
Bodzás árok, Budakeszi
Általános bemutatás

A Bodzás árok a Hosszúréti patak egyik ága, amely a budakeszii medence területéről gyűjti össze a csapadékot. 
Egy forrása van, a vízgyűjtő terület mérete kb. 2400 ha (24 km2), ahol hosszú csapadékmentes időszakok 
váltakoznak rövidebb idő alatt megjelenő, jelentősebb csapadékmennyiséggel járó időszakokkal. Tekintettel 
jelentős ökológiai értékére, a patak 600 m-es szakasza 1980 óta védett. 

A védettség indoka, hogy a patak völgye madárvonulási állomás, ökológiai folyosó. 

A patak vízellátását a forrás (a templom felőli ágról), továbbá a ritka, de nagy vízmennyiséget adó esőzések 
biztosítják. Jelenleg az elsődleges vízhozam a budakeszii szennyvíztisztító üzemen átfolyó felszíni vizekből 
illetve a kiengedett tisztított szennyvízből származik, amelynek minősége közelítően sem megfelelő. Az üzem 
elégtelen működésének okai: a ráeső terheléssel nem arányos kapacitása; alacsony hatásfokú és elavult tisztító 
eljárásai, valamint a szennyvízhálózatba sok bekötött csapadékelvezetés negatív hatása az egyébként is elégtelen 
tisztító-eljárások folyamataira.

A patakmedren végzett kotrási munkák eredményeként a patak mellett fölhalmozott depóniák találhatók, 
amelyek akadályozzák a meder és völgyfenék közötti hidrológiai és ökológiai kapcsolatot. A meder természetes 
állapotú volt, egy (2005-ben történt) mesterséges mederkialakítást megelőzően. A patak területének kezelője a 
Középdunamenti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat.

A terület drasztikusan degradálódott a budakeszii város intézkedései, valamint káros tájhasználati okokból – 
ilyen körülmények között országos szintű védelemre nem terjeszthető (lásd a mellékletet), noha tudományos 
kutatás bizonyítja a terület ökológiai fontosságát, illetve jelenleg is fokozottan védett madárfaj fészkelőterülete 
(gyurgyalag, Merops apiaster). 

A degradáló folyamatok megállítása nélkül a jelenlegi leromlott állapot fokozatosan tovább súlyosbodik, 
miközben a terület valódi természeti értékét jelentő jellege továbbra is fennáll. A helyzet sürgős beavatkozást 
igényel, mivel ez az egyetlen természetes jellegű vizes élőhely a környéken.

Fontos szempont a völgy árterület jellege és árvízvédelmi szerepe is.

A Bodzás-árok környezete magántulajdonban lévő, mezőgazdasági művelésből kivett telkekre oszlik (lásd 
lentebb). 

Káros városrendezési intézkedések, tervek

A patak a közelmúltig meanderező vízfolyás volt. 2005-ben a helyi önkormányzat, kb. 2 m mély, alul 50 cm 
széles, trapéz keresztmetszetű árkot (szárasztó csatornát) kotortatott a meder helyére –  keresztülvágva egy 
nedves láprétet, kidöntve a bodzafákat és a depóniák létesítésével kiszárasztva az addig nedves völgytalpat - 
mindezzel jelentős kárt okozva a természetes élőhelyen. 

Ezt tetézte az önkormányzat újabb természetkárosító intézkedése 2011-ben, amikor a patak egyik magasabban 
fekvő szakaszán a forrás vizét elterelték és a medret lebetonozták. Az önkormányzat településfejlesztési tervei 
során az előírt stratégiai környezeti vizsgálatot nem végezte el és ez elől el is zárkózik, noha a törvény szerint a 
tervezett beavatkozások SKV kötelesek. 

Az önkormányzat terveiben szerepel egy hulladéklerakó udvar létesítése a jelenleg működő szennyvíztisztító 
helyén, azon a völgytalpi területen, ahol a több mint 2400 ha terület teljes felszíni vize folyik el a budakeszii 
medencéből, valamint egy új szennyvíztisztító megépítése, ami a szűk patakvölgy egyik részét zárná el. 



Túl a jelentős környezeti kockázaton, amit egy hulladéktároló építése vagy a szennyvíztisztítónak a patakvölgyet 
elzáró módon való felépítése jelent, az élő vízfolyás állapotának negatív befolyásolása, a vízminőséget rontó 
intézkedések a hatályos Uniós ajánlások és honi törvények megsértése is.

Az önkormányzati tervek figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a terület árvíz-veszélyeztetett. A 
telektulajdonosoknak tett ígéretek szerint, a patak menti telkeket belterületbe fogják vonni és mezőgazdasági 
besorolásúból ipari besorolásúvá teszik.    

A jelenleg ismert, az önkormányzat által készített területrendezési tervekből (Mártonffy-Ongjerth) kiderül, hogy 
a terület természeti illetve árvízvédelmi jelentősége nem érvényesül az önkormányzat tervei között. A helyi 
TSZT-HÉSZ például ezt írja a Bodzás árok völgyéről: 

"A felülvizsgált terv megfelelő fekvésű, korábban is gazdasági célra szánt területeknek a megfelelő 
területhasználati módhoz való átsorolásával teremti meg az ilyen beruházások számára szükséges területi 
kínálatot, részben a budaörsi településhatár mellett a Csiki-hegyek közelében…"  

Egy dokumentumban („Budakeszi, szennyvíztisztító létesítéséhez kapcsolódó településrendezési tervek és hész 
módosítás - alátámasztó munkarész, egyeztetési dokumentáció, 2010 január”) pedig a következő szerepel:

"Tekintettel arra, hogy a 29/2005 (VI1.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott településszerkezeti 
terven a tervezési terület különleges fejlesztési területként szerepel, az OTrT-ben szereplő ökológiai 
hálózatra vonatkozó előírások nehezen érvényesíthetők; a hatályos övezeti terven az érintett területek még 
mezőgazdasági besorolásúak."



I. ábra 
A Bodzás árok budakeszii szakaszának műholdképe a beépítésre tervezett pontokkal



II. ábra 
Fent: a helyi védettség alatt lévő terület és környezete Lent: ugyanez a terület a helyrajzi térképen 

I. 
A településrendezési tervek következményei a 60-as táblán: 

belterületbe vonás és átminősítés 
mezőgazdasági (nem beépíthető) területről beépíthetővé

Az I. ábrán látható I-es pont a 060-as tábla területe. 

Ennek mentén húzódik a patak védett szakasza. Az önkormányzat a telektulajdonosokkal megegyezve, ennek 
a táblának (amely jelenleg mezőgazdasági besorolású) belterületbe vonását és iparterületté átminősítését tervezi 
(hrsz.: 060/1 és 060/11-51). Ez, a jelenlegi hazai (és helyi) helyzet ismeretében egyenértékű lesz a vízfolyás 
védett szakaszának beépítésével. 

A telkek négyzetméterenkénti ára a belterületbe vonással megkétszereződne, melyet a tulajdonosok csak 
akkor érvényesíthetnének, hogyha a telekvásárlók elől eltitkolnák az árvízi kitettség tényét, vagy ha maguk úgy 
hasznosítanák a telkeiket, hogy a beépítések során a patak vizét elgátolnák (ahogyan erre már van is példa – lásd 
a IV. ábrát). 



Ugyanakkor a terület nedves völgytalpi helyzete, árvízi kitettsége valamint ökológiai jelentősége nem 
változna. A külterületi helyzetéből adódó oltalmi állapotát szintén elveszítené: belterületi vízfolyásokra nem 
érvényes az 50 m-es védőtávolság. Emellett a tulajdonosok, szerzett jogaikra hivatkozva telkeiket beépítenék 
akkor is, ha az önkormányzat ezt nem engedélyezné. A fenti ábrán látható helyzet (a védett terület egy részének 
beépítése) is az önkormányzat tudtával és támogató munkájával volt lehetséges (lásd később).

1. Az önkormányzat és a földek tulajdonosai nem kötöttek (településfejlesztési) megállapodást az átminősítésre, 
ezzel tehát új jogot keletkeztetne telkeik beépíthetőségének engedélyezése. 

2. A terület a beépítés bármilyen fokának engedélyezésével elveszítené természetvédelmi jelentőségét, mivel az 
1980-as védetté nyilvánítás oka a terület ökológiai folyosó jellege. Ezt az állapotot pedig a jelentős vonuló 
madárállomány rendszeres megjelenése, a felszíni víz és a bodza, valamint a viszonylag háborítatlan 
környezet együttállása jelenti. A beépítés engedélyezése ellentétes lenne a természetvédelmi törvénnyel és az 
Alkotmánybíróság ide vonatkozó határozatával (28/1994. (V. 20.) AB határozat). 

3. A kárpótlási folyamat során a Budakeszi környéki zöldterületek megszerzése licitálással történt. Az 1980 óta 
(tehát a licitálás idején már tíz éve) védelem alatt álló területnek ebbe a folyamatba bevonása eleve 
etikátlannak minősíthető és kizárható az a feltételezés, hogy a telkek megszerzői előtt ne lett volna ismeretes 
a védettség ténye. A folyamat során itt telekhez jutó tulajdonosok telkeik eladás általi értékesítésében 
érdekeltek, illetve beépítésüket tervezik, amit szinte lehetetlenné tesz az árvízveszély. A 2400 ha-os 
vízgyűjtőről időről-időre kiugróan nagy mennyiségű felszíni vizet elvezető árok, egy lapos völgytalpon 
halad. Ennek jelenlegi kiképzése szárasztó csatorna jellegű, és célja a csapadékvíz mielőbbi gyors elvezetése. 
A mesterséges mederalakítást megelőzően a patak meanderező vízfolyás volt és természetes pufferelő hatást 
okozott. Az önkormányzat által kialakított csatorna jellegű meder kiszárasztja a patak környezetét (talajvíz-
szint csökkenés, depóniák gát-hatása), ami a telkek hazsnosításának kedvez, de a magas vízállásos eseteket 
nem veszi figyelembe, a nagy vízhozam elvezetésére nem megfelelő. 

4. Az EU víz keretirányelv értelmében nem történhet beavatkozás élő vízfolyások vízminőségének és állagának 
kárára, amely elv a jelenlegi állapotokkal és a tervekben egyaránt megsértésre kerül.  

5. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító felszámolásakor a csapadékvíz külön elvezetése megoldandó kérdéssé 
válik. Az egyetlen szóba jöhető megoldás a vízelvezetésre a patak jelenlegi medrének erre a célra fenntartása, 
tekintettel arra, hogy a szennyvízhálózatba való bekötés esetén, a szennyvíz tisztításakor a csapadékvíz a 
tisztítási eljárásokban negatív hatást okoz.

6. A jelenleg üzemelő szennyvíztisztító helyére (mint egyik lehetséges helyszín) tervezi az önkormányzat egy 
hulladékudvar elhelyezését. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor továbbra sem ismertek a telek 
hasznosítására vonatkozó önkormányzati elképzelések és mindennemű beépítési cél vélelmezhető – 
természetesen olyan jellegűek is, amelyek a terület árvízveszélyes jellegét, és a védett madárélőhely 
közelségét nem veszik figyelembe (ezt a gyanút erősíti az önkormányzat terveinek környezetvédelmi 
szempontokat figyelmen kívül hagyó jellege és a településfejlesztés során tapasztalható törvénytelenségek).

7. A patak vízellátottsága elsősorban a felső szakaszon lévő forrás hozamának, illetve a területen megjelenő 
csapadék mennyiségének függvénye. A jelenlegi szennyvíztisztító üzem felszámolásakor szükséges lesz a 
patak vízutánpótlása. Erre a csapadékvíz elvezető és a szennyvíz elvezető rendszerek szétválasztása kínálna 
alkalmat, ha a csapadékvíz elvezetését a patakmederben oldanák meg és a szilárd burkolatú területekről 
elfolyó vízre vonatkozó tisztítási kötelezettségnek úgy tennének eleget, hogy az erre a célra szolgáló tisztító 
berendezéseket, a pataknak erre legmegfelelőbb (felső) szakaszán, a jelenlegi szennyvíztisztító üzem 
területén létesítenék. Ez a terület a 2747 vagy 2750 hrsz-okon található.

8. A védett területből 1980 óta leválasztásra került cca. 280 m2 terület (a 2755/2 hrsz.-on), amelyet egy helyi 
vállalkozó épített be. A jelenlegi állapot a IV. ábra képén látható. A kerítés és a szemben álló betonfal a 
patak két átellenes oldalán van. A beépített résszel szemközti partvonalon elhelyezett kerítés célja, hogy 
legalizálja a túloldali (aí helyi oltalmi rendeletet megsértő) területfoglalást, ugyanis új kerítés felhúzása 
megváltoztatta a szennyvíztisztító üzem telkének alakját, amire azért volt szükség, hogy az új telekhatár 60 
m-el lejjebb kerüljön, a patak folyásirányával egyezően. Mivel az eredeti oltalmi rendelet szerint a védett 
terület felső határa a szennyvíztisztító telep kerítése (az 1980-as térképeken még látszik, hogy eredetileg az 
említett telekhatár 60 m-el följebb volt), a kerítés lejjebb helyezésével a védett terület elhelyezkedése is 
„megváltozott”. Az új kerítés egyébként egy használaton kívüli területet vesz körül, mely 60 m hosszú, két 
méter széles üres földsáv a patak partján.

9. Jogi szempontból is egyértelműen kritikus, ahogyan az eredeti (1979-es) oltalmi rendelet meghosszabbításra 
került. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (II. 13.) rendelete a helyi 
jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról, hiányosan tartalmazza az eredeti, és ebben a 



rendeletben csak meghosszabbított (2007. évi LXXXII. törvény alapján), a Pest megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottságának 209/1979 (XII. 12.) VB. határozatát. Az eredeti rendelet pontosan meghatározza a védett 
terület elhelyezkedését, míg az új rendelet ezt a meghatározást nem tartalmazza: 

Az eredeti rendelet (1979):
A TT elhelyezkedése, területadatai.
A Budakeszit Budaörssel összekötő műút, budakeszi belterületi határát jelző tábla után mintegy 100m-el található a 
Fővárosi Csatornázási Művek szennyvíztisztító telepe. A védett szakasz a telep déli - Budaörs felőli - kerítésétől 
kezdődik és tart 600 m. hosszan /Budaörs irányában/. A vízügyi szervek által használatos jelzés szerint a védett 
szakasz a 7 + 900 fkm. és a 8 + 500 fkm. közé esik.
A védett terület szélessége 15 m., amelynek középső sávja a Bodzás-árok. Ennek átlagos szélessége 2 m., így a két 
oldalon egyaránt 6,5 – 6,5 m tartozik a TT-hez.
 
A TT. földnyilvántartási adatai:
Budakeszi

058 hrsz-ból 0,3 ha /kivett müvelési ágban/ 600 x 5 m.
053 hrsz-ból 0,3 ha /vegyes müvelési águ/ 600 x 5 m.
070 hrsz-ból 0,3 ha /vegyes müvelési águ/ 600 x 5 m.

Az új rendelet (2008): 
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 pontos helymeghatározás hiányának egyik lehetséges oka az új rendeletben, a 8, pontban tárgyalt területi 
jogsértés, amely a védett terület kárára fennáll. 

Nem tekintve a fkm. meghatározást, a rendeletben szereplő kitétel, miszerint „A védett szakasz a telep déli - Budaörs 
felőli - kerítésétől kezdődik és tart 600 m. hosszan”, teljesülni látszik. Ezzel a telekmódosítással az önkormányzat egy 
új, pszeudo-jogi helyzet keletkeztetett, amit az új rendelet láthatóan fenntartani igyekszik. 



IV. ábra

A 060-as tábla belterületbe vonása és a telkek átminősítése ehhez a beépítéshez hasonló helyzetet fog 
produkálni, hiszen a területen alkalmanként jelentkező áradások indokolttá teszik a telkek 
árvízvédelmét, amit a tulajdonosok (a képen láthatóhoz hasonló módon), az árok közvetlen 
elgátolásával fognak megvalósítani: ami az élőhely teljes pusztulását jelenti.



II.
A tervbe vett új szennyvíztisztító üzem környezeti problémái

A II. ábrán látható II-es pont az új üzem építésére kijelölt terület. 

Budakeszi önkormányzata az új szennyvíztisztító üzem megépítését (szintén) a stratégiai környezeti vizsgálat 
elvégzése nélkül, minden körülmények között keresztül akarja vinni. A helyi tisztítómű megépítését itteni 
vállalkozók lobbija is erőlteti.

Mindazonáltal az új szennyvíztisztító megépítésének megkerülhetetlen előfeltétele, hogy a kibocsátott 
tisztított szennyvíz jó minőségét már az előkészítő munkák során megalapozzák. Ha a jelenlegi feltételek mellett 
épül meg az új szennyvíztisztító, akkor az eddigiekhez hasonlóan elégtelen minőségű, szennyezett vizet fog 
környezetébe kiereszteni, mivel a városban nem megoldott a szennyvíz-csapadékvíz elvezető rendszerek 
szétválasztása és a városvezetés a két rendszer függetlenítését nem vállalja, mint népszerűtlen intézkedést. 

A tervezett új szennyvíztisztító üzem felépítése és a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító megszüntetését a 
városvezetés külön feladatként kezeli, noha a két dolog szorosan összefügg. Egyrészt abból eredően, hogy az új 
üzem költségeinek fedezését, részben a régi üzem telkének eladásából származó haszonból tervezik megoldani. 
De egyébként sem függetleníthető a két dolog, hiszen egyazon víztesten végzett beavatkozásról és ugyanannak a 
problémának (a csapadék és szennyvízelvezető rendszerek egybekapcsoltságának) a megoldatlanságáról van szó 
mindkét esetben.  

Az új szennyvíztisztító üzem és a régi üzem felszámolása fölveti a csapadékvíz tisztításának és az élő 
vízfolyásba visszajuttatásának kérdését. A Bodzás patak nem számolható föl olyan módon, hogy a városi 
csapadékvizet elvezetik a szennyvízcsatornában, mivel a 24 km2 vízgyűjtőterület teljes vízmennyiségének 
elvezetése adott esetben kritikus helyzetet teremthet. Erre a problémára a városvezetés jelenlegi tervei 
semmilyen megoldást nem nyújtanak, éppen ellenkezőleg: az új szennyvíztisztító üzem megépülése és a régi 
felszámolása a telkek belterületbe vonásának első lépését jelentik – a telektulajdonosok helyzete pedig abba az 
irányba hat, hogy a patakot lehetőleg ipari módon (befedve) vezessék el, különben telkeik mérete drasztikusan 
csökkenni fog (a patakparti telkek kiosztása olyan, hogy eleve kis kiterjedésűek és nehezen hasznosíthatók). 

Azon túl, hogy a jelenlegi feltételek mellett (a csapadékvíz és szennyvíz elvezető rendszerek összekapcsolt 
volta) tervezett új szennyvíz tisztító megépítése további természetkárosítást konzerválna az elégtelenül tisztított 
víz élő vízfolyásba juttatása miatt, eleve indokolatlan is, mivel Budakeszi város jóval kisebb bekerülési és 
fenntartási költséggel csatlakozhatna Budaörsön keresztül a Budapesti szennyvízhálózatra –  táh a helyben 
jelentkező természetes környezetre eső terhelés teljes mértékben kiküszöbölhető lenne. 

Az üzem megépítése vélhetően nem környezetvédelmi okokból, hanem az így megszerezhető kormányzati 
pénzek és a völgytalpi, patak menti telkek/területek felszabadulása miatt kell a városvezetésnek. Ilyen 
értelemben nem a város hosszú távú érdekeit szolgálja (nem tekinthető tehát sem jogos magán- sem 
közérdeknek, amit a településfejlesztésről szóló törvény előír) és nem, hogy nem szünteti meg a fennálló 
környezetszennyezést melyet a jelenleg üzemelő szennyvíztisztító okoz, de azt további évekre konzerválja is, 
emellett egy fontos természeti érték közvetett elpusztulásának lesz okozója a területek beépítése révén.  

Az V. ábrán a tervezett szennyvíztisztító üzem környezete látható.

Túl azon a káron, amit természetvédelmi és tájvédelmi szempontból ez a beruházás jelentene, valamint 
eltekintve attól, hogy törvénytelen is (a kérdéses helyszín a Natura 2000 terület puffer zónájában helyezkedik el 
és az üzem építése eleve nem jogos érdek), egyértelműen látható, hogy a tervezők figyelmen kívül hagyták a 
2400 ha vízgyűjtő területről alkalmilag elfolyó csapadékmennyiség áradásszerű levonulásának problémáját. 

Az új üzem megépítése csupán elodázza a szennyvíz tisztításának problémáját teljesítmény tekintetében is: a 
város jövőbeni fejlődéséhez igazodó kapacitás-bővítés ezen a területen megint nem lesz megoldható: a város 
terjeszkedésével újabb üzem építése válik szükségessé. 

Az  önkormányzat  elzárkózik  a  lehetséges  (beruházás  tekintetében  lényegesen  más  jellegű)  megoldástól, 
amely véglegesen mentesítené az állandóan föl-fölvetődő szennyvízproblémától Budakeszi települést:



(az önkormányzat válasza a társadalmasító gyűlésen föltett kérdésre)



V. ábra


