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BEVEZETŐ 

 

Jelen környezetalakítási tervdokumentáció Budapest XXIII. kerület, Soroksár Molnár-

sziget Meder utca és a Fűzfás utca közötti parti sáv területére készült, melynek 

elkészítésére Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a KASIB Mérnöki 

Manager Irodát bízta meg. 

 

A terv készítésének célja Soroksár egyik kiemelkedő jelentőségű ugyanakkor 

alulhasznosított területére, egy olyan környezetalakítási javaslat, koncepció kialakítása, 

mely a természeti értékek megőrzése és védelme mellett meghatározza a terület 

fejlesztési irányát, az elhelyezhető funkciókat és jövőbeni jellegét, és a továbbiakban 

kiindulási alapja lehet részletesebb tervek elkészítésének. A javasolt elemek 

kialakításához az illetékes államigazgatási szervekkel, tulajdonossal kezelővel történő 

egyeztetés is szükséges. 

 

A tervezés során a jelenleg rendeltetés nélküli területen a természeti környezethez 

igazodó, valamint a távlati fejlesztésekhez kapcsolódó funkciók javasoltak. Ennek 

megfelelően a területet feltáró gyalogos útvonalak, sétányok kerültek meghatározásra, 

valamint olyan vízparti építmények (stég, palló-ösvény) elhelyezésére készült javaslat, 

mely segíti a Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág megismerését, valamint a lakosok és a 

természet kapcsolatának erősítését. A területen tervezett futópálya, játszótér, street 

workout park a Molnár-sziget és környezetének rekreációs lehetőségeit bővítik.  
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KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV 

1. A tervezési terület általános bemutatása, elhelyezkedése 

A Molnár-sziget Soroksár Ny-i oldalán helyezkedik el; keleti és nyugati irányból egyaránt 

a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág határolja, a keleti oldalon a kerület beépített területei, 

nyugat felől pedig Csepel található.  

A szűken vett tervezési terület az északon tervezett Fűzfás-Dobó utcai gyalogos-

kerékpáros híd és a délen található szigetre vezető Meder utca közötti parti sávon 

helyezkedik el.  

 

Terület elhelyezkedése 

  
 

 

A tervezési terület a (184135/73), (186591), (186685) helyrajzi-számú közterületeket, 

a 196856, 186590 helyrajzi-számú ingatlanokat, továbbá a Duna telkét (185004 hrsz.) 

érinti.  

 

A soroksári Molnár-sziget a Duna-ág legnagyobb szigete, mely nevét az egykor 

soroksári vizeken őrlő hajómalmokról kapta. A szigeten jellemzően üdülőterületek 

helyezkednek el. A szigetet Soroksárral a terület déli végében található közúti híd köti 

össze. A Ráckevei-(Soroksári) Duna Molnárszigeti mellékága a 49,0-51,0 fkm 

szelvények között található, hosszúsága 2 km, szélessége 20-50 m között változik, 

mélysége 0,5-2,0 m közötti. A mellékág vízminőségét erősen befolyásolja a szennyvizet 

és jelentős mennyiségű hordalékot szállító Gyáli-patak, illetve a Dél-pesti 

Szennyvíztisztítóból bevezetett tisztított szennyvíz. E két tényezőnek komoly szerepe 

van a mellékág jelenlegi feliszapolódásában, ezt tetézi a mellékág lassú vízfolyása is. A 

Molnár-sziget körül, illetve a soroksári Duna-parton kiterjedt nádasok jelzik szigetet 

körülölelő Ráckevei-(Soroksári)-ág lassú vízfolyását, melyek a víztest öntisztuló 

képességét is segítik. 
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A területről illetve annak közvetlen környezetéről csak a korábbiak során készült 

geodéziai felmérés, melyet jelen tervezés során is kiindulási adatként használtunk fel. 

 

2. A hatályos településrendezési eszközök vizsgálata a tervezési terület 

vonatkozásában 

A Molnár-szigetet a hatályos Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) szerint 

főként hétvégiházas üdülő- és kisebb részben zöldterület, illetve nagykiterjedésű 

rekreációs és szabadidős területek alkotják.  

A tervezési területet érintő parti sáv zöldterület, mely a TSZT szerint Zkp jelű Közkert, 

közpark terület, míg a déli Meder utcai kiszélesedő területrész K-Rek jelű 

területfelhasználásba sorolt. Ez utóbbi szerkezeti jelentőségű zöldfelületi kapcsolat 

jelöléssel ellátott. A TSZT tervlap tervezett Duna-hídként ábrázolja a tervezési területet 

érintő távlati gyalogos-kerékpáros hidat, mely a Fűzfás és a Dobó utcát kötné össze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kivágat a Budapest Településszerkezeti Tervből 
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FRSZ kivágat a Molnár-szigetről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kivágat a hatályos övezeti tervlapból 
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Kivágatok a KVSZ 14-es számú mellékletéből:  

 
Tervezési terület északi része a tervezett Fűzfás-Dobó utcai gyalogos-kerékpáros hídnál 

 
Tervezési terület déli része a Meder utcai hídnál 
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A tervezési területet érintő övezetek az alábbiak:  

A Z-KP-XIII-00 jelű közpark övezetbe sorolt a Molnár-sziget keleti parti sávja, ahol az 

előírt legkisebb kialakítható telek mérete 10 000m2, a terepszint feletti beépítettség 

mértéke 2%, melyből az épület 1%-ot foglalhat el. A kialakítandó legkisebb zöldfelületi 

arány 75%.  

A Z-FK-XXIII-02 jelű fásított köztér övezetbe tartozik a 14 sz. melléklet szerint a Meder 

utca menti telekrész. Az övezetben a megengedett terepszint feletti beépítettség aránya 

1 %. Az előírt legkisebb kialakítandó zöldfelületi arány 25%.  

A Molnár utca mentén a fásított köztér besorolású területhez csatlakozóan a telek egy 

része IZ-XXIII-04 övezetbe sorolt. Az övezetben megengedett beépítettség aránya 15 %. 

Az előírt legkisebb kialakítandó zöldfelületi arány 70%.  

A tervezési terület vonatkozásában a hatályos településrendezési eszközök nincsenek 

teljes összhangban. A parti sáv vonatkozásában a terület egységesen Z-kp zöldterületi 

területfelhasználásba és övezetbe sorolt, ugyanakkor a déli kiszélesedő területrészt a 

Budapest TSZT már egységesen K-rek jelű különleges beépítésre szánt 

területfelhasználásban jelöli, míg a szabályozási terven még megosztottan Z-FK és IZ 

övezetekbe tartozik. az összhang megteremtése érdekében a szabályozási terv 

módosítása várható. 

3. A tervezési területet érintő védett természeti területek, táji- ökológiai 

értékek vizsgálata 

A tervezési terület természeti értékeinek köszönhetően egyaránt érinti a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat és a Natura 2000 terület is. 

   

Nemzeti Ökológiai Hálózat Natura 2000 Tájképvédelmi érintettség 
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Natura 2000 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete szerint a Ráckevei Duna-ág a 

jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek közé tartozik, melynek 

területkódja HUDI20042. 

A Ráckevei Duna-ág elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület teljes 

egészében lefedi a Ráckevei-(Soroksári) Duna-ágat, melynek a kerületet érintő 

kiterjedése 47,06 ha. A területnek kiemelt jelentősége van közösségi jelentőségű 

élőhelytípusok és a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok védelmében, ezen 

belül a víztest élővilágának, a természetes mocsári vegetációnak, valamint az ártéri 

ligeterdőknek az értékveszteségek nélküli megőrzésében. A védelem kiemelt eszközei a 

vízminőség javító intézkedések, a partvonal további beépítéseinek megakadályozása, 

valamint a közösségi parthasználat erősítése szemben a magáncélú használattal. 

 

Országos Ökológiai Hálózat  

Az ökológiai hálózat lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 

településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek 

előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. A tervezési területet a 

DINPI adatszolgáltatása szerinti ökológiai folyosó területe jelentős mértékben lefedi, a 

Ráckevei Duna-ág parti területein. A déli kiszélesedő, ökológiai értékeket csekély 

mértékben hordozó területrészt azonban csak keskenyebb sávban érinti. 

 

Tájképvédelem 

Soroksár településképének fő jellegzetessége a Ráckevei Duna-ág és annak part menti 

területei. A parti területek Soroksár teljes hosszában részei a tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő területeknek, így a tervezési területet is teljes 

egészében lefedi, így a tervezés során a tájképi-, településképi értékek védelme is 

meghatározó a természeti értékek megőrzése mellett. 

 

4. Terület jelenlegi állapotának bemutatása 

A tervezési terület egyik legjelentősebb része a Meder utcai híd és annak környezete, 

mely a Molnár-sziget egyetlen közúti kapcsolatát biztosítja Soroksárral. Ennek 

köszönhetően a terület közvetlen kapcsolatban van Soroksár központi részével.  

 

Az érintett terület jelenleg kihasználatlan, kiépítetlen terület, melyen burkolat és gyepes 

tisztás található. A Meder utcai hídról lehajtva közelíthető meg a Molnár utca, mely 

feltárja az üdülőházas területeket.  

A Meder és a Molnár utca keresztezésében lévő teresedésen egy körülbelül 25x50 

méteres betonfelület található, amelyet jelenleg parkolási célra használnak. Az említett 

utcai szakaszon egyoldali járda vezet. 
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A területen található növényállomány főként gyomfajokból áll, mint zöld juhar (Acer 

negundo) és fehér akác (Robinia pseudoacacia). Emellett magas arányban találhatóak 

nyárfák, és fűzfák is. Különösen értékes növényegyedek nem jellemzőek a területen, a 

meglévő növényzet azonban beállt, többnyire jó egészségügyi állapotúnak mondható.  

A vízparti növényállományt kiterjedt nádas és sás alkotja. A Meder utca irányából a 

vízparti szakasz csak néhol közelíthető meg, ahol gyéren borított vízinövényekkel. 

A tervezési terület képekben: 

  
Beton burkolatú felület Burkolt felület melletti zöldfelület 

  
Tervezési területre jellemző növényállomány 

  
Duna-ág part menti nádasai 
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A szigetet ligetes parti sáv veszi körül, az itt található telkek is magas zöldfelületi 

fedettséggel rendelkeznek. 

A sziget keleti oldalán kijelölt zöldterület gyakorlatilag a Dunához kapcsolódó nádas és 

füzes társulásokat, valamint a meredek rézsűket foglalja magába. A Molnár-szigeti keleti 

part menti üdülő jellegű beépítések mellett a vízparton nádas húzódik, melyben 

jellemzően fűzfák (Salix sp.) helyezkednek el. A beépített részek mellett hol 

elkeskenyedő, hol kiszélesedő sávban néhol természetesebb, néhol pedig a lakosok által 

gyepesített területek találhatóak. 

 

Értékes faunával rendelkezik a Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág Molnárszigeti-mellékága. 

Az itt található vízterület hosszúsága közel 2000 m, szélessége 20-50 m között, mélysége 

pedig 0,5-2,0 m között változik. A mellékág jobb és bal partjánál jelentős kiterjedésű 

nádasok találhatóak, növény és állatvilága pedig fajgazdag.  

 

5. Terület koncepcionális kialakítása  

A koncepció igazodik a Molnár-sziget területére készült Budapest, XXIII. Kerület 

Soroksár Molnár-sziget - Közlekedési Tanulmányterv című dokumentációban 

foglaltakhoz. A tervezési terület jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan fő szempont 

volt a meglévő természeti adottságokhoz való igazodás, a természeti értékek megőrzése.  

 

A fő funkciók, építmények, a kapu, illetve fogadó szerepet betöltő terek a Meder utcai híd 

és a tervezett Fűzfás utcát és Dobó utcát összekötő gyalogos-kerékpáros híd 

környezetében kerültek elhelyezésre.  

 

A Meder utcai és a Molnár utca találkozásánál található területen jelenleg is találhatók 

rekreációs funkciók, melyek közhasználat céljára csupán korlátozottan elérhetőek. Ez a 

zöldfelületként legnagyobb értéket képviselő egykori ifjúsági tábor kertje folyamatos 

fejlesztésen, több ütemű felújításon esett át. A Tündérkert elnevezésű szabadidős 

létesítmény szomszédos a tervezési terület déli részével, így a kedvezően egészíthetik ki 

egymást a meglévő és a tervezési területen javasolt funkciók. 

A Meder utcánál található nagyobb szabad tér lehetőséget kínál a rekreációs fejlesztésre 

– gyalogos sétaútvonalak, játszótér, streetworkout pálya (nyújtópont) kialakítására, 

pavilonok elhelyezésére. A vízfelület és a sétányok, valamint rekreációs funkciók közötti 

kapcsolat megteremtését, erősítését segíti a vízparton tervezett pihenőstég, melynek 

végében kisméretű csónakház kialakítására is lehetőség nyílik. A szórt burkolatú 

útvonalak között a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág mentén megtalálható fauna 

megismerését segítő „élőhely bemutató” növénykiültetés, valamint a parttól induló 

pallós ösvény kialakítása javasolt. 

 

A Fűzfás utcánál elsősorban a pihenő funkció fejlesztése javasolt – vízparti pihenőstég, 

sétány kialakításával, padok kihelyezésével. 
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5.1. Meder utcai híd környezete 

 

A Meder utca és Molnár utca találkozásánál elhelyezkedő terület megközelítést jelenleg 

a Meder utcai híd szolgálja. A Meder utcai híd környezete közvetlen kapcsolatban van 

Soroksár központi részével, a híd ugyanis egy vonalban található a Hősök terével, 

melyhez kiépített gyalogos lépcső is vezet. A Meder utcai híd környéke így igen kedvező 

elhelyezkedésű, mely a kerület lakói számára könnyen elérhetővé és használhatóvá teszi 

ezt a területegységet, ezért a tervezett funkciók többségét ezen a részen javasolt 

elhelyezni. A híd irányából egy reprezentatív fogadótér kialakítása is tervezett. 

E nyílt fogadótér környezetének rendezése kiemelt fontosságú. Itt kaphatnak helyet a 

vendéglátó funkcióval rendelkező pavilonok, a parkoló, a játszótér, valamint 

streetworkout pálya is.  

A fogadó téren javasolt elhelyezni az információs táblákat, melyek segítséget 

nyújthatnak a szigeten való tájékozódáshoz, a rekreációs lehetőségek megismeréséhez. 

Ez a burkolt tér alkalmas szobor vagy emlékmű elhelyezésére, mely akár emléket állíthat 

a vízimolnár mesterségnek, az egykori úszómalmoknak is. 

 

A terület tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület, így a pavilonok kialakítása és 

elhelyezése során figyelembe kell venni a tájba illesztés lehetőségeit. Mindezek mellett a 

használati érték szempontjából a Duna-ág feltáruló látványa is fontos. A javaslatban 

szereplő építmények pavilon jellegűek. A vízparthoz közelebb csónakház kialakítása 

javasolt.  

A terület Duna-ág parti elhelyezkedése, és a természeti környezetbe ágyazottsága, 

közelsége miatt a területen a gyalogos utak szórt burkolattal tervezettek, kizárólag a 

parkoló és a fogadótér területén javasolt szilárd burkolat kialakítása. 

A tervezett 37 férőhelyes parkoló északi részén kerékpártároló javasolt elhelyezni. 

 

1. A Meder utca környéki terület központi részén egy gyermekjátszótér tervezett, 

melynek tematikája, kialakítása kapcsolódhat a vízparthoz vagy a területről 

kiinduló vízi tanösvényhez. Ebben az esetben javasolt olyan arculati elemek 

használata, melyek a vízi élővilágot, illetve a vízi molnár mesterséghez kapcsolódó 

eszközöket elevenítik meg a gyermekek számára.  

 

2. Ehhez kapcsolódóan került elhelyezésre a vízparti élőhelyeket és azok élővilágát 

bemutató növénykiültetés is, így a terület ezen részén ismeretterjesztő, oktatási 

funkciók kaphatnak helyet. Ezen a területen különféle, környezeti nevelést elősegítő 

interaktív játékok, a körülvevő környezet leírását tartalmazó információs táblák 

elhelyezése javasolt.  
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3. A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág élővilágának bemutatását szolgálhatja a Molnár 

utcai vízparttól induló, közel 1 km-es szakaszon a vezető vízparti fapallós ösvény, 

melyen lehetőség nyílik nyugodt pihenésre és a vízi élővilág szemlélésére. A Molnár- 

sziget keleti oldalán, a vízpart mellett, a vízfelszín felett tervezett vízparti tanösvény 

a Fűzfás utcáig halad, a tervezett gyalogos-kerékpáros híd lábáig. A pallós ösvényről 

több helyen javasolt leágazások, ezek környezetében pihenőterek kiépítése, így a 

Fűzfás utcán több ponton csatlakozni lehet a tanösvényre.  

A fapallós ösvény és pihenők a Duna telkének érintettségével kerültek ábrázolásra, 

melyek kialakításához az illetékes államigazgatási szervekkel, tulajdonossal 

kezelővel történő egyeztetés szükséges. 

 

4. A Molnár-szigeten körbe haladó 3500 méter hosszú futópálya mentén elhelyezett 

street workout park elsősorban a felnőttek, valamint a futók számára nyújt 

testedzési, átmozgatási, nyújtási lehetőséget.  

 

5. A futópálya középső szakaszán két helyen is kialakításra kerül egy vízvételi 

lehetőséggel rendelkező frissítő állomás és több pihenőtér, ahol lehetőség nyílik a 

pallós ösvényre való csatlakozáshoz. 

 

5.2 Tervezett Fűzfás utcai - Dobó utcai gyalogos-kerékpáros híd környezete 

A tervezési terület északi része a Fűzfás utca, melybe csatlakozik a tervezett gyalogos-

kerékpáros híd. Az utca keresztmetszeti szélessége és a szomszédos telek igénybevétele 

lehetővé teszi a terület északi fogadópontjának kialakítását és néhány funkció 

elhelyezését. 

 

1. Fűzfás utcában kis területű pihenőtér kialakítása tervezett a sziget belsejéből 

érkezők fogadására. A téren javasolt padok, növénykiültetés, emlékmű vagy 

térplasztika kialakítása, ezen felül a szigeten történő eligazodást segítő információs 

tábla telepítése.  

 

2. A tervezett gyalogos-kerékpáros híd lábának nyugati oldalán a Meder utcához 

hasonlóan a vízfelszín fölé nyúló stég kialakítása tervezett, mely a tanösvény északi 

lezárása is egyben. Ehhez kapcsolódóan szórt burkolatú sétány, illetve padokkal 

ellátott pihenőtér kaphat helyet.  



SOROKSÁR MOLNÁR-SZIGET KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV - 2016 

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

15 

15 

 
 

5.3 Növényalkalmazás 

A terület vízparti jellegéből adódóan a jövőbeni zöldfelület-rendezési munkák, 

növénytelepítések során a területen ezen jellemzője megtartandó, illetve a megfelelő 

növényfajok, fajták megválasztásával erősítendő. A területen megtalálható gyomosító 

növényfajok (Acer negundo, Robinia pseudoaccacia, Ailanthus altissima) cseréje javasolt. 

 

Növénytelepítés során, a terület természeti értékeinek megóvása, valamint a tájkép 

védelme érdekében törekedni kell olyan őshonos fajok megválasztására, melyek a víz 

közelségéből adódó sajátos környezeti feltételekhez alkalmazkodtak. Fás szárú 

növények telepítése során a ligeterdők puha- és keményfájú fajai javasoltak (Salix sp., 

Populus sp. Ulmus sp., Alnus sp., Fraxinus sp.).  

 

A természetes élőhelyi adottságokhoz megfelelően facsoportok, ligetek telepítése 

javasolt (kivéve a parkoló fásítása esetén). Megemlítendő, hogy a fák nem csak esztétikai 

élményt nyújtanak, de levegő-, talaj- valamint vízvédelmi szerepük is meghatározó.  

 

A vízpart jellemző növénytársulásai, élőhelyei a nádasok és magassásasok, melyek a 

Molnár-sziget körül kiterjedt állományokat alkotnak. Ezen életközösségek táplálkozó, 

fészkelőhelyet jelentenek sok élőlény számára, emellett szerepük a víz tisztulása 

szempontjából is elsődleges. A vízparti növénytársulások, nádasok védelmét kiemelt 

szempontként kell kezelni a későbbi zöldfelület-rendezések során, a természetvédelmi 

hatóságokkal egyeztetve. 

 

A Molnár utca mentén tervezett élőhely bemutató területén a Molnár-sziget jellegzetes 

növényfajainak (pl. Carex sp. Typha sp., Schoenoplectus sp., Rorippa sp., Lythrum  sp.) 

társulásainak bemutatása javasolt. 

Gyomosító fajok telepítése az egész területen kerülendő. 



SOROKSÁR MOLNÁR-SZIGET KÖRNYEZETALAKÍTÁSI TERV - 2016 

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

www.kasib.hu 

16 

16 

 
 

5.4 Előképek 

Parti sétány, pihenőtér 

  
Sétány (Tisza-tó) Ártéri tanösvény (Vác) 

 

  
Presqu’ile Provincial Park, Lake Ontario 

(Brighton) 
Vízi sétány (Tisza-tó) 

 

  

Sóstói Tanösvény (Székesfehérvár) 
Southampton Boardwalk, Peconic river 

(USA, New York) 
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Halastó (Hortobágy) Tanösvény (Tisza-tó) 

 

Sétány, stég 

 

  
Tagore sétány részlet, Balaton (Balatonfüred) Paprocany Lake, Tychy (Lengyelország) 

 

  
Paprocany Lake, Tychy (Lengyelország) 
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Pavilonok, vendéglátó ipari egységek 

  
Fagylaltozó/bisztró épület (Kólya Arnold asztalos munkái, Balatonboglár) 

  
Illemhely épület (balra), büfé épület (jobbra) – (Kólya Arnold asztalos munkái, Balatonboglár) 

  
Katalinpuszta, Szendehely 

Arculati elemek 

  
Burrus Old Mill Park Waterwheel, Kansas (USA) – vízimalom 
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Utcabútorok 

 
 

„Kőboxkert” „Robinia Group” 

  
Robinia Group, City utcapad „Woody” pad 

 

 

Játszótér 

  
Anna-rét Királyrét 
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Freeman’s Mill Park, Lawrenceville (Georgia) 

  
Walker Mill Regional Park, Minneapolis (USA) 

 

   
Walker Mill Regional Park, Minneapolis (USA) 
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San Diego Waterfront Park játszótér, (USA) 

 

Élőhely-bemutató park 

  
Interaktív tábla (Kisvác) Ártéri tanösvény, információs tábla (Vác) 

  

Gyadai tanösvény (Katalinpuszta) Információs tábla (Naplás-tavi Tanösvény)  

 

 

 

 

Budapest, 2016. október 


