
A Budai Tájvédelmi Körzet védett területeinek beépítésének 

szándéka Nagykovácsiban 
 

 

Összefoglalás: 

A Budai Tájvédelmi Körzet (TK) szívében található, a Budakeszi Vadasparkkal északról 

határos, egyedülálló tájképi értéket képviselő védett mezőgazdasági területeken hamarosan 

lakópark épülhet. A Nagykovácsi 0146/5-16 helyrajzi számú ingatlanok négy tulajdonosa 

vitatja az ingatlanok védettségét és el akarja érni, hogy beépíthetőek legyenek, mert ezáltal 

értékük a sokszorosára nőhet. A tervezett új lakópark megközelíthetősége érdekében 

ugyancsak a védett természeti területen keresztül haladó új úttal kívánják összekötni a 

Nagykovácsi és a Budakeszi utat. Egy évtizedes vita után az illetékes „zöld hatóság” 

igazgatója váratlanul zöld utat adott a beruházásnak. 

 

A vita alapja, hogy ugyan a védettséget 1978-ban jogszabály hirdette ki, de ez a tény jelenleg 

nem szerepel a tulajdoni lapokon. A Budakörnyéki Földhivatal bejegyző határozatát a Pest 

megyei Bíróság megváltoztatta. Ennek indoka, hogy 1978 után Nagykovácsi valamennyi 

helyrajzi számát (hrsz) megváltoztatták, a védettséget kihirdető jogszabályban nem a mostani 

hrsz-ok szerepelnek, ezért a bírói ítélet szerint a tulajdoni lapokra a védettség bejegyzéséhez 

be kellett volna szerezni a tulajdonosok hozzájárulását (amit nyilvánvalóan nem adnának 

meg). A tulajdonosok értelmezésében az ítélet arról szól, hogy az ingatlanok nem védettek, 

ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság két korábbi precedens-értékű döntése (ld. Közigazgatási 

Törvénytár) is kimondja: „Az ingatlan természetvédelmi jogi jellegén nem változtat az a 

körülmény, hogy a védettség az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került-e vagy sem.” 

 

A kérdésben nincs egyetértés a KvVM illetékes szervei között sem: míg a Természet- és 

Környezetmegőrzési Szakállamtitkár és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) 

következetesen a védettség érvényesítése mellett foglalt állást, addig a Közép-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV KÖTEVIFE) nem 

kifogásolja a terület beépítését. 



Érintettek álláspontjai: 

 

Tulajdonosok: Dr. Radovits László ügyvéd (Bp), Dr. Papp János ügyvéd (Bp), Németh István 

ingatlanügynök (Remeteszőlős), Körmendi Rácz János (Nagykovácsi) 

Álláspontjuk szerint az ingatlanok nem védettek, mindent megtesznek lakóövezeti 

besorolásuk érdekében. 

 

KDV KÖTEVIFE: Váncsa Gábor osztályvezető (közp. szám: 478-44-00) 

A tulajdonosok kérésére Dr. Szabó Sándor igazgató elvi állásfoglalást adott arról, hogy az 

ingatlanok 5%-os beépítését tájvédelmi szempontból (!) nem kifogásolja!! 

 

DINPI: ügyintéző: Dr. Kézdy Pál osztályvezető (30-663-4655) 

Az ingatlanok védettek és tájképi értékük megőrzése érdekében nem beépíthetőek. A DINPI 

kérte a KÖTEVIFE-t állásfoglalásának módosítására. 

 

Nagykovácsi Önkormányzat: Bencsik Mónika polgármester (közp. szám: 26-389-566) 

Nagykovácsi új rendezési terve szerint a községben található valamennyi védett 

mezőgazdasági ingatlanra vonatkozóan teljes építési tilalom van. A rendezési tervben 

ugyanakkor – a DINPI állásfoglalása ellenére – a kérdéses ingatlanokat nem védett területként 

tüntették fel. A képviselő testület 2006. májusi határozata alapján a tulajdonosok új 

szabályozási tervet készíttethetnek, ahol a maximális beépíthetőség 5 %. 

 

KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkársága: Ügyintéző: Debreceni Edit 

(457-33-00) 

A Nagykovácsi Természetvédő Egyesület kérésére azt nyilatkozta, hogy a terület védett. 

 

Nagykovácsi Természetvédő Egyesület (NATE): Bárdos Zsuzsanna elnök (30-465-0016) 

El akarja érni, hogy a védettségnek érvényt szerezzenek és a terület tájképi értéke 

megmaradjon. Nem érti, hogy a KDV KÖTEVIFE milyen tájvédelmi szempont alapján 

támogatja a lakópark-építést. Mivel a Zöld Hatóság levelein nem szerepel ügyintéző, ezért 

feltételezik, hogy nem is helyszínelt, hanem más szempontok alapján döntött. 
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Az ingatlanok beépítésének engedélyezése több szempontból is nagyon rossz precedenst 

jelentene: 

− A Budai Tájvédelmi Körzet 8 %-a mezőgazdasági terület. Amennyiben a fenti ingatlanok 

beépülhetnek, az tovább növelné a nyomást a többi védett mezőgazdasági ingatlan esetében 

is. 

− A Budai Tájvédelmi Körzet 1978-as kihirdetését követően három község (Nagykovácsi, 

Piliscsaba, Budaörs) helyrajzi számai teljesen megváltoztak, ezek védett területe a Budai TK 

35%-át teszi ki. Amennyiben az 1978-as jogszabályból nem vezethető le, hogy ma mely hrsz-

ok védettek, akkor egyes ingatlanspekulánsok a Budai TK 35%-ának védettségét 

megkérdőjelezhetik. 

− Ha a védettség alapja nem a védettséget kimondó jogszabály, hanem a tulajdoni lap, akkor 

ingatlanspekulánsok figyelni fogják, hogy – adminisztrációs hibából vagy más okból – mely 

tulajdoni lapokon nincs feltüntetve a védettség és ezeknek az ingatlanoknak a védettségét meg 

fogják támadni. 
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Részletes időrendi összefoglalás: 

− Az 9/1978. OKTH sz. határozattal kihirdetésre került a Budai TK, ennek részeként védetté 

nyilvánították többek között a Nagykovácsi 0240, 0241 és 0242/2 helyrajzi számú (hrsz), 

külterületi, szántó művelési ágú ingatlanokat is. 

− 1980-ban a község területén új hrsz kiosztás történt. A 0146/1 hrsz-ú ingatlan teljes 

egészében a fenti ingatlanokból keletkezett. 

− 1992 – a TSZ földterületek egy része kárpótlás címén magántulajdonba került. Az új 

tulajdonosok ismereteink szerint a védettség tudomásul vétele mellett kapták tulajdonukba a 

területeket, azok természetvédelmi védettségét a földkiadó bizottság ismertette. 

− 1997 – További hrsz megosztás történt (a 0146/1 hrsz-ből létrejöttek a tárgyi ingatlanok), 

azonban a védettség ténye nem került feljegyzésre a tulajdoni lapokra. A Budapesti 

Természetvédelmi Igazgatóság (BTI) a védettség feljegyzésére irányuló kérelmet nyújtott be a 

Budakörnyéki Földhivatalhoz. A Földhivatal 38401/1997 sz. határozatával a tulajdoni lapokra 

„természetvédelmi terület” jogi jelleget jegyzett be. A tulajdonosok fellebbezését követően 

43334 sz. határozatával ezt „Védett terület” bejegyzésre módosította, majd 45951/1997 sz. 

határozatával teljesen törölte. A BTI ismételt megkeresésére a Földhivatal 32106/1998. sz. 

határozatával újból feljegyezte a védettséget. Ezt a tulajdonosok ismét fellebbezték, melyet a 

Földhivatal elutasított és az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A tulajdonosok a másodfokú 

határozatot bíróság előtt megtámadták, eredményeképpen született a 8.K.26159/2003/3. sz. 

ítélet. Ezután a tulajdoni lapokra a „Védettség bejegyzésére irányuló kérelem elutasítást 

nyert.” bejegyzés került. A bírósági ítélet megszületése után a döntést sérelmező fél (a Pest 

Megyei Földhivatal) nem fordult panasszal a Legfelsőbb Bírósághoz. 

− 2003.06.12 – A tulajdonosok fenyegető levelet írnak a DINPI-nek, hogy amennyiben a 

terület beépítéséhez nem járul hozzá, akkor kétmillió USD-nak megfelelő forintösszegben 

kártérítési pert indítanak. A DINPI a levélre nem válaszol és a tulajdonosok sem lépnek. 

− 2001 – Megkezdődött Nagykovácsi településrendezési tervének készítése. 2004-ben a 

DINPI részére megküldött jóváhagyott szabályozási terv a védettséget nem jelölte, ezért dr. 

Szabó Sándor igazgató állásfoglalást kért Erdey György Jogi és Közigazgatási helyettes 

államtitkártól. Erdey György válaszában kifejtette, hogy „a település átszámozása, a 

földrészletek megosztása a védettség tényét nem érinti”, továbbá „egy földterület védettségét 

csak miniszteri rendelet oldhatja fel”. A válasz alapján a DINPI megkereste a Közép-Duna-

völgyi KÖTEVIFE-t, hogy ismételten kezdeményezze a védett jogi jelleg feljegyzését a tárgyi 

területek tulajdoni lapjára. A KÖTEVIFE – melynek igazgatója időközben dr. Szabó Sándor 
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lett – válasza szerint a bejegyzés iránti megkeresés „jelenleg nem indokolt”. (2005. 

szeptember 6.) 

− 2005. szeptember 5. – A Nagykovácsi Természetvédő Egyesület (NATE) megkeresésére 

válaszolva a KvVM Természetvédelmi Hivatala (TvH) megerősíti a védettség tényét. 

− 2005. október 5. – Az Önkormányzat TVH-nak címzett leveléből kiderül, hogy bár tárgyi 

ingatlanok védettsége ismert volt előttük, azonban azokat a bírósági ítéletet figyelembe véve a 

Helyi Építési Szabályzat végleges változatában a nem védett MÁ-3 övezetbe sorolták át, ahol 

építmény elhelyezésére továbbra sincsen mód. Polgármester asszony ígéretet tesz a TVH által 

leírtak szerinti Szabályozási Terv módosítására, továbbá a HÉSZ egységes szerkezetbe 

foglalására. 

− 2006. február 28. – Az ingatlantulajdonosok levelet írnak az Önkormányzathoz, melyben 

tudatják, hogy az Alkotmánybírósághoz fordultak a szabályozási terv felülvizsgálata 

érdekében. Mellékelik a terület hasznosítására vonatkozó tanulmánytervet, mely 15 lakóépület 

felépítését és új út építését tartalmazza. Kérik a szabályozási terv módosítását a tervnek 

megfelelően. 

− 2006. május 29. – a Nagykovácsi képviselő-testülete által elfogadott 103/2006. (V.29.) 

határozat alapján a tulajdonosok az összes érintett természet és környezetvédelmi szakhatóság 

pozitív állásfoglalásának birtokában szabályozási tervet készíttethetnek, ahol a maximális 

beépíthetőség 5 %. A község megbízott jegyzője a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz 

fordul ez ügyben, lévén, hogy a döntés meghozatalánál figyelmen kívül hagyták az 

Agglomerációs Törvényben foglalt előírásokat. 

− 2006. július 16 – Váratlan fordulat: a KÖTEVIFE (dr. Szabó Sándor igazgató) a 

tulajdonosok megkeresésére elvi állásfoglalást ad ki arról, hogy nem kifogásolja a terület 5 %-

os beépíthetőségét!? 

− 2006. július 24. a szakállamtitkárság állásfoglalást ad az önkormányzat, a DINPI, a 

KÖTEVIFE és a NATE részére. Megerősítik a védett jogi jelleg fennállását. A NATE-nak 

tanácsolják, hogy az önkormányzati döntés felülvizsgálata érdekében forduljon a Pest Megyei 

Közigazgatási Hivatalhoz. A DINPI-t felügyeleti intézkedés kezdeményezésére kérik a Pest 

Megyei Földhivatalnál a védett jogi jelleg feljegyzése érdekében. 

− 2006. július 28. – A NATE megkeresésére a Pest megyei Közigazgatási Hivatal úgy foglal 

állást, hogy a településrendezési tervek készítésekor az ingatlan-nyilvántartási adatokat kell 

figyelembe venni. 
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− 2006. augusztus 1.– a DINPI egyeztető tárgyalás összehívását kéri a Természet- és 

Környezetvédelmi Szakállamtitkárságtól. A DINPI levélben arra kéri a KÖTEVIFE-t, hogy a 

beépíthetőséggel kapcsolatban módosítsa korábbi állásfoglalását. 

− 2006. augusztus 10. – a NATE levélben fordul a szakállamtitkársághoz, hozzájárulást kér 

az ügy nyilvánossá tételéhez. Választ a mai napig nem kaptak. 

− 2006. szeptember 18. – Egyeztető tárgyalást tart a Természet- és Környezetvédelmi 

Szakállamtitkárság a DINPI, a KÖTEVIFE, az Önkormányzat és a NATE bevonásával. A 

résztvevők felhívják a KÖTEVIFE figyelmét a terület tájképi értékére, valamint arra, hogy a 

166/1999. számú kormányrendelet alapján tájvédelmi szempontokra hivatkozva akkor is 

megakadályozhatja az ingatlanok beépítését, ha azok nem védett külterületek. Bencsik 

Mónika polgármester is megerősíti, hogy a terület tájképileg kiemelkedő értékű és beépítését 

nem tartja kívánatosnak. A többi résztvevő véleménye ellenére a KÖTEVIFE fenntartja, hogy 

az ingatlanok beépítését nem kifogásolja. 

 

2006. november 22. 
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