
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2008. (II. 13.) rendelete 

a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi LXXXII. törvény 6. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi jelentőségű természeti területek 

védettségének fenntartásáról az alábbi rendeletet alkotja:  

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § 

 

(1)  A rendelet célja  

a) a Pest megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága által korábban védetté nyilvánított 

meglévő természetvédelmi, tájképi jelentőségű, ritka, illetve veszélyeztetett 

egyedek, életközösségek és területek, növénytelepítések védettsége fenntartásának 

biztosítása; 

b) a természetvédelem helyi szintű szabályainak megállapításával a város területén 

található természetvédelmi területek és értékek megőrzéséhez jogi eszközök 

biztosítsa. 

(2) A védettség fenntartásának oka, hogy: 

a) biztosítsa a védetté nyilvánított értékek fennmaradását a jelenlegi természetes, 

valamint természetközeli állapotban; 

b) megóvja e területek biológiai sokféleségét; 

c) pihenési, szórakozási, kirándulási lehetőséget nyújtson a védett terület sérelme 

nélkül; 

d) a fenntartható használattal és természetkímélő megoldással biztosítsa a természeti 

terület károsodás nélküli hasznosítását; 

e) az ifjúságnevelési és oktatási alapfeladatok ellátásához megfigyelő és bemutató 

helyeket biztosítson. 

 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város területén található: 

a) Budakeszi Város területén található helyi védett természeti területekre és az ott található 

természeti értékekre és állatvilágára, 

b) minden olyan természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságokra, aki a helyi védett természeti területtel és az ott található természeti 

értékekkel és állatvilágával munkája során, valamint turisztikai célból kapcsolatba kerül. 

 

Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli 

állapotok jellemeznek; 



b) természetes állapot: az az élőhely, táj életközösség, melynek keletkezésében az ember 

egyáltalán nem vagy – helyreállításuk kivételével – alig meghatározható módon játszott 

szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi; 

c) természetközeli állapot: az az élőhely, táj életközösség, melynek kialakulásában az ember 

csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne 

végbemenő folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi 

beavatkozás nélkül is fennmaradnak; 

d) védett természeti terület: jogszabály vagy más jogi aktus által védetté nyilvánított 

földterület; 

e) biológiai sokféleség: az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő 

szervezetek genetikai (fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti 

sokféleséget és maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét; 

f) fenntartható használat (hasznosítás): a természeti értékek olyan módon és ütemben 

történő használata, amely nem haladja meg megújuló képességüket, nem vezet a 

természeti érték és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartva a jelen és a 

jövő generációk életlehetőségeit; 

g) természetkímélő megoldás: olyan, a fenntartható használat részét képező eljárás, 

módszer, gazdálkodási mód, technológia vagy más, a természettel kapcsolatos 

magatartás, amely csak olyan mértékben befolyásolja a természeti értékeket, területeket, 

a biológiai sokféleséget, hogy természetes vagy természetközeli állapotuk fennmaradjon; 

h) Natura 2000 terület (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

terület): külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges 

természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek 

kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott különleges természet-megőrzési, 

valamint kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület. 

 

II. FEJEZET 

A HELYI VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

A helyi védett természeti területek meghatározása 

4. § 

 

(1) Budakeszi Város Önkormányzata az alábbi - a Pest megyei Tanács Végrehajtó 

Bizottsága által korábban védetté nyilvánított - természeti területek helyi védettségét 

tartja fenn: 

a) Bodzás-árok, 

b) Nádas-tó, 

c) Mamutfenyők. 

(2) A védett területek esetén az ingatlan-nyilvántartásba a védettség ténye kerül 

bejegyzésre. 

 

A helyi védett természeti területek jellemzői 

5. § 

 

(1) A Bodzás-árok helyi védett természeti terület jellegét, kiterjedését, helyrajzi számát, 

ingatlan-nyilvántartási adatait, az Európai közösségek jogi aktusaiban meghatározott 

védettségi kategóriába tartozást és a korábban védetté nyilvánító határozat megjelölését 

(a Bodzás-árok helyi védett természeti területre vonatkozó adatokat) az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

(2) A Nádas-tó helyi védett természeti terület jellegét, kiterjedését, helyrajzi számát, 

ingatlan-nyilvántartási adatait, az Európai közösségek jogi aktusaiban meghatározott 



védettségi kategóriába tartozást és a korábban védetté nyilvánító határozat megjelölését 

a 2. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A Mamutfenyők helyi védett természeti terület jellegét, kiterjedését, helyrajzi számát, 

ingatlan-nyilvántartási adatait, az Európai közösségek jogi aktusaiban meghatározott 

védettségi kategóriába tartozást és a korábban védetté nyilvánító határozat megjelölését 

a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

III. FEJEZET 

A HELYI VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK VÉDELME 

A helyi védett természeti területek védelmének közös szabályai 

6. § 

 

(1) A helyi védettségű természeti területek és természeti értékek védelme érdekében a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (a továbbiakban: Törvény) 

rendelkezései az irányadók. 

(2) A Törvény rendelkezésein túlmenően a helyi védett természeti területeken 

a) tilos tüzet gyújtani; 

b) tilos gépjárművel behajtani; 

c) tilos a téli csúszásmentesítést a védett természeti értékeket károsító módon végezni; 

d) tilos minden egyéb a természeti területet és értéket bármilyen módon veszélyeztető, 

illetve károsító tevékenységet végezni; 

e) tilos a természetvédelmi területen vagy annak közelében olyan létesítményt 

elhelyezni és üzemeltetni, amely a táj jellegét, védett növény- és állatvilágának 

élettevékenységét, valamint a természetvédelmi terület rendeltetésének betöltését 

zavarja vagy veszélyezteti; 

f) a gazdálkodási és egyéb tevékenységet fenntartható használattal és természetkímélő 

megoldással a természetvédelem érdekeinek figyelembevételével, azok sérelme 

nélkül lehet végezni. 

(3) A helyi védett természeti terület fenntartását, hasznosítását és fejlesztését, a környező 

területekkel együtt, azokkal összehangoltan kell végezni. 

(4) A helyi védett természeti területek szabadon látogathatók. 

(5) A Törvényben és e rendeletben meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alól 

felmentés nem adható, kivéve a veszélyelhárítás esetén.  

 

A Bodzás-árok helyi védett természeti terület védelmének különös szabályai 

7. § 

 

(1) A Törvényben, valamint e rendeletben foglalt szabályokon túlmenően a Bodzás-árok 

helyi védett természeti terület védelmének tekintetében az alábbi rendelkezéseket is 

alkalmazni kell: 

a) Fenntartását és természetvédelmi kezelését tervszerűen kell végezni, biológiai 

sokfélesége megőrzésének szem előtt tartásával. 

b) Nem szabad olyan tevékenységet folytatni, amely a védett állapotot károsan 

befolyásolja. 

c) Terület-igénybevétel nem engedélyezhető. 

d) A területre kiható bármely vízügyi munka végzése tilos. 

e) Törekedni kell a fás növényzet jelenlegi összetételének fenntartásához, mivel ennek 

állapota nagyban befolyásolja madárvilágának jellegét és a madarak számát. 

f) Bármilyen jellegű terület-felhasználás és létesítmény-elhelyezés tilos. 

g) Csak a gyalogos közlekedés megengedett. 



h) Növényzetének károsítása bármilyen módon tilos. 

i) Vadon élő állatvilága védett. Azokat elpusztítani, elfogni, élettevékenységükben 

zavarni tilos. Megfigyelés engedély alapján végezhető. 

j) Területére szemetet, hulladékot elhelyezni tilos, a vízfolyásba tisztítatlan 

szennyvizet bevezetni tilos. 

 

A Nádas-tó helyi védett természeti terület védelmének különös szabályai 

9. § 

 

(1) A terület biológiai sokféleségét meg kell őrizni. 

(2) Vízimunka végzése a területen tilos. 

(3) Törekedni kell a területen található nád, gyékény, sásrét és nedves mocsárrét 

állapotának fenntartásához, a növényzet megrongálása tilos. 

(4) A terület igénybevétele és a területen létesítmény elhelyezése tilos. 

(5) Vadon élő állatvilága védett. Azokat elpusztítani, elfogni, élettevékenységükben zavarni 

tilos. 

(6) Területére szemetet, hulladékot elhelyezni tilos, a tápláló vizeibe és a tó vizébe 

szennyvizet bevezetni tilos. 

 

A Mamutfenyők helyi védett természeti terület védelmének különös szabályai 

10. § 

 

(1) A fákra közvetlenül kiható bármely munka végzése tilos. 

(2) A fákat megcsonkítani, illetve megrongálni bármilyen módon tilos. 

(3) A területen létesítmény elhelyezni nem lehet. 

(4) A területen csak a gyalogos közlekedés megengedett. 

(5) A területen szemetet, hulladékot elhelyezni tilos. 

(6) Tüzet gyújtani a természetvédelmi terület közelében is tilos.  

 

 

IV. FEJEZET 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

18. § 

 

(1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és helyszíni 

bírsággal vagy feljelentés esetén pénzbírsággal sújtható az, aki:  

a) a helyi védett természeti területek védelmének közös szabályait megszegi (6. §); 

b) a Bodzás-árok helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait 

megszegi (7. §); 

c) a Nádas-tó helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi 

(8. §); 

d) a Mamutfenyők helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait 

megszegi (9. §); 

(2) Helyszíni bírságot az Önkormányzat közterület- felügyelője vagy az erre felhatalmazott 

ügyintézője szabhat ki.  

(3) A bírság a hatályos szabálysértési törvényben meghatározott mértékig terjedhet.  

(4) Amennyiben a rendeletben meghatározottak megsértése vagy a mulasztás a 

szabálysértésekről szóló módosított és kiegészített 1999. évi LXIX törvényben és a 

218/1999. (XII. 28.) Korm. számú rendeletben foglalt szabálysértés tényállását 

megvalósítja, az ott meghatározottak szerint kell eljárni. 



 

V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19. § 

 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

 

 
Budakeszi, 2008. január 29. 

 

 

 

 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 

            polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendeletet 2008. február 13-án kihirdettem. 

 

Budakeszi, 2008. február 13. 

 

 

 

 

 Majorné dr. Stahácz Éva 

 jegyző 

 



1. számú melléklet 

5. § (1) bekezdéséhez 

 

A Bodzás-árok helyi védett természeti területre vonatkozó adatok 

 

A védetté nyilvánító határozat:  

 Pest megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 209/1979 (XII. 12.) VB. határozata 

 hatálybalépés: 1980. január 1. 

 

A védett természeti terület teljes neve:  

 Budakeszi Bodzás-árok 

 

A védett természeti terület rövid neve:  

 Bodzás-árok 

 

Területének nagysága:  

 0,9 ha 

 

Védőövezet:  

 nincs 

  

Jellege:  

 állattani 

 

Elhelyezkedése: 

A Budakeszit Budaörssel összekötő műút, a budakeszi belterületi határát jelző tábla után 

mintegy 150 m-el található a Bodzás-árok, más néven a Hosszúréti patak budakeszi 

mellékága. 

A védett terület szélessége 15 m, amelynek középső sávja az árok. Az árok átlagos szélessége 

2 m. Az árok két oldalán egyaránt 6,5 – 6,5 m tartozik a természetvédelmi területhez. 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatai: 

Budakeszi 058 hrsz-ú 0,3 ha (kivett művelési ágban) 600 x 5 m. 

Budakeszi 053 hrsz-ú 0,3 ha (vegyes művelési ágú) 600 x 5 m. 

Budakeszi 070 hrsz-ú 0,3 ha (vegyes művelési ágú) 600 x 5 m. 

 

A helyi védett természeti terültté nyilvánításának indoka: 

A hazai énekesmadaraink megtelepedése szempontjából rendkívül fontos bokros, gazos 

mezsgyék, apró erdőfoltok és árokparti mezsgyék száma évről-évre jelentős mértékben 

csökken. Ez a csökkenés ornitológus szakemberek megfigyelései szerint kedvezőtlenül 

érezteti hatását aprómadár-állományunkban. Ez a pusztulás nem csak madártani szempontból 

jelent súlyos veszteséget, hanem azért is, mert a természetet járó ember szemében éppen az 

énekesmadarak testesítik meg a „madár” fogalmát. 

A Bodzás-árok állandó, a védett szakaszon meredek partfalú vízfolyás. Mindkét partját sűrű 

növényi vegetáció kíséri, átlagosan 5-5-m szélességben. A növényzet uralkodó és a madarak 

szempontjából legfontosabb eleme a fekete bodza. 

A cserjesor madártani értéke az őszi (augusztus-október) vonulásakor jelentős. Az ebben az 

időszakban érő bodza számos madárfajnak fő táplálékát jelenti és nem elhanyagolható a víz 

jelenléte sem. Rendszeresen és nagy számban vonul át az árok mentén valamennyi hazai 

poszátafajunk, a két fülemüle, a vörösbegy és a szürkebegy. 



Kisebb számban, de rendszeresen átvonul a kékbegy és három hazai tücsökmadárfaj. 

A területen 1950 óta folynak madárjelölési munkák. 

Az ároknak a természetvédelmi értékén túl gazdasági jelentősége is van. Augusztustól a bodza 

érésének végéig – általában október elejéig – nagy tömegben látogatják a vonuló seregély-

csapatik, amelyek a bogyókból táplálkoznak. A bodzás jelenléte elvonja a seregélyeket a 

környezőgyümölcsösökből, a korán érő szőlőtől, ahol nagymértékű károkat okozhatnának. 

A költési időben megfigyelt madarak: gerle, kakukk, feketerigó, cigánycsuk, fülemüle, énekes 

nádi poszáta, barátka, karvaly poszáta, mezei poszáta, zöldike, kenderike, citromsármány, stb. 

Vonulás során előforduló fajok: guvat, nyaktekercs, zöld küllő, balkáni fakopács, füsti fecske, 

molnárfecske, sárgarigó, széncinege, kékcinege, barátcinege, őszapó, ökörszem, rozsdás csuk, 

kerti rozsdafarkú, foltos nádi poszáta, geze, szürke légykapó, kormos légykapó, örvös 

légykapó, meggyvágó, erdei pinty, fenyőpinty, stb. 

 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület: 

-  



2. számú melléklet 

5. § (2) bekezdéséhez 

 

A Nádas-tó helyi védett természeti területre vonatkozó adatok 

 

A védetté nyilvánító jogszabály:  

 Pest megyei Tanács természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 1/1985. (III. 15). 

számú tanácsrendelet kiegészítéséről szóló 1/1990. (I. 5.) tanácsrendelet 

 hatálybalépés: 1990. január 5. 

 

A védett természeti terület teljes neve:  

 Budakeszi Nádas -tó 

 

A védett természeti terület rövid neve:  

 Nádas-tó 

 

Területének nagysága:  

 16,3312 ha 

 

Védőövezet:  

 nincs 

  

Jellege:  

 állattani 

 

Elhelyezkedése: 

A Nádas-tó a Budai-hegység által körülvett Budakeszi-medence szélén, a településtől nyugati 

irányban helyezkedik el. 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatai: 

Budakeszi 10165/18 hrsz-ú terület 

 

A helyi védett természeti terültté nyilvánításának indoka: 

A hazai énekesmadaraink megtelepedése, illetve emlősállatok élőhelye szempontjából a 

rendkívül fontos nádas, gazos mezsgyék száma évről-évre jelentős mértékben csökken. A víz 

szennyezettségének veszélye miatt kétéltűállománya megfogyatkozott. 

Ez a csökkenés, valamint a vízminőség romlása kedvezőtlenül érezteti hatását az állat-

állományunkban.  

A tavat a hegység alól kibukkanó rétegvizek táplálják, de a felszínről összefolyó vizek is itt 

gyűlnek össze. A csapadékos időszakban igen értékes vizes lelőhely. 

Növényzetét nádas, gyékényes alkotja, melyet sásrét és nedves mocsárrét szegélyez. Elszórtan 

egy-egy fűz is található a nádast kísérve. A társulás-típusok jellemző lágy szárú növényei 

közül még sok megtalálható. 

A vízfelület a védelem alatt álló kétéltűek (gőték, békák) élőhelye. 

Madárvilágában megtalálható a szárcsa, a vízityúk, időnként a kis vöcsök, a rozsdás csalácsuk 

és a sárga billegető. A nádasban költ a nádiposzáta és a nádi sármány. 

Emlős állatai közül a kósza pocok és a védett sün említhető meg. 

 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület: 

- 



3. számú melléklet 

5. § (3) bekezdéséhez 

 

A Mamutfenyők helyi védett természeti területre vonatkozó adatok 

 

A védetté nyilvánító határozat:  

 Pest megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 76/1978. VB. határozata 

 hatálybalépés: 1979. január 1. 

 

A védett természeti terület teljes neve:  

 Budakeszi Mamutfenyők 

 

A védett természeti terület rövid neve:  

 Mamutfenyők 

 

Területének nagysága:  

 0,1 ha 

 

Védőövezet:  

 nincs 

  

Jellege:  

 növénytani 

 

Elhelyezkedése: 

A Mamutfenyők a Budakeszi-medence szélén, a településtől nyugati irányban helyezkedik el, 

nem messze a Nádas-tótól. 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatai: 

Budakeszi 10163 hrsz-ú terület.  

 

A helyi védett természeti terültté nyilvánításának indoka: 

A mocsárciprusfélék, óriásfenyőfélék családjába tartoznak, melyek egykor, évmilliókkal 

ezelőtt tömegesen éltek. A Föld nagy területein, többnyire szűk élettérben mindmáig honosak. 

A Budakeszin található két példány hegyi mamutfenyő.  

A hegyi mamutfenyő a legrobosztusabb megjelenésű fafaj, egyedei megéretik a 3000 éves 

kort is. A híres „óriások erdejét” 1841-ben fedezték fel Kaliforniában. Magját 1853-ban 

hozták be Európába. 

Helyi lakosok elmondása szerint az I. világháború idején ültették az itt állomásozó magyar 

katonák 1914 körül. 

A két budakeszi mamutfenyő kora 70-80 évre tehető. Egymástól 6 méterre helyezkednek el, 

közöttük egy harmadiknak a leégett csonkja található. Az életkor megállapítása a csonkon 

található évgyűrűkből kiindulva történt. 

A fák 1978-ban a védetté nyilvánítás időpontjában egyenként 16 m magasak voltak, 

átmérőjük 100, illetve 85 cm. 

A külső jegyek alapján egészségesek, annak ellenére, hogy enyhe , kiegyenlített éghajlatot 

kívánó, a téli hideg iránt érzékeny fafaj képviselőiről van szó. 

 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület: 

 


