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Pilismaróti Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal
2028 Pilismarót Rákóczi F. út. 15

Bartal Achilles önkormányzati képviselő úr és Együd Bertalan jegyző úr részére!

Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!

A Dunakanyar  Kultúrtáj  és  Környezetvédelmi  Egyesület  (nyilvántartási  szám:  11-02-0002247;
székhely:  2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 18.; levelezési cím: 2028 Pilismarót, Kossuth L. u. 5/a.)
képviseletében az alábbiakkal fordulok Önökhöz.

A  15/2021.  (I.  22.)  Korm.  rendelet  1.  § (1)  a)  bekezdése  szerint  a  polgármester  számára
jogszabályban meghatározott - így különösen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  szerinti  -
polgármesteri  feladat-  és  hatásköröket  Pilismarót  község  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatban rögzített, a település képviselő-testületének összehívására és vezetésére kijelölt
önkormányzati képviselő gyakorolja.

A  fentiekre  tekintettel  a  polgármester  jogkörében  eljáró  Bartal  Achilles  önkormányzati
képviselő úrnak a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (1) alapján  a
Dunakanyar  Kultúrtáj  és  Környezetvédelmi  Egyesület  javaslatot  tesz  a  Pilismarót
közigazgatási területén lévő, a jelen levél 1. számú mellékletében pirossal körülhatárolt
terület  helyi  jelentőségű  védett  természeti  területté  való  nyilvánítására.  A  természet
védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  24.  §  (1)  b)  pontja  alapján  védelemre  érdemes
földterületet helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési önkormányzat nyilvánít védetté.

Továbbá  kérjük a tisztelt jegyző urat, hogy a természet védelméről szóló  1996. évi LIII.
törvény 25. § (2) bekezdés alapján a Dunakanyar védelme érdekében keresse meg a védett
természeti  területek  természetvédelmi  kezeléséért  felelős  szervet, és  indítsa  el  a  szóban  forgó
terület országos jelentőségű védetté nyilvánítását.

Jogszabályi háttér:
A természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  25.  §  szakasza  az  alábbiak  szerint
rendelkezik:
„(2) Terület védetté nyilvánítását - helyi  jelentőségű védett természeti terület kivételével - az
igazgatóság  készíti  elő.  Ha  az  előkészítés  helyi  jelentőségű  védett  természeti  területté
nyilvánításra irányul, a helyi védetté nyilvánítást előkészítő települési önkormányzati jegyzőnek,
főjegyzőnek (a továbbiakban együtt: jegyző), a terület védetté nyilvánításának indokoltságát 
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alátámasztó iratok megküldése mellett meg kell keresnie az igazgatóságot, hogy kívánja-e a
terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.

(3) A helyi  védetté  nyilvánítás  esetén  a  települési  önkormányzat  jegyzője,  a  fővárosban  a
főjegyző  a  védetté  nyilvánító,  illetve  a  védettség  feloldásáról  rendelkező  önkormányzati
rendeletet  -  nyilvántartási  célból  -  hivatalból  megküldi  az  érintett  területen  működő
igazgatóságnak.”

A védelembe vétel esetleges költségeit a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület
magára vállalja.

A védendő érték megnevezése: 

„Pilismarót  település  táji  környezete;  Dunakanyar,  mint  kultúrtáj  természeti  kincseinek
megőrzése”

A védendő érték rövid leírása: 

Az  általunk  védelembe  vételre  javasolt  terület  olyan  emberi  tevékenység  által  alakított,
természeti  területet  takar,  amely  az  ember  és  a  természet  együttélését,  a  civilizáció  és  a
természet kölcsönhatását reprezentálja. Ez az ember által kialakított környezet - a Pilismaróti
Öböl, az „Akácás” és környező földek, valamint a Kemping területe - szerves részét képezi a
Dunakanyar kultúrtájnak, valamint Pilismarót település táji környezetének, településképének. 

A terület nem csak mint védettségre alkalmas természeti környezetet képvisel, hanem az ezen
a területen  végzett  emberi  tevékenységek -  mint  a  horgászat,  a  hajózás,  a  vízi  sportok,  a
fürdőzés,  a  homokos  területek  megművelése,  továbbá  szőlő,  gyümölcsök  és  egyéb
haszonnövények termesztése - évszázados múltra visszavezethetően a helyi kultúrtörténet és
településtörténeti  múlt,  és  ezzel  a  helyi  identitástudat  alapkövei,  eszmei  értékük
felbecsülhetetlen. Eltűnésük vagy megcsonkításuk a helyi emberi közösség létére nézve súlyos
veszteséget jelent.

Kezdeményezés indoklása:

Pilismarót ezen területe a rendezett  földekkel,  a Pilismaróti  öböl  (nagyöböl)  vízfelületével,  a
mellette  lévő  akácos  erdővel,  valamint  az  őshonos  fákkal  beültetett  Duna-parti  kempinggel
szerves részét képezi a Dunakanyar látványának. Aki felsétál a Maróti-hegyekbe, vagy akár a
Vadálló-kövekhez,  Prédikálószékhez,  Dobogókőhöz,  erre  a  területre  tekintve  páratlan
látványban van része. A terület szervesen kapcsolódik a Natura 2000 védelmet élvező Dunához
és a teljes Dunakanyar látképéhez.
A területen  védett  fajok,  növények  (Turbán  liliom,  Farkasalma  lepke,  Nagy  szarvasbogár)
madarak  (gyurgyalag,  parti  fecske),  valamint  két  régészeti  lelőhely  is  megtalálható.
Mindannyiunk felelőssége ennek a táji környezetnek a megvédése, a természettel harmonizáló,
fenntartható fejlesztése.
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A Dunakanyar kultúrtáj szerepel a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet a Világörökségi Várományos
Helyszínek  Jegyzékében,  valamint  az  UNESCO  Világörökségi  várományos  listáján:  „Királyi
ülések Esztergomban, Visegrádon, az egykori királyi erdővel a Pilis-hegységben” néven. 

Pilismarót  a  429/2020  (IX.14)  Kormányrendelet  szerint  kiemelt  turisztikai  térségi  besorolást
kapott. 

A pilismaróti Duna-parti kemping területe őshonos fákkal került beültetésre.

Több nemzetközi egyezmény, illetve hazai törvény is kötelezővé teszi a kultúrtájak védelmét:

-  Egyezmény  az  európai  építészeti  örökség  védelméről  –  „Granadai  Egyezmény” (1990)
amely kötelezővé teszi a kultúrtájak védelmét; 

-  Az  Európai  Területfejlesztési  Perspektíva (1997),  mint  az  Európai  Unió  tagországainak
területi  tervezésért  felelős  minisztereinek  közös  állásfoglalása:  A  kulturális  örökséggel
kapcsolatban  megállapítja,  hogy  bár  Európa  gazdag  természeti  és  kulturális  örökséggel
rendelkezik,  ezt  nagymértékben  veszélyezteti  a  társadalmi  tevékenység  (főleg  a  környezet
átalakítása, a környezet szennyezése), mellyel észrevétlenül tesszük tönkre településeinket, a
kultúrtájakat.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény:

„6.§ (3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az
emberi  tevékenységgel  létrehozott  tájalkotó  elem,  amelynek  természeti,  történelmi,
kultúrtörténeti,  tudományos  vagy  esztétikai  szempontból  a  társadalom számára  jelentősége
van.”

„22. § Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális,
esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése
céljából arra érdemes
[…]
c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket.”

3/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről:

„3. § (1) A helyi értékvédelem feladata a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti,
településképi,  táji,  építészeti, néprajzi, településtörténeti,  régészeti,  művészeti,  műszaki-ipari,
természeti,  esztétikai  szempontból védelemre  érdemes  védett  terület  és  egyedi  védett
értékek  1.  melléklet  szerinti  körének  számbavétele  és  meghatározása,  nyilvántartása,
dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése, valamint a
védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.”

Pilismarót, 2021. 05. 04.

Tisztelettel:
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1. sz. melléklet
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