
 

Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 
Budakeszi Polgármesteri Hivatala a város határában húzódó Bodzás-árok védett részének 

gondozására, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködve egy 
tanösvény létesítését kezdeményezte. 

A szükséges anyagi források előteremtésében kérünk segítséget Öntől! 

Pár szóban a védett terület fontosságáról: 

 1979-ben, Schmidt Egon ornitológus tanácsára vették oltalom alá a Bodzás-árok 600 m-es 
szakaszát. Az Actio Hungaria, országos madárvonulás kutató program adatai Schmidt 
Egon megállapításait számokkal is alátámasztották: 

- ezen a bodzabokrokkal szegélyezett árokparton található a környező vidéken az 
egyetlen olyan hely, ahol az őszi madárvonulás során a madarak pihenni és 
táplálkozni tudnak. Az egyéb lehetőségek híján itt összegyűlő madarak szempontjából 
rendkívül fontos a hely ökológiai szerepe, de jelenlegi (folyamatosan romló) állapota 
nem teszi lehetővé, hogy ennek a fontos szerepnek megfelelő, országos védettséget 
kapjon. Ezért vált szükségessé, hogy a terület kezelését helyi lehetőségeink 
kihasználásával kézbe vegyük. 

A völgy többi része is védelemre szorul, lévén, hogy ökológiailag elválaszthatatlanul 
kapcsolt területei ennek a fontos élőhelynek. Ezt megelőzően azonban, a legsürgetőbb 
teendő, a védett árokszakasz és környezetének rendezése.  

Az eredeti oltalmi rendeletet a 2007/LXXXII-es törvény értelmében, Budakeszi 
Önkormányzata rendeleti úton megerősítette és érvényben lévő megállapodásunk 
alapján, a terület fontosságát hangsúlyozandó és állapotát megőrizni kívánva, az 
Önöktől kapott támogatással módunkban állna létrehozni egy tanösvényt.  

A bemutató tanösvény közvetlen haszna a környezet rendezése, megtisztítása, a növényzet 
gondozása. További hozadéka lesz, hogy fölhívja a figyelmet a terület fontosságára. 
Ennek hatékonyságát növelendő, tereprendezési bemutatónappal egybekötve tesszük 
meg az első „kapavágásokat”, 2009 március 21-én. Kérjük, ha érdemesnek találja 
ügyünket, akkor támogasson bennünket az Ön által arányosnak ítélt összeggel (várható 

kiadásainkat a csatolt oldalon részleteztük). Támogatását a Madártani Egyesület juttatja el 
részünkre, garantálva az összegek megfelelő célra történő felhasználását. 

Eddigi munkánkról és céljainkról tájékoztatást adunk a www.wetland.hu web-oldalon.  

 Tisztelettel, 

 Koós Kolos 
  



  ár (Ft)  db    áfa  

Magasles méretű kilátó  120 000  1 120000     

Pad-asztal garnitúra  46 000  2 92000     

Támláspad  28 000  2 56000     

Szemétgyűjtő  22 000  6 132000     

Tábla (szerkezet)  60 000  4 240000     

Tábla (felület)  30 000  8 240000     

Híd (Ft / m - becslés!)  60 000  4 240000     

     1060000 Ft 20 % 224000  

összesen:        1344000 Ft 

 
 
20000 Ft. - postai költség a 4000 Budakeszi postacímre kijuttatott meghívó után 
44000 Ft. - nyomdaköltség a 4000 db értesítő szórólapra 
20000 Ft. – a tanösvényt bemutató honlap aktualizálására Rákóczi Gábor légi fényképeivel 
 
 

A Pilisi Parkerdőtől kapott árajánlat a létesítményekre: 

 

 

parkolóhely 
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A budakeszi Bodzás-árok védett terület környékére tervezett  

bemutató tanösvény és létesítményei 

pihenő 

ismeret terjesztő tábla 


