
EMLÉKEZTETŐ A 2021. SZEPTEMBER 13-I MEGBESZÉLÉSRŐL 

Jelen vannak: 

A NATE részéről: 

- Bárdos Zsuzsanna 

- Lakatos Péter 

- Peregovits László 

- Péteri Gábor 

- Vojczek Judit 

A Magyar Cserkészszövetség részéről: 

- Szórád Előd 

 

A beszélgetést Szórád Előd javasolta, hogy jobban megismerhessék a NATE álláspontját a 

Nagykovácsi Kastélypark tervezett bővítésével kapcsolatban. 

A NATE tagjai elmondták, hogy nem támogatják a Kastélyparkba tervezett építkezést, bővítést, mivel 

a terület helyi védelem alatt áll. Az Önkormányzat ebben az évben készíttetett botanikai és zoológia 

felmérések alapján a terület jellemzői röviden összefoglalva: 

 idős faállományok, nagyméretű fákkal, egyre kevesebb ilyen állomány van a 
környezetünkben, pedig honos fajokról és társulásokról van szó; 

 számos itteni faj (pl. bogarak, fészkelők stb.) csak idős faegyedeken élnek, a fiatalok nem 
jelentenek életteret nekik; 

 elég sok a védett faj annak ellenére, hogy csak néhány, nyári felvétel történt, ha ez egy egész 
szezonon történt volna (szerintem bepótlandó!), a védett fajok listája is jóval hosszabb 
lesz (főleg további védett lepke, szitakötő és bogárfajok, valamint madár- és kétéltűfajok 
[ez utóbbi mind védett] előfordulása várható); 

 a védett fajoknak a zöme nem csak "észlelhető" volt itt (pillanatfelvétel), hanem szaporodási 
helyük is egyben a park; 

 a környezetéhez képest még mindig nem öntötték el invazív fajok; 
 bizonyos, védett fajokban gazdag csoportok (pl. futrinkák) egyáltalán nem lettek 

felvételezve; 
 a jelen méretében a park még éppen eléri a kritikus méretet, hogy élőhelyként szolgáljon; 
 nem írják a jelentésben, de fontos, hogy a patak megőrizze természetes jellegét  

A terület botanikai értékei: 

 A két részterületből álló, megközelítőleg 10 hektáros (9,73 ha) kiterjedésű park jelentős 
természetvédelmi értéket képvisel. 

 Értéke elsősorban élőhelyi: egy élőhelyfoltban (20. folt) megtalálható a gyertyános-
kocsánytalan tölgyes (Carpino-Quercetum petraeae) természetközeli állapotú állománya, 
amely Natura 2000-es jelölő élőhely.  

 Kiemelendő, hogy a terület szinte minden erdős-fás foltjában nagy borítással jelennek meg a 
környező üde és félszáraz erdőkben jellemző flóra fajai, jelezve, hogy a kastélypark az 
egykori természetes vegetáció őrzője.  

 Előfordul ezen felül két védett növényfaj, a hóvirág (Galanthus nivalis) és turbánliliom (Lilium 
martagon) több állománya a kisebb részterület délnyugati peremén. 



 Rendkívüli értéket képviselnek továbbá a jórészt hazai fafajokból álló foltokban a 
nagyméretű faegyedek (főként cser, kislevelű hárs, magas kőris, fehér nyár és bükk fák), 
amelyek mindenképpen megőrzendők.  

(Forrás: Botanikai felmérés a Teleki-Tisza kastély parkja  
Természetvédelmi Területen, Nagykovácsiban, Sziklagyep Bt, Kun András) 
 
NATE tagjai hangsúlyozták, hogy nem támogatják újabb épületek megjelenését a parkban, javasolták 
a panzió felújítását, az egész Kastélypark funkcióinak átgondolását. A NATE tart attól, hogy a 
bővítésből következő programok veszélyeztetik a helyi védettségű természeti értékeket, ezért 
felajánlották segítségüket abban, hogy olyan programok legyenek a Parkban, amelyek segítik az 
értékek megőrzését; a helyi védelemről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
Az MCSSZ erre válaszul elmondta, hogy az újonnan napvilágra kerülő értékvizsgálati anyagok 
megállapításai alapján folyamatosan azon dolgozik, hogy a park élővilágát az ide hozott programok 
ne zavarják. Ez az elmúlt években is így volt, a jövőben is erre kell törekedni. 
 
Fel is soroltak néhány példát: jógatáborok, erdei iskola, erdőfürdő és más csendes programok, 
táborok. Elmondtuk, hogy értjük a cserkészek álláspontját, hogy annyi bevételt kell produkálniuk, 
amelyből finanszírozni tudják a Kastélypark fenntartását, és majdani szükséges újbóli felújítását.  
Azt is elmondtuk, hogy egy nagyberuházással a fenntartáshoz, felújításhoz szükséges bevételek, és 
ezzel együtt a kockázatok is magasabb szintre emelkednek. 
Szórád Előd elmondta, hogy számukra fontos, hogy megértsék a helyiek visszajelzéseit, és nem 
szeretnének olyan dolgot létrehozni a parkban, ami a helyiek nagyfokú tiltakozását váltja ki. A döntés 
viszont a Cserkészszövetség kezében van. Elmondta, hogy a jelenleg folyó tervezés közbeszerzési 
eljárás alá esett, ezt a folyamatot jelenleg nem lehet visszafordítani, de hogy mi lesz a terv sorsa, az a 
jövő kérdése. Saját forrásuk nincs a tervezett beruházásokra; lehetséges, hogy nem kapnak rá 
támogatást, akkor nem fog megvalósulni. 
Elmondta azt is, hogy sajnálatos, hogy a botanikai és zoológiai felmérés csak most készült el, és most 
olvashatták, mert ha ez a tervezés elején a kezükben lett volna, akkor más irányt vett volna az egész 
tervezés. Úgy véli, ez az Önkormányzat mulasztása, amivel a NATE jelenlévő tagjai is egyetértettek. 
Már a helyi védelmet elrendelő, akkori Önkormányzattól fogva lehetett volna ezzel a kérdéssel 
foglalkozni, hogy ne 2021-ben (egy ismert, előrehaladott tervezési folyamat 2. évében) merüljön fel 
először, hogy ezzel a kérdéssel teendője van a helyi önkormányzatnak. 
 
Szóba került az is, hogy a NATE keresetet adott be a bírósághoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalt 
kötelezze arra, hogy a beruházónak részletesebb, a tervezett működést is figyelembe vevő új 
környezeti hatástanulmány készíttetését írja elő. A NATE tagjai elmondták, bizakodva várják a 
bíróság pozitív döntését.  
 
Kértük továbbá Elődöt, hogy továbbítsa kérésünket a Cserkészszövetség vezetőjének, hogy vele is 
beszélhessünk, és hogy küldjék el nekünk a fakivágási tervet. 
 
Az emlékeztetőt készítette:  
Vojczek Judit 
NATE elnök 

 
 


