
Országos	 jelentőségű	 védett	 terület	 a	 Gödöllői	 Tájvédelmi	
Körzet	és	az	ex	 lege	védett,	 vizes	élőhelyként	 számon	 tartott	
értékes	 tőzegláp	 és	 a	 hozzá	 tartozó	 füzes-nyáras	 társulás	
Pécelen,	a	Rákos-patak	mellett.		
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.  
 
Telefonszám: +36 (28) 788 940 
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: 
Országos jelentőségű védett terület a Gödöllői Tájvédelmi Körzet és az ex lege védett, 
vizes élőhelyként számon tartott értékes tőzegláp és a hozzá tartozó füzes-nyáras 
társulás Pécelen, a Rákos-patak mellett.  
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 
A védelem alatt álló terület helyrajzi számai: 0299a, 0299b, 0301/1, 0301/2a, 
0301/2b, 0302/1, 0302/2, 0303/2a, 0303/2b, 0303/2c, 0303/2d, 0303/3, 0303/4, 0303/5, 
0304/1, 0305/2g, 0305/2h, 0305/2j, 0305/13, 0305/14, 0305/15, 0305/16, 0305/17. 
a) a Rákos-patak mellett található nádas területek, 
b) az Újtelep völgyeiben lévő domboldalak löszgyep vegetációja, 
c) az északias kitettségű lejtők, valamint az eróziós mélyedések jobb vízellátottságú 
lejtőin lévő pusztai csenkeszes sztyepprét, 
d) a délies kitettségű völgyoldalak löszgyep vegetációja az Erdey-dűlőn, 
e) a Túzberki-erdő Pécelre eső területén lévő honos mezei-juharos-tölgyes erdő 
foltocska. 
 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  
Települési, Megyei, Magyar Értéktár 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
A Rákos-patak mentén ez a lápterület az utolsó, amit még nem bányásztak ki, nem 
pusztítottak el. Gazdag növény és állatvilágot rejtő nedves rétek, élőhelyek. A helyi 
löszvidék és vegetációja az egész Tájvédelmi Körzetben egyedülálló. Fokozott 
védelmük továbbra is indokolt. 
 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A felsorolt természeti értékek esztétikai és naturális értékei régóta ismeretesek a 
helyi lakosság előtt, régebben a péceliek kedves kirándulóhelyei voltak; 
megőrzésük és helyreállításuk Budapest közelsége miatt is indokolt. Részletesebb 



bemutatásuk csak alapos bejárás, a jelenlegi állapot felderítése, rögzítése után 
lehetséges. 
 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
A felsorolt területeket a környezetvédelmi miniszter 4/1990. (VI.18.) KöM sz. 
rendelete, valamint Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (V.15.) 
számú rendelete Pécel Város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 
egyaránt fokozottan védettnek minősíti. 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
Elkészítése folyamatban 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2015. október hó 22. nap                                                       

Heltai Miklós 


