik ki 
koncepciótervünkben. 
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Intenzív zóna: Ebbe a zónába került a dirt-pálya illetve a rendezvénytér is, 
mely folyamatosan vagy időszakosan a leginkább terhelt terület. Az 
intenzív hasznosítású területrészek az összterület 6%-át teszik ki 
koncepciótervünkben. 

 
23. ábra: Egyes zónák területi megoszlása azok funkcionális terhelhetősége, aktív 

igénybevételének intenzitása szerint (saját szerkesztés) 

3.3 Tervezett funkciók leírása 

Sportterület 

A zónában végezhető labdasportok tervünk szerint: méta, tollaslabda, 
strandröplabda, petanque és pinpong. Egyszerre több korosztály számára 
sportolási lehetőséget biztosít a területrész. A tervezett pályák homokos, 
illetve gyepes felületűek, burkolat nélküliek. A meglévő gyepes dombok 
némi zajvédelmet biztosítanak a Golfpálya lakópark felé és egyben 
lelátóként is szolgálnak. Világítását napelemes világítótestekkel 

javasoljuk. A terület déli végében kerékpárlekötők, ivókút és esőbeálló, 
esetleg kamaszok számára wifi-pont kapcsolódhat a sport funkcióhoz.  

Kutyabarát zónák 

Kutyafuttatásra alkalmas, elkerített területek a sportzóna mellett, illetve a 
felső nagy tó nyugati oldalán javasoljuk kialakítani. Itt póráz nélküli 
ebfuttatás lehetséges, azonban a golfpálya egyéb területrészei csak 
pórázzal használhatóak. Itatók és kutyaürülék gyűjtő edények elhelyezése 
is javallott. Agility pályák létesítése sem kizárt e területrészeken. E 
kutyabarát zónák összesen mintegy 4,7 hektár területet tesznek ki.  

Rendezvénytér 

A városi rendezvénytér iránti igényt a Göd Város Önkormányzata és 
számos pályázat is megfogalmazta. A szükséglet oka az, hogy az egy 
évtized alatt csaknem megduplázódott lélekszámú város kinőtte a 
jelenlegi, Feneketlen-tó melletti 2500 fő befogadóképességű, 
katasztrófavédelmi szempontból igen kedvezőtletlen adottságokkal 
rendelkező területet (mérete: 40 x 80 méter).  

A tervezett új városi rendezvénytér a golfpálya keleti részén, az Összekötő 
út mentén, a véderdővel szemközt kap helyet koncepciónkban. A kijelölt 
helyszín befoglaló mérete kb. 150 x 150 méter, mellyel a Szabadtéri 
rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat és biztonsági 
intézkedéseket tartalmazó TvMI 10.2:2020.01.22. számú Tűzvédelmi 
Műszaki Irányelv nézőterekre és menekülőterekre vonatkozó előírásai 
kényelmesen biztosíthatóak. A terület akár 4000 főt meghaladó 
nézőközönség befogadására is alkalmas lehet. A rendezvénytér körüli 
dombok is alkalmasak a nézők befogadására, a magaslatokról jól rá lehet 
látni a tervezett színpadra. 
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A rendezvénytér elhelyezésénél szempont volt, hogy  
● legkevésbé terhelje, zavarja a természeti értékeket 
● legkevésbé zavarja a környékben lakókat 
● legkevésbé érje a vasút zaja 
● katasztrófavédelmi szempontból a mentés megoldható legyen  
● a feltáró út a lehető legrövidebb legyen, legkevésbé zavarjon 
● megfelelő tájolás (É-D) biztosítható legyen 
● meglévő terepalakulatokat, dombokat kihasználja, figyelembe vegye 

Koncepciónk szerint egy többfunkciós állandó „kisszínpad” a meglévő 
mesterséges tó mellett kap helyet, minél természetközelibb kialakítással. A 
pódium egy része a tó fölé nyúlna kb. 15x10 és 10x8 m-es fa felülettel. A 
többfunkciós „kisszínpad” színpadtechnikát nem igénylő, kislétszámú 
(néhányszáz fős) rendezvények, kiskoncertek mellett esküvő helyszínnek, 
jógázásra, tornázásra is alkalmas lehet. Mellette állandó ülőbútorok (nézőtér 
rész), felette árnyékoló (pl. napvitorla) alakíthatók ki. Kialakítását a 24. 
„Rendezvénytér részletterve” című ábra és a „A rendezvénytér színpadának 
látványterve” című látványterv mutatja be, kialakítása részletesebb tervezést 
és a DINPI-vel egyeztetést igényel. A pódium kellemes színpadképéhez a tó 
látképe és a körülötte lévő nádas, illetve facsoportok is hozzájárulnak. A tó 
vízkormányzása, vízszintjének megemelése átgondolást igényel. 
A rendezvénytér az élővilág és a környéken lakók nyugalma érdekében 
évente legfeljebb 3-4 alkalommal nagylétszámú, 3000-4000 fős városi 
rendezvényeknek (Gödi Juneális, augusztus 20-ai ünnepség, Szüreti 
Fesztivál, Regionális Néptánctalálkozó) biztosíthat helyszínt. Koncepciónk 
szerint ezeket a színpadtechnikát igénylő nagyobb városi rendezvényeket 
alkalmilag felállított mobil nagyszínpad szolgálná ki. Mobil WC-k és 
mobil büfék, kitelepülő árusok számára a koncepcióterv a rendezvénytér 
és az Öregfutó út közötti területsávon (un. felvonulási területen) jelöl ki 
helyet.  
 

24. ábra: A rendezvénytér részletterve (saját szerkesztés) 
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Élőhely rekonstrukciók 
A lápréti vegetáció visszaállítása további hidrológia vizsgálatot igényel a 
megfelelő vízvisszatartási, illetve vízkormányzási módszerek kidolgozása 
céljából. 
A homokpusztagyepek, valamint homoki tölgyesek helyreállítása a cél a 
koncepcióterven jelölt degradált területeken. A gyepek esetében  a Fóti-
Somlyó Természetvédelmi Területen alkalmazott gyeprekonstrukciós 
módszerek alkalmazhatóak. A homoki tölgyes kialakítás facsemeték 
telepítésével történhet.  
A homoki gyöngyvirágos-tölgyes társulás rekonstruálásához javasolt 
őshonos fafajok a következők: kocsányos tölgy (Quercus robur), mezei 
juhar (Acer campestre), vadkörte (Pyrus pyraster), fehér nyár (Populus 
alba). 

  
 
25. ábra: A homoki gyöngyvirágos-tölgyes társulás őshonos fafajai (forrás: dendrologia.hu) 

Természetismereti  és kultúrtörténeti tanösvény 
Az élővilághoz kapcsolódó tanösvény kidolgozását a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóságával együttműködve, az általuk meghatározott állat és 
növényvilágról szóló tanösvény táblák kihelyezését javasoljuk. Az 
ismeretterjesztő táblák térjenek ki az egykori természetes élővilágra, 
potenciális növényzetre, ugyanakkor tartalmazzanak iránymutatásokat a 
megőrzésre, hogy mit tehetünk a területen fellelhető élőhelyek 
megóvásáért. Javasoljuk, hogy a tanösvény fenntartásába vonják be az 

ifjúságot (pl. Piarista Szakiskola diákjait), ezzel is interaktívabbá és 
közvetlenebbé téve a természettel való kapcsolatukat.  
 
Néhány javaslatot adunk az információs táblák témaköreire: 

• indítótábla I. láprét – általános tájékoztatás  
• rekettyefüzesek 
• kékperjés láprét 
• madárvilág - madárlesnél 
• nádas és egyéb állatfajai 
• hódok 
• indítótábla II. – egykori Gödi pusztáról   
• homoki tölgyes rekonstrukció 
• homokpusztagyep, homoki sztyeprét 
• indítótábla III. – átvezetés a pusztáról a vadászat/állatvilág által 
• Erzsébet emlékliget – rókavadászatok színhelye  
• Erzsébet emlékliget – Erzsébet emlékfásítások története 
• Erzsébet emlékliget – Göd – Gödöllő közötti királyi utazások 

helyszíne, gödi királyi váróterem 

Erzsébet-emlékliget 
Jelenleg is létező fenyvesliget, mely kiemelkedő helytörténeti jelentőséggel 
rendelkezik a település történetében. Ezért közeli védett 
homokpusztagyepet, valamint lápi élőhelyeket bemutató tanösvénybe 
kapcsolva kulturtörténeti tanösvény kialakítását javasoljuk az Erzsébet-
emlékliget területén. A tervezett tanösvény-állomások Sissy 
rókavadászatairól, az Erzsébet emlékfásításokról, valamint a Gödi 
Vasútállomás királyi várójának történetéről adhatnak tájékoztatást. A liget 
századfordulós hangulatát megidéző berendezésekkel, szobrokkal 
javasoljuk megvalósítani az Előképek fejezetben hozott példák alapján. 
A Sissy-emlékliget területén található idős ostorfák (Celtis occidentalis) 
kivágása és tájhonos fajokkal történő pótlása indokolt lenne a homoki 
tölgyes rekonstrukció keretében telepített fákkal pótolva őket – ez további 
egyeztetést igényel.  
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Játszóhely 

Római kort idéző, ütéscsillapító burkolatot nem igénylő ökojátszó 
eszközök, különböző korosztályoknak, mezítlábas tanösvénnyel 
kiegészítve gyep, vagy homok felületen a terepalakulatok, dombok 
adottságainak a kihasználásával. (Tudatosan nem játszótérnek neveztük!) 

Kerékpárút 
Az Öregfutó úti kerékpárút meghosszabbításaként kijelölt, stabilizált 
burkolattal és napelemes irányjelző fényekkel ellátott vagy foszoforeszkáló 
festékkel jelölt gyalogos- és kerékpárút. Egy nyomvonalon, a területen 
kelet-nyugati irányban halad, az Összekötő utat egy új vasúti aluljáróval 
köti össze a Rákóczi úttal. A kerékpárút létesítése önkormányzati 
igényként merült fel, városszerkezeti szempontból indokolt lenne, azonban 
védett természeti területet érint és a jelenlegi HÉSZ (94.§. 4) is kizárja. 
Megvalósíthatósága ezért természetvédelmi szempontból kérdéses, a 
DINPI-vel egyeztetést igényel. (A golfpálya hasznosítása kerékpáros 
áthajtás nélkül is működhet!)  
Amennyiben a kerékpárút megvalósul, a patak felett, a tó védett sávjánál 
legalább 40 méter hosszú (pl. Corten acélrácsos, fény-és vízáteresztő) 
hídszerkezeten vezetendő át  az elválasztó hatás mérséklése és a védett 
területek kímélése érdekében.  

Gyalogos úthálózat, hidak 
Az úthálózat kijelöléséhez a jelenleg kitaposott ösvényeket használtuk fel. 
Ezek tovább fejlesztésével került kijelölésre a kerékpárral is járható 
útszakasz, a tanösvény, a futókör, valamint a sétautak, ösvények. Burkolt 
utat nem javaslunk, csak stabilizált földútat, illetve burkolat nélküli 
földútat/ösvényt többnyire a jelenlegi nyomvonalon (ld. 26. ábra) 
 

A futókör 1300 m hosszú és kialakításánál szempont volt, hogy sem a 
kutyasétáltatás, sem a rendezvények ne zavarják a futókat. 
 
A tervezett gyalogos úthálózat kialakításához több helyen is szükség van 
galogos hidak létesítésére a területet behálózó patakok, csatornák felett 
(lásd 26. ábrán). 

Pihenő- és napozó dombok, kültéri oktatóhelyek 
 
Az eddig felsorolt funkciókon kívül a golfpálya közepén napozásra, 
piknikezésre és pihenésre alkalmas szabad tér kapna helyet padokkal, 
helyenként tűzrakókkal (vízközelben!), esőbeállókkal.  
A város mindkét önkormányzati fenntartású iskolája (a tervezett vasúti 
átjáró megvalósulásával a Huzella is!) 600-700 méteren belül fekszik, a 
tervezett új iskola pedig szomszédos a területtel, ezért kültéri 
oktatóhelyek létesítését is előirányozza a terület több pontján terv.  

Dirt-pálya 

Opcionálisan megvalósítható területhasznosítás, mely veszélyeket rejt, de 
jelentős igény van a megvalósítására. A DINPI-vel folytatott egyeztetés 
eredményének függvényében valósulhat meg. A jelenlegi spontán kialakult 
pálya pozicionálása nem megfelelő a természetvédelmi terület közelsége 
miatt. A kerékpáros használatot irányítani kell. A dirtpálya a 
rendezvénytér közelében, közvetlenül az Összekötő út mentén, egy 
degradált kb. 40x40 méteres területrészen okozná a legkevesebb kárt. A 
pálya megvalósítható a rendezvénytér, illetve a tervezett stabilizált 
kerékpárút tereprendezése során keletkező helyi anyagból. Neon festés 
javasolt a veszélyes sarkokra/szegélyekre. Kialakítása fiatal bicósok 
bevonásával történhetne.  A golfpálya egyéb területein kerékpározás a 
kijelölt kerékpárúton kívül nem megengedett, táblával és hatósági 
eszközökkel tiltandó! 
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26. ábra: Tervezett úthálózat (saját szerkesztés) 

Arculat, anyaghasználat 
A terület javasolt arculatát 3 fő irány határozza meg: a természetvédelem, a 
sport-rekreáció, és a kultúrtörténeti jelleg. A tervezett anyaghasználatot, 
arculatot, hangulatot a mellékletben bemutatott inspirációs előképek 
mutatják be. 
 
A terület hatalmas méreteiből adódóan az anyaghasználat lehet akár 
területi egységenként eltérő, az arculathoz igazítva: 
 

● parkerdei – természetközeli, több fenntartást igénylő főképp 
faanyag felhasználásával 

● századfordulós Sissy stílusú, kovácsolt, vagy öntöttvasból készült 
berendezésekkel 

● modern – fa-látszóbeton, fa-fém pl. corten acél kombináció.  

Épített elemek, berendezések, megvilágítás 
● Közműfejlesztés (ivóvíz, szennyvíz, közvilágítás) parkon belül 

nem indokolt/javasolt. 
● Ivókutak, WC-k létesítése a feltáró utak mentén, bejáratok 

közelében a már meglévő utcai közművekhez csatlakoztatva 
kivitelezhető. 

● Kerékpártárolók, lekötők minden bejáratnál javasolt. 
● Hidak: a nagy tavon egykor is meglévő híd újraépítése, valamint 

híd átvezetés szükséges a kerékpárút mentén is, ahol az útvonal 
természetvédelmi területet érint, ennek legalább 40 m hosszúnak 
kell lennie az előírások szerint. 

● A tanösvény lápi része pallózott. 
● A világítás tekintetében a védett területek fényszennyezéstől való 

védelme prioritást érdemel. Közvilágítás csak a sportpálya és a déli 
kutyafuttató területén, valamint a kerékpárút mentén jelzőfény 
jelleggel és csak napelemes megoldással javasolunk. A kerékpárút 
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mentén fluoreszkáló burkolat alkalmazása jelenthet alternatív 
megoldást. (lásd 22. ábra) 

 

 
27. ábra: Tervezett megvilágítás, napelemes világító testekkel, irányjelzőkkel (saját 

szerkesztés) 

4. Park használati javaslatok és 
korlátozások 

Koncepciónk szerint a természetes élővilág zavartalanságának megőrzése 
érdekében kutyát sétáltatni pórázon lehet, kivéve a kijelölt kutyafuttatók 
területén. 

A védett élőhelyeken az ösvény elhagyása károsíthatja az élővilágot! 
Információs táblákkal hívható fel a figyelem arra, hogy miért ne térjenek le 
a látogatók a kijelölt utakról. A védett területek határát jelölőkarókkal, fa 
pollerekkel indokolt jelölni, hogy pontosan tisztában legyenek a 
parkhasználók a védett-nem védett területek kiterjedésével.  

Ezen felül a parkban az élőhelyek védelme és a konfliktusmentes 
rekreációs használat érdekében koncepciónk szerint nem megengedett: 

● a horgászat, 
● motoros járművel történő behajtás a területre (kivéve a 

rendezvénytérre engedéllyel rendelkezők, illetve megkülönböztető 
jelet használó járművek, valamint a kaszálást-fenntartást végző 
gépjárművek), 

● a lovaglás, 
● a kerékpározás a kijelölt kerékpárutakon és dirt pályán kívül,  
● a tavakban való fürdőzés. 
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5. Záró gondolatok, nyitott kérdések, 
további feladatok 

● Szakhatósági egyeztetés a terv készítésekor nem történt, ám 
szükséges – Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, 
Katasztrófavédelem – különösen a kerékpárút, rendezvénytér, Dirt 
pálya, idős ostorfák kivágása témákkal kapcsolatosan  

● Hidrológiai vizsgálatok szükségessége, vízvisszatartás és 
vízkormányzás tervezése 

● Geodéziai felmérés (drónos technológia) készíttetése 
● Idősek otthonával egyeztetés, milyen szerepet szán magának a 

golfpálya használatban? 
● Országos Ökológiai Hálózat határáról ellentmondó információk - 

rendezés 
● Övezeti átsorolás kérdése + HÉSZ 94. § 4) felülvizsgálata - 

országos jelentőségű védett terület és 10 méteres pufferterületén 
belül nem helyezhető el építmény   

● Összekötő út szemközti oldalán lévő telkek intézményi-közcélú 
hasznosítása indokolt 

● A terület szakszerű fenntartásához kezelési terv szükséges – gépi 
és kézi kaszálással fenntartandó területrészek, invazív fajok 
szervezett és rendszeres irtása 

● Koncepció végiggondolandó fenntartás módja tekintetében (pl. 
bekerített részek kaszálása, behajtás-körbejárhatóság) 

● Élőhelyek kutatása, időnkénti monitorozása, botanikai felmérés 
indokolt 

● Invazív fajok irtásába, természetvédelmi kezelésbe a civil 
szervezetek, lakosság is bevonható szervezett akciók formájában  

A terv koncepcióterv szintű hallgatói munka, nem geodéziai felmérés 
alapján készült – engedélyezésre, kivitelezésre nem alkalmas, 
megvalósításához továbbtervezés szükséges.  
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15. ábra:  Kímélendő természeti területek 
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16. ábra: 19 db pályamű értékelése: Hasznosítási irány és beépítés  

17. ábra: 19 db pályamű értékelése: Javasolt funkciók  

18. ábra: 19 db pályamű értékelése: Helyidentitást alakító tényezők 

19. ábra:  Milyen szerepkört szánnak a golfpályának a pályázatok 

20. ábra: Tervezett bejáratok, megközelítési irányok  

21. ábra:  Tervezett funkcionális elrendezés  

22. ábra:  Területrészek tervezett használati intenzitása  

23. ábra:  Egyes zónák területi megoszlása azok funkcionális 

terhelhetősége, aktív igénybevételének intenzitása szerint 

24. ábra:  A rendezvénytér részletterve  

25. ábra:  A homoki gyöngyvirágos-tölgyes társulás őshonos fafajai  

26. ábra:  Tervezett úthálózat  

27. ábra:  Tervezett megvilágítás 

 

Táblázatok jegyzéke: 

1. táblázat: Szoliter fák listája 

2. táblázat: Élőhelyfoltok listája 

 

Tervlapok  jegyzéke: 

M=1:5000 

Élőhelytérkép a foltok azonosítóival (élőhelyek sorszámai) 

Élőhelytérkép a foltok ÁNÉR kódjaival (ÁNÉR élőhelyek) 

Élőhelyek természetessége  

Kímélendő természeti területek 

Koncepcióterv  
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7. Mellékletek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szoliter fák (1. Táblázat) és az élőhelyfoltok (2. Táblázat) térképi 
megjelenítését lásd a „Élőhelytérkép a foltok azonosítóival (élőhelyek 
sorszámai)” című tervlapon.  

1. táblázat: Szoliter fák listája  
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2. táblázat: Élőhelyfoltok listája  

Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

101 S6 Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 2   

102 S6 Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 2   

103 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

104 P2b x S6 Galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjések és 
nem őshonos fafajok 
spontán állományai 

2 
Solidago 
gigante, 
Asclepias sp. 

105 S6 x RA Nem őshonos fafajok 
spontán állományai és 
őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 

2 
  

106 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

107 S6 Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 2   

108 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

109 U9 Állóvizek 4   
110 B1a Nem tőzegképző nádasok, 

gyékényesek és 
tavikákások 

4 
  

111 B1a x 
OD 

Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és 
tavikákások és lágyszárú 
évelő özönfajok 

3 
Cserjésedik 

112 B1a Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és 
tavikákások 

4 
  

113 D1 Meszes láprétek, rétlápok 5   
114 S7 Nem őshonos fajú 

facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

115 P2a Üde és nedves cserjék 3   
116 OD Lágyszárú évelő özönfajok 

állományai 2   

 

Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

117 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

118 P2b Galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjések 3   

119 S6 Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 2   

120 D1 x D2 Meszes láprétek, rétlápok 
és Kékperjés rétek 5 Solidago a 

szegélyen 
121 RA Őshonos fajú facsoportok, 

fasorok, erdősávok 4   

122 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

123 D2 x P2a Kékperjés rétek és Üde és 
nedves cserjék 4 Cserjésedik 

124 RA x 
P2a 

Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok x Üd. 4 

Solidago a 
szegélyen és 
cserjésedik 

125 B1a x 
OD 

Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és 
tavikákások és lágyszárú 
évelő özönfajok 

3 
Solidago a 
szegélyes 

126 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

127 S6 Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 2   

128 H5b Homoki sztyeprétek 4   
129 OC (T5) Jellegtelen száraz-

félszáraz gyepek (Vetett 
gyepek, füves sportpályák) 

2 
  

130 S6 Nem őshonos fafajok 
spontán állományai 2 Solidago a 

szegélyen 
131 RA Őshonos fajú facsoportok, 

fasorok, erdősávok 

4 

  

132 OC (T5) Jellegtelen száraz-
félszáraz gyepek (Vetett 
gyepek, füves sportpályák) 

2 
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Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

133 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

134 OD Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai 2   

135 S6 Nem őshonos fafajok spontán 
állományai 2   

201 BA Fragmentális mocsári- 
és/vagy hínárnövényzet 
mozaikok álló és folyóvizek 
partjánál 

4 
  

202 B1a x 
OD 

Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és tavikákások 
és lágyszárú évelő özönfajok 

4 
Solidago a 
szegélyen 

203 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

204 OD Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai 2 Solidago 

gigante 
205 OB Jellegtelen üde gyepek 3   
206 B1a x 

OD 
Állóvizek ás nem tőzegképző 
nádasok, gyékényesek és 
tavikákások és lágyszárú 
évelő özönfajok 

4 
  

207 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

208 RA x 
OD 

Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok és 
lágyszárú évelő özönfajok 
állományai 

3 
  

209 P2b Galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjések 3   

210 OD x S6 Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai és nem őshonos 
fafajok spontán állományai 

1 
  

211 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

212 OC (T5) Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek (Vetett gyepek, füves 
sportpályák) 

2 
évente 
kaszálják 

 
 

Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

213 S6 Nem őshonos fafajok spontán 
állományai 2   

214 BA Fragmentális mocsári- 
és/vagy hínárnövényzet 
mozaikok álló és folyóvizek 
partjánál 

4 
  

215 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

216 RA x BA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok és 
fragmentált mocsári, 
hínárnövényzet 

4 
  

217 RA x BA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok és 
fragmentált mocsári, 
hínárnövényzet 

4 
  

218 U9 Állóvizek 4   
219 U9 Állóvizek 4   
220 S6 Nem őshonos fafajok spontán 

állományai 2   

220 U9 Állóvizek 4   
221 S6 Nem őshonos fafajok spontán 

állományai 2   

222 S6 Nem őshonos fafajok spontán 
állományai 2   

223 BA Fragmentális mocsári- 
és/vagy hínárnövényzet 
mozaikok álló és folyóvizek 
partjánál 

4 
  

224 B1a Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és tavikákások 4   

225 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

226 BA Fragmentális mocsári- 
és/vagy hínárnövényzet 
mozaikok álló és folyóvizek 
partjánál 

4 
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Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

227 OD Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai 2 Solidago 

gigante 
228 S6 x RA Nem őshonos fafajok 

spontán állományai és 
őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 

2 
  

229 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

230 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

231 S6 x RA Nem őshonos fafajok 
spontán állományai és 
őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 

2 
  

232 OC Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek 3   

233 OC Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek 2 évente 

kaszálják 
234 S7 Nem őshonos fajú 

facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

235 RA x 
OD 

Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok és 
lágyszárú évelő özönfajok 
állományai 

3 
  

236 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

237 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

238 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

239 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

240 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

 

Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

241 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

242 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

243 S7 Nem őshonos fajú 
facsoportok, erdősávok és 
fasorok 

2 
  

244 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

245 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

246 OC (T5) Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek (Vetett gyepek, 
füves sportpályák) 

2 
évente 
kaszálják 

247 U11 Út- és vasúthálózat 1   

248 U2 Kertvárosok, szabadidős 
létesítmények 1   

249 U2 Kertvárosok, szabadidős 
létesítmények 1   

301 U9 Állóvizek 4   

302 H5b Homoki sztyeprétek 4   

303 B1a Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és tavikákások 4   

304 B1a Nem tőzegképző nádasok, 
gyékényesek és tavikákások 4   

305 OC Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek 2   

306 OD x OC Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai és jellegtelen 
száraz-félszáraz gyepek 

1 
  

307 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

308 D2 Kékperjés rétek 5   

309 U9 Állóvizek 4   

310 D2 Kékperjés rétek 5   
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Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

311 D1 x P2b Meszes láprétek, rétlápok és 
galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjék 

3 
  

312 OB x S6 Jellegtelen üde gyepek és 
nem őshonos fafajok spontán 
állományai 

1 
  

313 OC x RA Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek és őshonos fajú 
facsoportok 

2 
  

314 D2 Kékperjés rétek 5   
315 OC x 

P2b 
Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek és galagonyás-
kökényes-borókás száraz 
cserjék 

2 
  

316 D2 Kékperjés rétek 5   
317 P2b x B4 Galagonyás-kökényes-

borókás száraz cserjések és 
lápi zsombékosok 

3 
  

318 D1 Meszes láprétek, rétlápok 5   
319 S6 Nem őshonos fafajok 

spontán állományai 2   

320 RDb Őshonos lombos fafajokkal 
elegyes idegenhonos lombos 
és vegyes erdők 

2 
  

321 OC x S6 Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek és nem őshonos 
fafajok spontán állományai 

1 
  

322 RDb Őshonos lombos fafajokkal 
elegyes idegenhonos lombos 
és vegyes erdők 

2 
  

324 OC Jellegtelen száraz-félszáraz 
gyepek 2   

325 H5b x 
P2b 

Homoki sztyeprétek és 
galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjék 

3 
  

326 S6 x P2a Üde és nedves cserjék és 
nem őshonos fafajok spontán 
állományai 

2 
  

 

Élőhely 
sorszáma 

Élőhely 
kódja Magyar megnevezés 

Természetesség (1-
teljesen leromlott; 5-

természetes) 
Megjegyzés 

327 B4 x D2 Lápi zsombékosok és 
kékperjés rétek 5   

328 D1 x P2b Meszes láprétek, rétlápok és 
galagonyás-kökényes-borókás 
száraz cserjék 

3 
  

329 H5b x 
OD x 
P2b 

Homoki sztyeprétek és 
lágyszárú évelő özönfajok és 
galagonyás-kökényes-borókás 
cserjék 

2 
  

330 D2 Kékperjés rétek 5   
331 OD Lágyszárú évelő özönfajok 

állományai 2   

332 P2a Üde és nedves cserjék 3   
333 B4 x P2a Lápi zsombékosok és üde, 

nedves cserjések 4   

341 OD (D2) Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai (kékperjés rétek) 3   

342 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

344 RA x P2b 
x OD 

Őshonos fafajú facsoportok és 
Galagonyás-kökényes-
borókás cserjés és lágyszárú 
özönfajok 

3 
  

345 S6 x RA Nem őshonos fafajok spontán 
állományai és őshonos fajú 
facsoportok, fasorok, 
erdősávok 

2 
  

346 RA Őshonos fajú facsoportok, 
fasorok, erdősávok 4   

347 S6 x P2a Üde és nedves cserjék és nem 
őshonos fafajok spontán 
állományai 

2 
  

348 P2b Galagonyás-kökényes-
borókás száraz cserjések 3   

349 OD Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai 2   

350 OD x S6 Lágyszárú évelő özönfajok 
állományai és nem őshonos 
fafajok spontán állományai 

1 
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8. Fotódokumentáció 

Meglévő állapot fotódokumentációja 
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Lehetséges arculati elemek (előképek) 
Természetközeli – parkerdei hangulat 
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Századfordulós hangulat 
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Modern hangulat – fa-látszóbeton kombináció 
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Világítás 

 

9. Logo-tervek 
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10. Látványtervek 
 

 
A rendezvénytér színpadának látványterve (saját szerkesztés) 



 50  

 

A nagy tó mellé tervezett kutyabarát zóna látványterve (saját szerkesztés) 
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A tervezett természetismereti tanösvény pallós szakaszának látványterve (saját szerkesztés)
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