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Tárgy: Javaslat a helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet 

megalkotására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az elfogadásra előterjesztett komplex rendelet alapvetően két részből áll. 
Egyrészt a település közigazgatási területének helyi természetvédelmi 
szabályait, másrészt pedig a környezetvédelmi szabályokat tárgyalja. A rendelet 
azért foglalkozik mindkettővel, mert a két terület egymáshoz szorosan kötődő, 
bizonyos szabályok egymással szoros összefüggésben állnak. 
 
Mind a környezet- mind a természetvédelmi szabályozás a településünkön 
hiányos. Bizonyos fontos témakörökben a település eddig is rendelkezett 
megfelelő rendeletekkel (hulladékgazdálkodás, stb.), azonban más területeken 
nem, vagy csak a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) által került 
megalkotásra néhány szabály. 2013 decemberében elfogadásra került az új 
HÉSZ, mely már a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem tartalmaz 
környezet- és természetvédelmi szabályokat, az eddigi szabályok kikerültek 
belőle, ugyanis a jelenleg hatályos szabályozás szerint a HÉSZ csakis az 
építéssel kapcsolatos szabályozásokat tartalmazhatja, egyebeket nem. Ebből 
kifolyólag a településen 2013 decembere óta a környezetvédelem (pl szennyvíz-
elvezetés, zajterhelés, stb) területén számos kérdés szabályozatlanul maradt. 
 
A természetvédelem területén a környezetvédelemnél nagyobb hiányosságok és 
anomáliák mutatkoztak. A város önálló természetvédelmi rendelettel nem 
rendelkezik, és a jelenleg helyi védettként számon tartott területek is csak a 
HÉSZ-ben kerültek lehatárolásra. A régi HÉSZ-ben felsorolt helyrajzi szám lista 
és a Szabályozási tervben a térképen feltüntetett területek nem voltak teljes 
átfedésben. Emellett a HÉSZ nyilvántartása sok esetben nem egyezik meg a 
magyar állami természetvédelem hivatalos oldalán a Védett Természeti 
Területek Törzskönyvének keresőfelületében megtalálható helyrajzi szám 
listával sem. A jelenleg hatályos HÉSZ a fentebb taglalt indokok miatt csakis az 
építéssel összefüggő természetvédelmi szabályokat tartalmazhatja, így az önálló 
természetvédelmi rendelet megalkotása szükségessé vált. 
 



A rendelet az eddigi szabályozások és a jelenlegi természetvédelmi értékek 
figyelembe vételével igyekezett – a lakosságnak, az Önkormányzatnak és a 
hatályos magasabb rendű jogszabályoknak megfelelve – egy olyan korszerű 
rendeletet alkotni, mely hosszú távon biztosítja a lakosság és a szakhatóságok 
elégedettségét, végső soron pedig a település kedvező természeti helyzetét. 
 
Ezt az űrt kívánja betölteni az elfogadás előtt álló rendelet, mely számba vette a 
környezetvédelem területén, a településen hatályos rendeleteket, azokat a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően módosította, megújította, és hozzátette a 
környezetvédelem területének azon szabályait, melyekben az 
önkormányzatoknak rendelkezési joga van, de eddig Budakalász település 
önkormányzata nem rendelkezett. 
A helyi természet- és környezetvédelemről szóló komplex rendelet a helyi 
társadalmi viszonyok között jelentős szerepet tölt be, miután ez Budakalász 
környezetének fejlődését, a településen élők életkörülményeit hosszabb 
időszakra meghatározóan befolyásolja. A rendeletben terjedelmét tekintve 
nagyobb részt kapott a környezetvédelem, természetesen a mellékletekkel nem 
számolva, hiszen azok komplex, egyéb tanulmányokat tartalmaznak.  Rendelet 
szerves része a mellékletben található Természetvédelmi kezelési terv és az 
Egyedi tájérték kataszter. 
 
2011-ben az Önkormányzat elkészíttette Budakalász Természetvédelmi Kezelési 
Tervdokumentációját Budakalász város helyi jelentőségű természetvédelmi 
területeire (készítette: dr. Hahn István, természetvédelmi szakértői engedéllyel 
és környezetvédelmi felülvizsgálati engedéllyel rendelkező okleveles biológus, 
PhD), mely számba vette a jelenleg védett természeti területeket, és javaslatokat 
tett további területek védelem alá helyezésére, illetve egyes területek védelem 
alóli kivonására egyaránt.  
Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési 
önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 
Védelmi kategóriájukat tekintve  lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy 
természeti emlékek (TE) is. A helyi jelentőségű védett természeti területek 
védetté nyilvánítása és a fenntartásukról való gondoskodás a települési 
önkormányzatok hatáskörébe tartozik. A helyi jelentőségű védett természeti 
területek országos nyilvántartását a természetvédelemért felelős tárca vezeti 
(Védett Területek Törzskönyve). 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 
részletesen szabályozza a védetté nyilvánítás folyamatát.  
 
 
 
 



A védetté nyilvánítás folyamata 
  
A települési önkormányzat jogosult rendelettel természeti területet, természeti 
emléket helyi jelentőségű védelem alá helyezni. A Tvt. 28. § (4) és (5) bekezdései 
tartalmazzák a természetvédelmi terület és a természeti emlék definícióit. 
Eszerint természetvédelmi terület az ország jellegzetes és különleges természeti 
értékekben gazdag, kisebb összefüggő területe, amelynek elsődleges rendeltetése 
egy vagy több természeti érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védelme. 
Természeti emlék pedig valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, 
képződmény és annak védelmét szolgáló terület.  
 
A védetté nyilvánítás előkészítésének első lépése a Budakalászon található helyi 
jelentőségű természetvédelmi területek és a kultúrtörténeti, természeti ill. tájképi 
egyedi tájértékek felmérése, és az ehhez kapcsolódó kezelési terv készítése. Ezt 
követi érintett hatóságok (pl. nemzetipark-igazgatóság) megkeresése a védetté 
nyilvánítás szakmai indokoltságát megalapozó iratok megküldésével.  
 
A hatóságok állásfoglalása kétféle lehet. Amennyiben indokolt a terület országos 
jelentőségű védettsége, a nemzeti park igazgatósága folytatja le az előkészítés 
szakmai munkálatait és tesz javaslatot a miniszternek a védetté nyilvánításra. 
Ha azonban nem indokolt a terület országos védettsége a további feladatok az 
önkormányzatra hárulnak. 
 
(A fentebb hivatkozott szakmai megalapozó dokumentáció elkészítését követően 
az érdekeltek álláspontjának megismerése érdekében az előkészítést végző 
egyeztető megbeszélést és esetlegesen helyszíni szemlét tart, amelyre – a kitűzött 
időpont előtt legalább 15 nappal – meghívja a javaslattevőt, valamennyi 
érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat, akikre a védetté nyilvánításból jogok 
vagy kötelezettségek hárulnak, illetőleg akik jogos érdekét a védetté nyilvánítás 
közvetlenül érinti. Jelentős számú érdekelt esetén a meghívás történhet a 
hirdetménynek a helyi önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével 
vagy más, helyben szokásos módon közhírré tétele útján is. Az előkészítést végző 
az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet és összefoglalót készít, amelyet a védetté 
nyilvánításra vonatkozó javaslattal együtt előterjeszt a védetté nyilvánításra 
jogosult képviselő testülethez. ) 
Az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvet és összefoglalót  előterjesztéshez 
csatoljuk. 
Ezt követi a védetté nyilvánítás normatív aktusa, az önkormányzati rendelet 
megalkotása.  A védetté nyilvánításról rendelkező normatíva hatályba lépését 
követően a rendelet nyilvántartási célból való megküldése mellett, feladat a 
védett természeti terület táblával történő megjelölése, és a védettség tényének 
ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetése, melyet a jegyző köteles hivatalból 
kezdeményezni. A védettség ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének érdekében 



kérvényt kell benyújtani a területileg illetékes földhivatalnak, amely a kérvény 
alapján bejegyzi a tulajdoni lapra a védettség tényét. 
 
A védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet tartalmi elemei 
  
  A védetté nyilvánító önkormányzati rendeletnek mindenképpen tartalmaznia 
kell a védetté nyilvánítás tényét, a természetvédelmi értékek megnevezését, 
terület esetében annak jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, 
természetvédelmi célját, a földrészletek helyrajzi számait, a Tvt-ben 
meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alóli esetleges felmentést, a 
természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött egyes tevékenységek körét, 
lehetőség szerint a földrészlet határvonalának töréspont koordinátáit, valamint 
a terület kezelési tervét, illetve az Európai Közösségek jogi aktusaiban 
meghatározott védettségi kategóriába tartozás tényét. Utóbbi előírás a helyi 
védettséggel érintett Natura 2000 hálózatba tartozó ingatlanok helyrajzi 
számainak feltüntetését jelenti. 
 
A védettség feloldása 
  
A védettség feloldása kapcsán a Tv. úgy rendelkezik, hogy fel kell oldani a 
természeti terület védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi 
szempontok a továbbiakban nem indokolják. A védettség feloldása során a 
védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell 
azzal, hogy a helyi védett természeti terület védettségének feloldásához az 
igazgatóság véleményét be kell szerezni.  
 
A nemzeti park igazgatóság szakmai állásfoglalását követően – amennyiben a 
feloldás ellen nem merül fel szakmai érv – sor kerülhet tehát a védettség 
feloldására. Ez is önkormányzati rendelettel történik, mint a védetté nyilvánítás 
és erre is vonatkoznak a védetté nyilvánításnál hangsúlyozott további előírások. 
Azaz a védettség tényének ingatlan-nyilvántartásból való törlését a jegyzőnek 
kell kezdeményeznie, valamint a védettség feloldásáról rendelkező jogszabály 
egy példányát meg kell küldeni az érintett hatóságoknak is, hogy a 
nyilvántartásukban a változást átvezethessék.  
 
A védettség feloldása kapcsán szükséges felhívni a figyelmet a védettségi szint 
megőrzésére. Az Alkotmánybíróság töretlenül követett gyakorlata értelmében a 
védettség egyszer elért szintje nem csökkenthető, azaz a kellő szakmai 
megalapozottság nélküli védettség-feloldás nem tekinthető alkotmányos 
megoldásnak.  
 
Erre tekintettel a védettség feloldására tehát abban az esetben kerülhet sor, ha 
annak fenntartását természetvédelmi szakmai szempontok már nem indokolják 



(pl. egy védett fasor leégett, vagy egy védett természeti terület valamely 
természeti csapás következtében helyrehozhatatlanul károsodott).  
 
A rendelettervezet megalkotása során a rendelet kommunikációja, lakossági és 
szakmai véleményeztetése a vonatkozó jogszabályok és a lakosság érdekeinek a 
figyelembe vételével történt.  
A rendelettervezetre számtalan lakossági, és a képviselőtestület részéről 
megfogalmazott észrevétel érkezett.  Pl. Az egyeztető megbeszélésen elhangzott 
tulajdonosi észrevételek okán felmerült, hogy a korábbi helyi védett területeken 
mindennemű építési tevékenységet tiltó előírás kerüljön felülvizsgálatra, és a 
Natura 2000 területekre vonatkozó előírások alapul vételével az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10 és 10/A § előírásai mintájára környezeti 
hatásbecslési tanulmány benyújtása kerüljön előírásra. Eszerint a hatásbecslési 
tanulmányt a beruházást folytatni kívánó ügyfél finanszírozza, de az 
Önkormányzat rendeli meg. A hatásbecslési tanulmány helyi természetvédelmi 
hatósági jóváhagyása után lenne lehetőség a Helyi Építési Szabályzat szerinti 
övezeti besorolásnak megfelelő beruházás megvalósítására.  
 
Az egyeztetési folyamat alatt felmerült igények, javaslatok és észrevételek  
alapján 2014. február 10. ülésén a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság szükségesnek látta, a Budakalász helyi jelentőségű 
természetvédelmi területeire vonatkozó Természetvédelmi kezelési terv 
felülvizsgálatát. Ezt követően átdolgozott rendelettervezet 2014. április 28-tól 
megtekinthető és véleményezhető volt.  
 
A szakhatósági egyeztetés 2 körben zajlott, és azon szakhatóságok részére, 
amelyek igényelték (pl. Duna-Ipoly Nemzeti park Igazgatóság) folyamatos 
tájékoztatást nyújtott és véleményezést engedett a rendeletalkotó. 
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 2014. szeptember 2.-án kelt szakmai 
véleményében jelezte, hogy „a településrendezési eszközök módosításakor 
szükségesnek ítéljük a helyi természeti védelemmel érintett területeket 
beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységbe és övezetbe sorolni, 
valamint az érintett övezetekre a természetvédelmi értékek védelmét biztosító 
előírásokat meghatározni”. 
 
A szakhatóságtól beérkezett véleményeket és azok értékelését a terviratok 
részletesen tartalmazzák ( lásd melléklet ). 
 
Az érkezett észrevételek mindegyike megvitatásra és megválaszolásra került 
 



A rendelettervezett elkészítésével megbízott Területfejlesztési Tudományos 
Egyesület 2014 szeptember 12-én tájékoztatót tartott a komplex környezet- és 
természetvédelmi rendeletet tervezetéről a képviselők és bizottsági tagok 
részére. 
 
Összefoglalás 
 
Az új HÉSZ 2013 decemberi elfogadásával végképp szükségessé vált a 
környezetvédelmi szabályozás újragondolása, mivel a jelenlegi jogszabályi 
környezetnek megfelelően a hatályos HÉSZ már környezetvédelmi szabályozást 
csakis akkor tartalmazhat, ha az az építéssel közvetlenül összefügg. A korábbi 
HÉSZ számtalan környezetvédelmi szabályozást tartalmazott, melyet az új már 
nem, így egyes területek szabályozatlanok maradtak.  Mivel a környezetvédelmi 
témakörök egymással szoros összefüggésben állnak, így kézenfekvő egy 
rendeletben összefűzni őket (pl a szennyvízkérdés egyes területei az 
ivóvízvédelmet, más rendelkezései a hulladékgazdálkodást érintik, így a 
szabályozása akkor a legátláthatóbb, ha a vonatkozó szabályozás egy 
rendeletben kerül megfogalmazásra), ezért az összes eddigi, a településen 
hatályos környezetvédelmi tárgyú rendelet átvizsgálásra került és ezen 
rendelettervezet részét képezi. 
 
A természetvédelmi szabályozás nem felel meg a magasabb szintű 
jogszabályoknak, hiszen a helyi védett területek nem önálló természetvédelmi 
rendeletben, hanem a HÉSZ szabályozási tervlapján kerültek feltűntetésre. Így a 
rendeletalkotást nem lehetett tovább halasztani. A helyi védett területek 
ingatlan-nyilvántartásában komoly anomáliák mutatkoztak. A 2011-es év 
folyamán az Önkormányzatnál elkészítésre kerültek a természetvédelmi 
rendeletet megalapozó dokumentumok. A helyi jelentőségű természetvédelmi 
területek kezelési tervét az L-TEAM Bt. készítette, mely pontos javaslatot 
tartalmaz a helyi védettség alá helyezendő és a helyi védettség alól kivonandó 
területeket illetően, azokat pontosan, helyrajzi szám szerint felsorolva, a 2014-
ben a dokumentumot felülvizsgálták és aktualizálták. Emellett elkészült a 
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Tájtervezési és Területfejlesztési 
Tanszéke által a kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi tájértékek felmérése 
is.  
 
A fent említett felmérésekre, meglévő adatokra, hatályos rendeletekre alapozva 
készítette el a Területfejlesztési Tudományos Egyesület a Budakalász 
közigazgatási területére vonatkozó helyi környezet és természet védelméről 
szóló rendelettervezetet, melyet hosszas előkészítő munka előzött meg.  
 
2014 november 24.-i ülésén a Képviselő-testület Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi bizottsága megtárgyalta az előzetesen véleményezésre közzé 



tett helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet tervezetet, melyhez 
több módosítási javaslatot tettek. (lásd melléklet). A módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt rendelet tervezet Budakalász Város hivatalos honlapján, 
valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal előterében ismételten 
közzétettük. 
 
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztjük elő.  
  
 
 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budakalász Város helyi 
környezet és természet védelméről  szóló ……… /2014.(…….) önkormányzati 
rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2014. december 10. 
        Rogán László polgármester 
 
 
 
 


