
25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 

Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § 

(1) bekezdés b) pontjában, 36. § (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében és 63. § (1), (2) bekezdésében, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 

12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

1. Általános rendelkezések 

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros közigazgatási területén található valamennyi helyi 

jelentőségű védett természeti területre, amely lehet természetvédelmi terület, vagy természeti emlék. 

2. § A védetté nyilvánítási eljárás során előnyben kell részesíteni - a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 22. §-ában felsoroltakra figyelemmel - a védelemre érdemes, beépített 

környezetben zárványként fennmaradt természeti területeket. 

3. § (1) A helyi jelentőségű természetvédelmi területet jelölő tábla felirata: „Természetvédelmi terület - 

Budapest Főváros Önkormányzata”. 

(2) A helyi jelentőségű védett természeti emléket jelölő tábla felirata: „Védett természeti emlék - 

Budapest Főváros Önkormányzata”. 

4. § A helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezeléséről, fenntartásáról a 

Fővárosi Önkormányzat minden évben a saját költségvetése terhére gondoskodik, kivéve, ha a Fővárosi 

Önkormányzat - különösen a botanikus kertekre, gyűjteményes kertekre tekintettel - természetvédelmi 

kezelésre, fenntartásra megállapodást köt. 

5. §
 * 

 A Fővárosi Önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területeinek őrzését, megóvását, 

károsításának megelőzését a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság keretein belül, önkormányzati 

természetvédelmi őrök őrszolgálata útján látja el. 

6. § Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében - egyéb jogszabályban meghatározottakon túl - a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: 

a) sziklamászáshoz; 

b) filmforgatáshoz; 

c) közterület-használati engedélyek kiadásához; 

d) közlekedési táblák elhelyezéséhez; 

e) a terület nem természetvédelmi célú igénybevételéhez. 

2. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

7. § Budapest Főváros Közgyűlése a következő területeket helyi jelentőségű természetvédelmi területté 

nyilvánítja: 

1. „Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a beépített 

környezetben zárványként megmaradt élőhely védelme, valamint a terület jelentős geológiai, botanikai, 

zoológiai és tájképi értékének megőrzése. E rendelet 1. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi 

kezelési tervét. 

2. „Apáthy-szikla természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Budai-hegység 

felsőtriász dolomit összletének, legjelentősebb faunalelőhelyének, földtani alapszelvényének, a terület 

természetes növénytársulásainak, védett növény- és állatfajainak, valamint meghatározó tájképi értékének 

megőrzése. E rendelet 2. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

3. „Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a 

nemzetközileg is jelentős felsőtriász csiga (Gastropoda) faunalelőhely, valamint a felhagyott kőfejtőhöz 

kötődő természetes növény- és állatvilág megőrzése. E rendelet 3. melléklete tartalmazza a terület 

természetvédelmi kezelési tervét. 

4. „Ferenc-hegy természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a terület botanikai, 

zoológiai, geológiai, tájképi értékeinek megőrzése, mely a fokozottan védett Ferenchegyi-barlang felett 

található. E rendelet 4. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 
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5. „Mihályfi Ernő kertje természetvédelmi terület”: a kert védetté nyilvánításának célja a több mint félszáz 

fás szárú és közel 300 lágy szárú taxonból álló növényállománynak mint kiemelkedő értékű botanikai 

gyűjteménynek a megőrzése. E rendelet 5. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

6. „Róka-hegyi bánya természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a részben 

alapszelvényként számon tartott, eocén, oligocén képződményeket és paleokarszt formákat magába foglaló 

földtani értékek megőrzése, valamint a bányához tartozó értékes növény- és állatvilág védelme. E rendelet 6. 

melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

7. „Mocsáros természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja az érzékeny vízháztartás 

fenntartása és az ezzel összefüggő időszakos vízállások kialakulásának biztosítása, melyhez fajgazdag, 

mocsári élőhelyekre jellemző növény- és állatvilág kötődik. E rendelet 7. melléklete tartalmazza a terület 

természetvédelmi kezelési tervét. 

8. „Újpesti homoktövis természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a védett 

természeti területen található homoki növénytársulások és a hozzájuk kötődő állatfajok védelme, valamint 

tudományos és oktatási célból történő tanulmányozhatóságának biztosítása. A védett élőhelyen található a 

homoktövis egyetlen hazai természetes élőhelye. E rendelet 8. melléklete tartalmazza a terület 

természetvédelmi kezelési tervét. 

9. „Palotai-sziget természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Duna fővárosi 

szakaszán csak néhány helyen fennmaradt ártéri ligeterdők egyikének megőrzése, mely számos védett 

madár-, kétéltű és ízeltlábú fajnak ad otthont, valamint jelentős tájképi értékkel is rendelkezik. E rendelet 9. 

melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

9/a.
 * 

 Felsőrákosi-rétek természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Rákos-

patak mentén fennmaradt értékes lápi élőhelyeket, közöttük jó állapotban megmaradt üde lápréteket, 

kékperjés kiszáradó lápréteket, égerligeteket magában foglaló növénytársulások, védett növényfajok és a 

rendkívül gazdag állatvilág védelme, valamint a terület jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 9/a. 

melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

10. „Budai Arborétum természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a hazai 

oktatásban, kutatásban kimagasló szerepet betöltő botanikai gyűjtemény megőrzése, mely a főváros egyik 

legjelentősebb, több mint 1400 fás szárú fajt és fajtát bemutató gyűjteményes kertje. E rendelet 10. 

melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

11. „Rupp-hegy természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a természetes 

növénytársulásokkal rendelkező, számos védett, valamint veszélyeztetett állat- és növényfaj élőhelyének 

megőrzése, illetve az itt található földtani értékek védelme. E rendelet 11. melléklete tartalmazza a terület 

természetvédelmi kezelési tervét. 

12. „Kőérberki szikes rét természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a főváros 

egyetlen megmaradt sziki növénytársulásának megőrzése, mely alatt rendkívül jelentős keserűvíz-lelőhely 

található. E rendelet 12. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

13. „Ördögorom természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a rendkívüli 

gazdagságú és jelentőségű flóra, valamint fauna, illetve az egyedülálló földtani képződmények védelme. E 

rendelet 13. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

14. „Kis-Sváb-hegy természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a tájképileg is 

jelentős, zárványként fennmaradt élőhely botanikai, zoológiai és geológiai értékeinek megőrzése. E rendelet 

14. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

15. „Denevér úti gyepfolt természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a fennmaradt 

löszgyepek védelme, valamint geológiai, bányászati emlékeinek megőrzése. E rendelet 15. melléklete 

tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

16. „Fácános természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja az élőhelyen található 

rendkívül értékes, érintetlen budai nyúlfarkfüves gyeptársulás és a környezetében megmaradt természetes 

vagy természetközeli erdőterületek, valamint az ezekhez kötődő élővilág megőrzése, különös tekintettel a 

helyi védettségű fővárosi területekről mára eltűnt idős bükkállományokra. E rendelet 16. melléklete 

tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

17. „Csillagvölgyi út természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a részben beépített 

ingatlanok keleti és északi részén található, zavarástól mentes, járatlan, természetes tölgyes-kőrises 

erdőállomány, valamint az ezekhez kötődő növény- és állatvilág megőrzése. A zárt erdő egyben a meredek 

domboldal erózió elleni védelmét is biztosítja, mellyel fenntartható a völgytorkolat természetközeli jellege. E 

rendelet 17. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

18. „Istenhegyi úti kert természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a természetes 

vegetáció és a lakókert harmonikus együttesének, valamint a jelentős utcaképi értéknek a megóvása, a 

kocsánytalan tölggyel, vadgesztenyével, juharral elegyesen kialakult, zárt növényállomány és a díszkerti 

örökzöldek védelme. E rendelet 18. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 
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19. „Művész úti kert természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a táji adottságoknak 

leginkább megfelelő „erdős” kert megóvása, az idős, természetes növényállomány (kocsánytalan tölgy, bükk, 

juhar) és a díszkerti fák, örökzöldek (életfa, tiszafa, álciprus) harmonikus képének védelme, megtartása. E 

rendelet 19. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

20. „Turjános természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a Pesti-síkságra egykor 

jellemző tájkép megőrzése, növényzetének és állatvilágának védelme. E rendelet 20. melléklete tartalmazza a 

terület természetvédelmi kezelési tervét. 

21. „Naplás-tó természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a fővárosban egyedülálló 

természetes növénytársulások, védett és veszélyeztetett növényfajok, a rendkívül gazdag állatvilág védelme, 

valamint jelentős tájképi, rekreációs értékének megőrzése. E rendelet 21. melléklete tartalmazza a terület 

természetvédelmi kezelési tervét. 

22. „Merzse-mocsár természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a főváros emberi 

tevékenység által kevésbé zavart vizes élőhelyének védelme, növény- és állatvilága fennmaradásának 

biztosítása, jelentős tájképi értékének megőrzése. E rendelet 22. melléklete tartalmazza a terület 

természetvédelmi kezelési tervét. 

23. „Péceli úti kert természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja egy olyan botanikai 

magángyűjtemény megőrzése, amely a kiemelkedően magas faj- és fajtagazdagságával jelentős szerepet 

vállal a környezeti nevelésben. E rendelet 23. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési 

tervét. 

24. „Kis-Háros-sziget természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a dunai 

zátonysziget természetes úton kialakult növényzetének védelme, háborítatlanságának és kutatásának 

biztosítása. E rendelet 24. melléklete tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

25. „Tétényi-fennsík természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a különböző 

természetes növénytársulások és a fővárosban egyedülálló védett és veszélyeztetett állat- és növényfajok 

élőhelyének védelme, különös tekintettel a nagy kiterjedésű sztyepprétekre. E rendelet 25. melléklete 

tartalmazza a terület természetvédelmi kezelési tervét. 

26. „Soroksári Botanikus Kert természetvédelmi terület”: a terület védetté nyilvánításának célja a 

fennmaradt természetes, vízhez kötődő növénytársulások védelme mellett a kutatásban, oktatásban és 

környezeti nevelésben fontos szerepet betöltő gyűjtemény megőrzése. E rendelet 26. melléklete tartalmazza a 

terület természetvédelmi kezelési tervét. 

27.
 * 

 

8. § Budapest Főváros Közgyűlése védetté nyilvánítja a következő természeti emlékeket: 

1. „Bécsi kapu téri védett szőlőtőke”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja az 1944-ben 

telepített, tekintélyes méretekkel rendelkező Izabella fajtájú szőlőtőke megőrzése. E rendelet 28. melléklete 

tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

2. „Gazda utcai hársfa”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a főváros egyik legidősebb 

fájának védelme. E rendelet 29. melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

3. „Kondor úti Libanoni cédrus”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a tájképi szempontból 

is kiemelkedő, Közép-Európa egyik legidősebb libanoni cédrusának megőrzése, amely Fedák Sári egykori 

villájának kertjében áll. E rendelet 30. melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

4. „Pusztaszeri úti védett földtani alapszelvény”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a budai 

márga településviszonyait feltáró alapszelvény megőrzése. E rendelet 31. melléklete tartalmazza az emlék 

természetvédelmi kezelési tervét. 

5. „Heinrich István utcai olimpiai emléktölgy”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a 

szoliterként nőtt, sporttörténeti értékű, közel 100 éves kocsányos tölgy megőrzése, mely egyike a 10 darab, 

1936-os berlini olimpián kapott magyar aranyérmek mellé járó tölgyfacsemetéknek. E rendelet 32. 

melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

6. „Eötvös úti kocsánytalan tölgy”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja az idős kocsánytalan 

tölgy megőrzése, mely a régi nagykiterjedésű budai erdők egyik utolsó túlélője a főváros beépített részén. E 

rendelet 33. melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

7. „Felhő utcai hegyi mamutfenyő”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a jelentős természeti 

értékkel bíró, idős hegyi mamutfenyő megőrzése, amely kiemelkedő magasságával és törzskörméretével 

Budapest egyik legjelentősebb példánya. E rendelet 34. melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi 

kezelési tervét. 

8. „Lóránt úti korai juhar”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a hazánkban őshonos fafaj 

legidősebb fővárosi példányának megőrzése. E rendelet 35. melléklete tartalmazza az emlék 

természetvédelmi kezelési tervét. 

9. „Mártonfa utcai eperfa”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja az ország legnagyobb, 500 

centimétert meghaladó törzskörmérettel rendelkező, háromágú fekete eperfájának megőrzése. E rendelet 36. 

melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 
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10. „Hangya utcai feketefenyő”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a fővárosi feketefenyők 

legidősebb példányának megőrzése. E rendelet 37. melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi 

kezelési tervét. 

11. „Ráth György utcai platán”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a Magyarországon 

egyedülálló, hétágú platánfa megőrzése, mely Budapest legidősebb példányai közé tartozik. E rendelet 38. 

melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

12. „Svájci úti bükk”: a természeti emlék védetté nyilvánításának célja a hajdani nagykiterjedésű 

budavidéki bükkösök egyik utolsó kertvárosi képviselőjének megőrzése, mely fővárosi viszonylatban 

egyedülálló. E rendelet 39. melléklete tartalmazza az emlék természetvédelmi kezelési tervét. 

3. Záró rendelkezések 

9. § E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. 

10. § (1)
 * 

 

(2) E rendelet 7. § 27. pontja és 27. melléklete 2013. december 31-én hatályát veszti. 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. 

főjegyző főpolgármester 

1. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez 

Balogh Ádám-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1. Budapest II. kerület, Balogh Ádám utca-Endrődi Sándor utca által határolt, 10 799 m
2

 terület. 

2. Érintett helyrajzi számok: 12456/17, 12456/18, 12456/31, 12456/32, 12456/33. 

3. A védett terület térképi vázlata: 
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4. Természetvédelmi kezelési terv 

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása. 

b)
 * 

 Védett növény- és állatfajok állományának megőrzése. A tervezési területen előforduló 

legfontosabb megőrzendő élőlényfajok: piros madárbirs (Cotoneaster integerrimus), magyar repcsény 

(Erysimum odoratum), kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea mollis), árlevelű len (Linum tenuifolium), 

vetővirág (Sternbergia colchiciflora), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), budai imola (Centaurea 

sadleriana), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), apró nőszirom (Iris pumila), lisztes berkenye 

(Sorbus aria), budai berkenye (Sorbus semiincisa), bőrfutrinka (Carabus coriaceus), ligeti futrinka (Carabus 

nemoralis), szarvasbogár (Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), nagy fakopáncs (Dendrocopos 

major), a területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), kék cinege 

(Parus caeruleus), széncinege (Parus major), fenyvescinege (Parus ater), csuszka (Sitta europaea). 
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c) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: középhegységi cseres-tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), cserszömörcés 

karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum 

sulcatae). 

d) Amennyiben a területen bármilyen engedélyezett munka történik, az egyáltalán nem veszélyeztetheti a 

fent felsoroltak egyedeit! 

e) Az egyedi tájkép megőrzése. 

f) A természetes folyamatok fenntartása. 

g) Az özönnövények visszaszorítása, fásszárúaknál lehetőség szerint vegetációs időszakon kívül. 

h) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító 

infrastruktúra kiépítése, folyamatos karbantartása. 

i) Bemutathatóság fejlesztése. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

a) A terület kimagasló geológiai értékeinek rendszeres ellenőrzéssel, szükség esetén karbantartással való 

megóvása. 

b) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint 

területarányának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása. 

c) Az invazív gyomfajok visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása. 

d) A védett területen illegális hulladéklerakások felszámolása. 

e) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása irányító táblák 

kihelyezésével, meglévő sétautak fenntartásával, pihenőhelyek létrehozásával. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása 

élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. A területen megfelelő kezelés alatt a védett területen található 

tájidegen- és özönnövények visszaszorítása, valamint az őshonos növényfajok terjedésének elősegítése 

értendő. 

b) A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy 

speciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával. 

c) A lágyszárú özönnövények eltávolítása - az adott területrész érzékenységétől függően - történhet kézi-, 

vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással. 

4.3.1.2. Látogatás 

a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi 

előírások figyelembevételével végezhetők. 

b) A kizárólag gyalogosan látogatható területet csak a meglévő sétautakról lehet megtekinteni, ezekről 

letérni tilos! 

c) A kijelölt tűzrakó helyen kívül tüzet gyújtani tilos! 

d) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos 

látogatási korlátozást rendelhet el. 

e) A szikla falfelületére felmászni, azt bármilyen módon károsítani, kőzetet gyűjteni tilos! 

4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

A tervezési területen az oktatást és bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és az 

információs tábla karbantartásával és bővítésével fejleszteni kell. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos! 

b) A tervezési területen épület és egyéb építmény, kerítés, kapu stb. nem helyezhető el. 

c) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető. 

d) A korlát ellenőrzése és karbantartása kötelező, új építése csak igen indokolt esetben szükséges. 

e) A területen új építésű közmű nem építhető ki. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 



a) A Balogh Ádám-szikla területének tájképi jellegét meg kell őrizni. 

b) A sziklákon esetlegesen megjelenő, vandalizmusból adódó festékfoltokat el kell távolítani. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 

korlátozások és tilalmak 

4.3.2.1. Erdők kezelése 

a) A területen elhelyezkedő 11A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 

fenntartása a cél. 

b) Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni. 

c) A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges. 

d) A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani. 

e) A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos! 

2. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez 

Apáthy-szikla természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1.
 * 

 Budapest II. kerület, Nagybányai utca-Madár utca-Páfrányliget utca-Görgényi út által határolt, 92 

219 m
2

 terület. 

2.
 * 

 Érintett helyrajzi számok: 11662/1, 11723, 11663/39 és 11733/3, továbbá az egységes országos 

vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerint meghatározott töréspontok által határolt ingatlanrészekből, a 

11663/40 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 2242 m
2

 nagyságú területrész: (E645258-

N243320, E645266-N243336, E645280-N243344, E645285-N243358, E645333-N243375, E645338-

N243386, E645353-N243385, E645410-N243345, E645383-N243356, E645358-N243362, E645331-

N243361, E645305-N243352, E645269-N243332, E645286-N243319). 

3.
 * 

 A védett terület térképi vázlata: 
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4. Természetvédelmi kezelési terv 

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) A területen található értékes élőhelyek fenntartása, lehetőség szerinti bővítése. 

b) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat, különös tekintettel a bennszülött budai nyúlfarkfüves 

területekre. 

c) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb 

megőrzendő élőlényfajok: kövér daravirág (Draba lasiocarpa), budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), 

magyar gurgolya (Seseli leucospermum), törpe nőszirom (Iris pumila), tarka nőszirom (Iris variegata), nagy 

pacsirtafű (Polygala major), sárga kövirózsa (Jovibarba hirta), nagyezerjófű (Dictamnus albus), széleslevelű 

nőszőfű (Epipactis helleborine), madárfészek békakonty (Neottia nidus-avis), piros madársisak 

(Cephalanthera rubra), fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), Szent István szegfű (Dianthus 

serotinus ssp. regis-stephani), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), nappali pávaszem (Inachis io), 

kardoslepke (Iphiclides podalirius), fecskefarkú lepke (Papilio machaon), Atalanta-lepke (Vanessa 



atalanta), Dunántúli kékfutrinka (Carabus germari), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), gyászcincér 

(Morimus funereus), imádkozó sáska (Mantis religiosa), rezes futrinka (Carabus ullrichii), szarvasbogár 

(Lucanus cervus), fali gyík (Podarcis muralis), törékeny gyík (Anguis fragilis), erdei sikló (Zamenis 

longissimus), nagy fakopáncs (Dendrocopos major), zöld küllő (Picus viridis), fekete harkály (Dryocopus 

martius), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék (Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csuszka 

(Sitta europaea), rövidkarmú fakusz (Certhia brachydactyla), bajszos sármány (Emberiza cia), európai 

mókus (Sciurus vulgaris). 

d) Az egyedi tájkép megőrzése. 

e) A természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak javítása. A legfontosabb 

megőrzendő élőhelytípusok: mészkedvelő tölgyes (Orno-Quercetum pubescenti-cerris), cserszömörcés 

karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis), nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo-Festucetum 

pallentis), pusztafüves lejtősztyepprét (Cleistogeni-Festucetum sulcatae), dolomit-sziklafüves lejtő 

(Chrysopogono-Caricetum humilis), budai nyúlfarkfüves dolomitsziklagyep (Seslerietum sadlerianae), 

gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Querco petreae-Carpinetum). 

f) Az özönnövények monitorozása és visszaszorítása. 

g) A nagy forgalmú látogatás feltételeit és egyben a terület természeti értékeinek védelmét biztosító 

infrastruktúra folyamatos karbantartása. 

h) Bemutathatóság fejlesztése. 

4.2. Természetvédelmi stratégiák 

a) A tervezési terület peremén tapasztalható építkezések, beépítések területre gyakorolt hatásainak - 

illegális hulladéklerakások, fásszárúak eltávolítása az erdőszegélyekből, növényzet taposása, 

megsemmisítése - folyamatos ellenőrzése. 

b) A látogatható részeken a bemutatást segítő információs rendszer kiépítése, valamint az élet- és 

balesetvédelmet szolgáló létesítmények fenntartása. 

c) Az értékes területrészek zavarásmentességének biztosítása. 

d) A szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosítása. 

e) Az özönnövények visszaszorítása, további terjedésük megakadályozása. 

f) A védelemhez szükséges eszközök karbantartása. 

g) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása. 

h) A természetszerű élőhelyek fajgazdagságának, természeteshez közeli struktúrájának, valamint 

területarányának fenntartása, a védett növény- és állatfajok állományának fenntartása, illetve növelése. 

i) A látogatás, valamint az oktatási és kutatási tevékenység irányítása, szabályozása. (Irányító táblák 

kihelyezése, sétautak fenntartása pihenőhelyek létrehozásával.) 

j) Illegális hulladéklerakások felszámolása. 

4.3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

4.3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak 

4.3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása; fajok védelme 

a) A tervezési területen található védett növény- és állatfajok állományának megőrzése és gyarapítása 

élőhelyük megfelelő kezelésével biztosítható. 

b) A védett és fokozottan védett növényfajok (különös tekintettel: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), 

Szent István szegfű (Dianthus serotinus ssp. regis-stephani), budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana), magyar 

gurgolya (Seseli lecospermum) illegális szedését, a tövek kiásását a virágzási időben történő fokozott 

védelemmel meg kell akadályozni! 

c) A fás szárú özönnövények egyedeit maghozó állapotuk előtt el kell távolítani mechanikai úton, vagy 

speciális csepegésmentes növényvédőszer kijuttatásával. 

d) A lágyszárú özönnövények eltávolítása - az adott területrész érzékenységétől függően - történhet kézi-, 

vagy gépi kaszálással, esetleg az érzékeny részeken kézi gyomlálással. 

4.3.1.2. Látogatás 

a) A tervezési terület szabadon látogatható, de az ott végzett tevékenységek csakis a természetvédelmi 

előírások figyelembevételével végezhetők. 

b) A fenntartó beavatkozások idején és balesetveszély esetén a természetvédelmi hatóság időszakos 

látogatási korlátozást rendelhet el. 

c) A tervezési területen csak gyalogosan lehet közlekedni (kivétel a természetvédelmi célú beavatkozás). 

d) A területet átszelő ösvényekről letérni, tüzet gyújtani, hulladékot elhelyezni tilos! 

e) A sziklakibúvásokon és a rajtuk kialakult sziklagyepen tartózkodni tilos és életveszélyes! 

f) A tervezési területen tilos sziklát mászni! 



4.3.1.3. Oktatás és bemutatás 

A tervezési terület kiépített ösvényein a bemutatást szolgáló infrastruktúrát védettséget jelző táblák és 

információs táblák bővítésével és karbantartásával fejleszteni kell. 

4.3.1.4. Kutatás, vizsgálatok 

A tervezési terület egészén jogerős természetvédelmi hatósági engedéllyel lehet kutatást végezni. 

4.3.1.5. Terület- és földhasználat, természetvédelmi infrastruktúra 

a) A területen minden ipari és bányászati tevékenység tilos. 

b) A tervezési területen épület és egyéb építmény nem helyezhető el. 

c) A tervezési területen található korlátok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Ha állagromlás 

tapasztalható, a karbantartásokat haladéktalanul el kell végezni. 

d) A meglévő parkerdei infrastruktúra hálózat karbantartása során az eredeti állapotot minden esetben 

helyre kell állítani. 

e) A területen új építésű infrastruktúra hálózat nem építhető ki. 

f) A területen új építésű közmű nem építhető ki. 

4.3.1.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek 

A tervezési területen a szükséges fenntartó jellegű beavatkozások folyamatos biztosításával a táji értékek 

megőrizhetők. 

4.3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, 

korlátozások és tilalmak 

4.3.2.1. Erdők kezelése 

a) A területen elhelyezkedő 52A erdőrészlet üzemterv szerinti besorolása: védett természeti területen lévő, 

faanyagtermelésre nem szolgáló erdő. A vágásérettségi kor 999 évesre tervezett, azaz a területen örökerdő 

fenntartása a cél. 

b) Az erdők kezelésekor a természetközeli megoldásokat kell alkalmazni. 

c) A cserjésedés megállításához, a cserjefoltok kismértékű visszaszorításához csak fokozatos, vegetációs 

időn kívül történő gyérítés szükséges. A levágott növényanyagot a területről el kell távolítani. 

d) A tájidegen fafajok vegetációs időn kívüli rendszeres eltávolítása szükséges. 

e) A területen lévő holtfák eltávolítása a gazdag állatvilág fenntartása miatt tilos! 

4.3.2.2. Gyepek kezelése 

a) A lágyszárú özönnövények - virágzásuk kezdetekor történő - rendszeres kaszálással való 

visszaszorítása kötelező. 

b) Az értékes sziklagyepek beerdősülésének folyamatát meg kell akadályozni. 

3. melléklet a 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez 

Fazekas-hegyi kőfejtő természetvédelmi terület adatai és természetvédelmi kezelési terve 

1.
 * 

 Budapest II. kerület, Torda utca-Villám utca-Bátori László utca által határolt, 6538 m
2

 terület. 

2.
 * 

 Érintett helyrajzi számok: 50129, 50136, továbbá az EOV szerint meghatározott töréspontok által 

határolt ingatlanrészekből, az 50126 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 723 m
2

 nagyságú 

területrész: (E643040-N244711, E643035-N244691, E643037-N244690, E643034-N244683, E643043-

N244710, E643065-N244698, E643065-N244685, E643051-N244675), az 50127 ingatlan-nyilvántartási 

helyrajzi számú területből 770 m
2

 nagyságú területrész: (E643016-N244692, E643051-N244675, E643013-

N244671, E643018-N244650); az 50128 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1001 m
2

 

nagyságú területrész: (E643018-N244650, E643020-N244642, E643011-N244635, E643017-N244626, 

E643059-N244661, E643056-N244671, E643064-N244673, E643065-N244678, E643065-N244685); az 

(50130) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 197 m
2

 nagyságú területrész: (E643016-N244629, 

E643010-N244625, E643019-N244611, E643015-N244609, E643017-N244606, E643025-N244606, 

E643028-N244611); az 50135 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területből 1487 m
2

 nagyságú 

területrész: (E643017-N244606, E643025-N244606, E643040-N244578, E643033-N244550, E643013-

N244552, E643006-N244578, E643003-N244590, E643007-N244599). 
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3.
 * 

 A védett terület térképi vázlata: 

 

4. Természetvédelmi kezelési terv 

4.1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések 

a) Az értékes élőhelyek, területrészek zavarmentességének biztosítása. 

b) A terület kimagasló geológiai értékeinek megóvása. 

c) A terület jelenlegi formájában őrizze meg a jellegzetes dolomitképződményeket, valamint a kialakult és 

azokhoz kötődő értékes növénytársulásokat. 

d) Védett növény- és állatfajok állományainak megőrzése. A tervezési területen előforduló legfontosabb 

megőrzendő élőlényfajok: magyar repcsény (Erysimum odoratum), budai imola (Centaurea sadleriana), 

sárga kövirózsa (Jovibarba hirta), budai berkenye (Sorbus semiincisa), fali gyík (Podarcis muralis), fürge 

gyík (Lacerta agilis), zöld gyík (Lacerta viridis), területen költő rigófélék (Turdidae), poszátafélék 

(Sylviidae), pintyfélék (Fringillidae), csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita), széncinege (Parus major), 

kék cinege (Parus caeruleus), barátcinege (Parus palustris). 

e) A területen fontos feladat a természetes élőhelytípusok állapotának fenntartása, szükség esetén annak 

javítása. A legfontosabb megőrzendő élőhelytípusok: nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermo - 

Festucetum pallentis), cserszömörcés karsztbokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis). 

f) Az egyedi tájkép megőrzése. 

g) Az özönnövények visszaszorítása, valamint a cserjésedő gyepfoltok fokozatos megnyitása. 
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