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ELŐSZÓ 

 

A dunakeszi lápot Pest északi határában találjuk Dunakeszi-alsó szomszédságában. 

Korábban a Gödöllői-dombság peremvidékétől egészen a Duna vonaláig húzódott az a 

buckákkal tarkított összefüggő homokvidék, amelyet mocsaras, lápos területek, üde rétek, 

lassúfolyású síkvidéki patakok és az ezeket övező galériaerdők színesítettek. A „Rákosok” néven 

ismert vidék eredeti természetes életközösségeit a buckákon homoki gyepek, míg a buckaközi 

vizes mélyedésekben buja növényzetű mocsarak és lápok adták. 

Természetvédelmi szempontból a területet a 90-es évek elején fedezték fel a botanikusok 

és ekkor még megvolt a lehetősége annak, hogy a Káposztásmegyerhez tartozó lápvilág, a vízmű 

környéki homokbuckák és a dunakeszi Székes-dűlő környéki lápfoltok egységes természetvédelmi 

területet alkossanak. 

1998 első félévében az M0-ás út építése miatt a táj jelentős részén a gyepeket és 

lápréteket beszántották, a bokorfüzeseket, fűz- nyárligeteket kivágták, a növényzetet az itt élő 

állatokkal együtt felégették. A vizes élőhelyek közül a gigantikus természetrombolás elől csupán a 

dunakeszi láp menekült meg, amelytől néhány méternyire megálltak a buldózerek. 

Később a magántulajdonban lévő láppal szomszédos bevásárlóközpont, több esetben is a 

természetvédelmi hatóságok hathatós támogatásával, mindent elkövetett azért, hogy a 

természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű területet beépíthesse. Ezt a törekvést, az 

utolsó utáni pillanatban, sikerült kemény harcban megakadályoznia egy széleskörű civil 

összefogásnak. A könyv ennek a győztes összefogásnak állít emléket, nem öncélúan, hanem azért, 

hogy bátorítást adjon azoknak a természetvédőknek, akik hasonlóan mocskos ügyekben 

kénytelenek konfrontálódni a mindenkori hatalommal/hatalmasokkal. 

 

       Kriska György és Sarkadi Márton 

 

Budapest, 2020. április 9. 
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A dunakeszi láp 
 
A tőzegképződésre alkalmas vizes élőhelyeket lápoknak nevezzük. Tőzegképződés ott következik 
be, ahol az elhalt növényi maradványok felhalmozódnak a nagy víztelítettségű, levegőtől elzárt 
talajban. A népnyelv által turjánnak is nevezett tőzeg képződése igen lassú folyamat, 
rétegvastagsága évente alig egy millimétert nő. 
Szén-dioxid megkötő képességük mellett a lápok természetvédelmi szempontból is kiemelt 
jelentőségűek. A vizes élőhelyeken belül a lápok jellemezhetők a legnagyobb biológiai 
sokféleséggel és számos ritka, különleges életmódú fajnak adnak otthont. 
 

 

A védett tızegpáfrány sokezres állománya a dunakeszi lápon (Fotó: Kriska György) 
 

 

25. élıhelykezelés a Homoktövis Természetvédelmi Területen 2020. március 7-én (Fotó: Gánóczy Anita) 
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A dunakeszi lápvidék mozaikos, pusztafoltos-lápos, helyenként szikespusztás vegetációjának 
kialakulásában meghatározó szerepe volt a régió különleges természetföldrajzi adottságainak. A 
táj a kiskunsági homokvidék folytatását jelenti észak felé, amely Pesttől északra már beszorult a 
Duna és a Gödöllői-dombvidék közé, egyre keskenyedik, majd Vácnál meg is szűnik. 
 

 

Tıkés réce a dunakeszi láp felett (Fotó: Tenki Lajos) 
 

 

A rákospalotai turjános (Fotó: Kriska György) 



    A DUNAKESZI LÁP MEGMENTÉSE A CIVIL ÖSSZEFOGÁS GYŐZELME 7 

A homokdombos vidék magas terasszal zökken le a Duna sík, ártéri szintjére. A teraszban lévő 
talajvizek a teraszperemen sokfelé, így Pest északi határában is a felszínre fakadnak évezredek óta. 
Az egyenletes, biztos vízellátás olyan állandó vizű lápokat hozott létre, melyekben az évszázadok 
folyamán jelentős tőzegréteg képződött. A homokbucka-vidék magasabb részeinek száraz 
pusztagyepeinek és a buckaközi mélyedések vizes élőhelyeinek váltakozó együtteséből a Duna-
Tisza-közén is csupán hírmondó maradt, hát még milyen ritkaság a sokkal sűrűbben lakott Pesti-
síkon, Budapest és Vác között. A kevés megmaradt természeti kincs egyik gyöngyszeme a 
dunakeszi lápvidék.  
Az 1990-es évek végétől megszűnt a lehetősége annak, hogy egységes természetvédelmi terület 
jöjjön létre a régióban, mert az időközben itt elvezetett M0-ás út és számtalan „mellékága” és a 
nagy kereskedelmi létesítmények megjelenése a terület nagy részét elfoglalta vagy földarabolta, 
degradálta (SEREGÉLYES és S. CSOMÓS 2002 KRISKA és SZOLLÁT 2010). 
 

 

A Szilas-, a Csömöri- és a Mogyoródi-patak természetes medrét betonkoporsóvá alakította az ember 

Rákospalotán és Káposztásmegyeren (Fotók: Kriska György)  
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A Szilas-patak melletti nevesincs tó (Fotó: Kriska György) 

 

Tél a dunakeszi lápon (Fotó: Kriska György) 
 
Hazánkban a XIX. és XX. századi folyószabályozások, lecsapolások, mezőgazdasági és bányászati 
fejlesztések következtében a lápok több mint 97%-a elpusztult, ezért is lenne létfontosságú, hogy 
az 1996-ban elfogadott természetvédelmi törvényben foglalt előírásoknak megfelelően 
megszűnjön a lápok további felszámolása és fennmaradhasson a dunakeszi láp. 
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A dunakeszi láp növényvilága 
 

 

Horgásztó a dunakeszi láp mellett (Fotó: Kriska György)  
 
A Dunakeszi tőzegtavak területén az 1950-60-as évek tőzegbányászata egy tóhálózatot 
eredményezett, melynek szárazulatait utóbb kiparcellázták, így jött létre egy „lagúnaváros”, amely 
ma üdülőtelepként működik. A szomszédos tőzegpáfrányos lápterületen is próbálkoztak 
tőzegbányászattal, de itt a tőzegtakaró már nem volt kitermelésre érdemes vastagságú. A láp 
érintetlen tőzegrétegén telepedett meg a sokezernyi tőzegpáfránytőzegpáfránytőzegpáfránytőzegpáfrány, amely arról nevezetes, hogy 
tőzegjelző növény - kizárólag olyan helyeken él meg, ahol tőzegképződés folyik, illetve tőzeges a 
talaj.  
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A dunakeszi láp április végén (Fotó: Kriska György) 

A területet különben fás növényzet uralja: fehérfehérfehérfehér és törékeny fűztörékeny fűztörékeny fűztörékeny fűz, fekete nyárfekete nyárfekete nyárfekete nyár, a széleken szürkeszürkeszürkeszürke 
és fehér nyárfehér nyárfehér nyárfehér nyár, a cserjeszintben leggyakoribb a rekettyefűzrekettyefűzrekettyefűzrekettyefűz, de van kutyabengekutyabengekutyabengekutyabenge és 
veresgyűrűsomveresgyűrűsomveresgyűrűsomveresgyűrűsom is. A ligetes fás növényzet alatta gazdag lágyszárú növényzet él: jellemző a 
zsombéksászsombéksászsombéksászsombéksás, a parti sásparti sásparti sásparti sás, mocsári sásmocsári sásmocsári sásmocsári sás, éles sáséles sáséles sáséles sás. Mellettük gyakori a fekete nadálytőfekete nadálytőfekete nadálytőfekete nadálytő, a 
sövényszuláksövényszuláksövényszuláksövényszulák, a sárga nősziromsárga nősziromsárga nősziromsárga nőszirom, a közönséges lizinkaközönséges lizinkaközönséges lizinkaközönséges lizinka, a vízi peszércevízi peszércevízi peszércevízi peszérce, a mocsári tisztesfűmocsári tisztesfűmocsári tisztesfűmocsári tisztesfű, a 
borzas füzikeborzas füzikeborzas füzikeborzas füzike, a réti füzényréti füzényréti füzényréti füzény, a kevésbé vizenyős részeken a sovány perjesovány perjesovány perjesovány perje, a pántlikafűpántlikafűpántlikafűpántlikafű, a 
pelyhes selyemperjepelyhes selyemperjepelyhes selyemperjepelyhes selyemperje, a szürke aszatszürke aszatszürke aszatszürke aszat, az ebszőlőcsucsorebszőlőcsucsorebszőlőcsucsorebszőlőcsucsor, a lómentalómentalómentalómenta, a kúszó boglárkakúszó boglárkakúszó boglárkakúszó boglárka, az erdei erdei erdei erdei 
angyalgyökérangyalgyökérangyalgyökérangyalgyökér, az őszi kikericsőszi kikericsőszi kikericsőszi kikerics, a mocsári zsurlómocsári zsurlómocsári zsurlómocsári zsurló, az északi galajészaki galajészaki galajészaki galaj, és a hamvas szederhamvas szederhamvas szederhamvas szeder. 
 

 

A dunakeszi láp virágai: közönséges lizinka, mocsári nefelejcs, feketenadálytı lila és fehér virágai, réti füzény 
hosszú és rövid bibéjő virága (Fotók: Kriska György) 

 
A nyílt víz hínárnövényzete viszonylag szegény. Legjellemzőbb nyáron a felszínen úszó apró apró apró apró 
békalencbékalencbékalencbékalencsesesese, míg a sekély víz alját óriási tömegben borítja a csillárkamoszatcsillárkamoszatcsillárkamoszatcsillárkamoszat, amely azért 
figyelemre méltó, mert ez csak tiszta, tápanyagszegény vizekben tenyészik 
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Tızegpáfrány (Fotó: Kriska György) 
 

A tőzegpáfrányos vonulattal párhuzamosan két kiterjedt, nagyjából észak-déli irányú mélyedés 
található a területen, melyek néhány évtizede még üde láprétek és lápi magassásosok voltak. 
A talajvíz elszennyeződésével, illetve a légköri nitrogén-terhelés következtében a növények 
számára felvehető tápanyag erősen megnőtt, ez pedig a lápok becserjésedésének kedvezett. Ma az 
említett terület zömét sűrű, szinte áthatolhatatlan rekettyefűz bozót borítja, ami alatt lágyszárú 
növényzet alig-alig fordul elő. 
Mára csupán a szegélyekben maradtak kisebb-nagyobb magassásos foltok, de ezek is láthatóan 
cserjésednek. Mindazonáltal a kisebb-nagyobb zsombéksásos állományfoltok is nagyon értékesek, 
mivel nem csak ebben a tájban, de országos szinten is igen megritkultak. Itt is jellemzők a 
tőzegpáfrányos lápnál már említett lágyszárúak. Kisebb foltokban, vízpartokon, és a 
rekettyefűzesben is megjelenik a nádnádnádnádas, melyben néhol a széleslevelű gyékényszéleslevelű gyékényszéleslevelű gyékényszéleslevelű gyékény helyettesíti a 
nádat. Ezekben az állományokban is előfordul egy ritka, védett faj, éspedig a bugás sásbugás sásbugás sásbugás sás. A lápok 
szomszédságában, kissé magasabb térszínen elég elterjedt volt a kiszáradó kékperjés láprét 
társulás. A 90-es évek elején még nagyobb területen élt, de az állományok zömét beszántották, és 
csak kis fragmentumok maradtak fenn belőle. Állományalkotó növénye a kékperjekékperjekékperjekékperje, mellette 
jellemző - a szárazodás miatt mocsárrét, illetve mezofil kaszáló felé alakuló állományokban - az 
őszi vérfűőszi vérfűőszi vérfűőszi vérfű, a fényes borkórófényes borkórófényes borkórófényes borkóró, a gyepes sédbúzagyepes sédbúzagyepes sédbúzagyepes sédbúza, a réti csenkeszréti csenkeszréti csenkeszréti csenkesz, a molyhos sásmolyhos sásmolyhos sásmolyhos sás, a deres sásderes sásderes sásderes sás, a 
tejoltó galajtejoltó galajtejoltó galajtejoltó galaj, az üstökös pacsirtafűüstökös pacsirtafűüstökös pacsirtafűüstökös pacsirtafű, a közönséges oroszlánfogközönséges oroszlánfogközönséges oroszlánfogközönséges oroszlánfog, a sziki cickasziki cickasziki cickasziki cickafarkfarkfarkfark, az északi északi északi északi 
galajgalajgalajgalaj, a bozontos kutyatejbozontos kutyatejbozontos kutyatejbozontos kutyatej, a fűzlevelű peremizsfűzlevelű peremizsfűzlevelű peremizsfűzlevelű peremizs, az orvosi macskagyökérorvosi macskagyökérorvosi macskagyökérorvosi macskagyökér. Az eredeti kékperjés 
láprétnek egy kb. 2-3 m széles sávja maradt meg az egyik felszántott terület közepén.  Az üde 
franciaperjés kaszáló, mint a terület legtöbb társulása, töredékesen fordul elő. Jellemző füvei, a 
franciaperjefranciaperjefranciaperjefranciaperje, a csomós ebírcsomós ebírcsomós ebírcsomós ebír, a réti csenkeszréti csenkeszréti csenkeszréti csenkesz, a rezgőfűrezgőfűrezgőfűrezgőfű, a réti perjeréti perjeréti perjeréti perje, az árva rozsnokárva rozsnokárva rozsnokárva rozsnok, a pelyhes pelyhes pelyhes pelyhes 
selyemperjeselyemperjeselyemperjeselyemperje mellett megtaláljuk itt a paszternákpaszternákpaszternákpaszternákot, a mezei varfűmezei varfűmezei varfűmezei varfűt, a bársonykerepbársonykerepbársonykerepbársonykerepet, a réti réti réti réti 
margitvirágmargitvirágmargitvirágmargitvirágot, a békalenbékalenbékalenbékalent, a rétirétirétiréti és a magyar imolátmagyar imolátmagyar imolátmagyar imolát is. Szintén csak egy kis állományfolt, illetve 
néhány jellegzetes növény utal a zárt pusztagyepek hajdani létére, melyben a társulásközömbös 
fajok mellett megvan még a közönséges spárgaközönséges spárgaközönséges spárgaközönséges spárga, a mezei zsályamezei zsályamezei zsályamezei zsálya, a tollas szálkapetollas szálkapetollas szálkapetollas szálkaperjerjerjerje, a pusztai pusztai pusztai pusztai 
csenkeszcsenkeszcsenkeszcsenkesz, a magyar nyúlszapukamagyar nyúlszapukamagyar nyúlszapukamagyar nyúlszapuka, a hegyi herehegyi herehegyi herehegyi here, a csomós harangvirágcsomós harangvirágcsomós harangvirágcsomós harangvirág, és a lila ökörfarkkórólila ökörfarkkórólila ökörfarkkórólila ökörfarkkóró.  
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A két lápfolt közötti élıhely jellegzetes növényei fentrıl jobbra haladva: sziki cickafark, mezei varfő, réti 

margitvirág, mezei zsálya, magyar nyúlszapuka, lila ökörfarkkóró, tarka nıszirom (Fotók: Kriska György)  
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Egy védett faj fordul elő itt, a budai imolabudai imolabudai imolabudai imola. Az árvalányhajas homokpusztagyep korábban is csak 
foltokban fordult elő a magasabb buckatetőkön, a láp kiszárítása érdekében a 2000-es években 
végzett szántás pedig majdnem teljesen megsemmisítette állományait. Hírmondónak néhány tíz 
négyzetméter maradt ebből az egyébként igen értékes élőhelytípusból. Jellemző faja a védett 
homoki árvalányhajhomoki árvalányhajhomoki árvalányhajhomoki árvalányhaj, a deres fényperjederes fényperjederes fényperjederes fényperje, a budai imola, a koloncos legyezőfűkoloncos legyezőfűkoloncos legyezőfűkoloncos legyezőfű, az élesmosófűélesmosófűélesmosófűélesmosófű, a 
magyar kakukkfűmagyar kakukkfűmagyar kakukkfűmagyar kakukkfű, a változó galajváltozó galajváltozó galajváltozó galaj, és az ugyancsak védett tarka nősziromtarka nősziromtarka nősziromtarka nőszirom. A terület flórájáról és 
vegetációjáról a mellékletben találhatók további adatok (SEREGÉLYES és CSOMÓS 2002, 
ÁNGYÁN et al. 2003, FÁRI 2012, SZKUBÁN 2016). 
 

 

 

Koloncos legyezıfő homoki árvalányhajjal (Fotó: Kriska György) 
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A dunakeszi láp állatvilága 
 

 

Szürke gém a dunakeszi lápon (Fotó: Tenki Lajos)  
 
A láp magterületén két nagyobb kiterjedésű nyílt vízfelszínű tó között időszakos összekötő 
csatornák biztosítanak kapcsolatot. Ezek a csatornák főleg a tavaszi és kora nyári aszpektusban 
nyílt vízfelszínnel rendelkeznek, ezáltal szaporodási és tartózkodási helyül szolgálnak több 
kétéltű- és hüllőfajnak is. A kétéltűek számára ez az egyetlen potenciális szaporodó hely, sőt 
telelőhely is. A környéki halastavak az erős zavarás és a vízparti vegetáció szegénysége miatt csak 
korlátozottan biztosítanak megfelelő életfeltételeket a kétéltűeknek és a hüllőknek. 
 

 

Zöld levelibéka és pettyes gıte lárva (Fotók: Kriska György) 
 
A tavak környéki vegetáció változatos szerkezetű, cserjékkel, fűzekkel, esetenként idősebb 
nyárakkal tarkított. Kis területen belül tehát eltérő ökológiai adottságú mikroélőhelyfoltok 
találhatók, igen változatos környezeti tényezőkkel. Ez a vegetációszerkezeti sajátosság kiemelt 
ökológiai jelentőségű a madárfauna számára, hiszen kis területen belül a megfelelő fészkelőhelyet 
és táplálékbázist találnak maguknak a bokorlakó és erdőlakó fajok, sőt egyes ragadozók is. 
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Madarak a lápon: nagy fakopáncs (Fotó: Tenki Lajos) 
 

 

Madarak a lápon: fenyırigó (Fotó: Tenki Lajos) 
 

Magyarország mintegy 265 fészkelő madárfajából ötven faj állandó vagy időszakos jelenlétét 
sikerült kimutatni ezen az élőhelyegyüttesen. Szembetűnő a bokorlakó fajok viszonylag nagy 
száma, ami regionális viszonylatban is jelentős. Ez elsősorban a terület fás szárú borítottsági 
gazdagságával, valamint az egyes mikrohabitatok változatosságával magyarázható. A ragadozó 
életmódú fajok közül egyik sem költ a területen. 
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Azonban téli vendégként (erdei fülesbagolyerdei fülesbagolyerdei fülesbagolyerdei fülesbagoly) vagy átvonulóként (barna rétihéjabarna rétihéjabarna rétihéjabarna rétihéja) esetleg itt 
vadászóként (karvaly, vörös vércse, egerészölyvkarvaly, vörös vércse, egerészölyvkarvaly, vörös vércse, egerészölyvkarvaly, vörös vércse, egerészölyv) rendszeresen megfigyelhetők a területen. 
 

 

2012. óta minden évben megrendezésre kerül a dunakeszi lápon a Fülemülék éjszakája az MME és a Tızegtó 
Környezetvédelmi Alapítvány szervezésében. 

 

 

Madarak a lápon: sárgafejő királyka fiatalja (Fotó: Tenki Lajos) 

 
 



    A DUNAKESZI LÁP MEGMENTÉSE A CIVIL ÖSSZEFOGÁS GYŐZELME 17 

 

Madarak a lápon: egerészölyv (Fotó: Tenki Lajos) 
 
Magyarország tizenhét kétéltűfaja közül hat faj találja meg a létfeltételeit ezen a lápos 
élőhelyegyüttesen. Az itt élő kétéltűfajok többsége a teljes vegetációs időszakban nyílt vízben vagy 
annak közvetlen környékén él. 
 

 

Hím kecskebéka felfújt hanghólyagjával hangosan brekegve hívja a nıstényt (Fotó: Tenki Lajos) 
 

A barna varangybarna varangybarna varangybarna varangy ugyan tipikusan erdei állat, amely csak a tavaszi, párzási időszakban keresi fel a 
vizeket, azonban az adott élőhely fentebb jelzett szigetszerűsége miatt az állomány nagy része 
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valószínűleg az év teljes időszakában itt tartózkodik, mivel nagyobb kiterjedésű erdős részek a 
környéken nem találhatók. 
Ugyanez jellemző a zöld zöld zöld zöld levelibékalevelibékalevelibékalevelibéka állományra is. Mindkét békafaj esetében elmondható az, 
hogy nagyon érzékenyek a szaporodóhelyeik környezetei állapotára, annak vegetációs és 
vegetációszerkezeti voltára, a víztisztasági értékekre és a zavartalanságra. Ezeket a feltételeket itt 
megtalálják, azonban a horgásztavak már nem alkalmasak nagyobb egyedszámú populáció 
eltartására. A nagyobb, nyílt vízfelszínű tavakban a kacagó béka, és a hibridállományt alkotó 
„kecskebékakecskebékakecskebékakecskebéka” komplexek igen nagy egyedszámú, stabil állománya él. 
 

 

Kecskebéka a dunakeszi lápon (Fotók: Tenki lajos) 
 
A vöröshasú unkavöröshasú unkavöröshasú unkavöröshasú unka populáció bár szintén a teljes vegetációs aspektus alatt vízben tartózkodik, 
ezen az élőhely-együttesen mégsem a nagyobb tófelszíneket, hanem a sekélyebb vizű, 
árnyékoltabb csatornákat részesíti előnyben. Jelentős a területen élő pettyes gőte állomány is. 
Ezek a farkos kétéltűek szintén, csak a szaporodási ciklusban (ami az ő esetünkben akár júniusig 
elhúzódhat) tartózkodnak vízben, az év többi részében erdőkben, illetve zárt gyeptársulások 
aljában élnek. Ennek köszönhetően a lápterületeken kívül jelenleg nem találhatók olyan 
élőhelyfoltok, amelyek biztosíthatnák populációik fennmaradását. 
Magyarország tizenöt hüllőfaja közül öt faj jelenétét sikerült a tavakban illetve azok környékén 
kimutatni. 
A fürge gyíkfürge gyíkfürge gyíkfürge gyík hazánk egyik leggyakoribb hüllőfaja. Előfordulása elsősorban a fás szárú foltok, 
bokrosok menti gyepekben, utak mentén gyakori. 
Áprilistól október közepéig aktív a területen a zöld gyíkzöld gyíkzöld gyíkzöld gyík. A 40 cm-esre is megnövő ragadozó 
elsősorban ízeltlábúakkal táplálkozik, de adott esetben kisebb madárfiókákat és kisebb 
rágcsálókat is elejt. Testét zöld pikkelytakaró borítja, amely a barnástól a fűzöldig bármilyen 
árnyalatú lehet. Mintázatukat kisebb fekete pettyek vagy foltok tarkítják, az idősebb hímeken 
fehér oldalpont-sor alakul ki. A hasi rész egyszínű kékes- vagy sárgásfehér. Nászidőszaktól 
kezdődően, áprilistól júliusig a gyíkok színe élénkebbé válik, a hímek feje és torokrésze világos 
kobaltkék színt ölt fel. 
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Hím homoki gyík (Fotó: Tenki Lajos) 
 

 

Zöld gyík a lápon (Fotó: Tenki Lajos) 
 

A vízisiklóvízisiklóvízisiklóvízisikló és a kockássiklókockássiklókockássiklókockássikló nemcsak vizekben, hanem azoktól gyakran tetemes távolságokra 
elhúzódva is megtalálhatja létfeltételeit. 
A hüllők esetében a legjelentősebb természetvédelmi értékkel a mocsári teknősmocsári teknősmocsári teknősmocsári teknős, hazánk egyetlen 
őshonos teknősfaja bír.  Ennek a hüllőfajnak az előfordulása nemcsak a megfelelő táplálékbázis 
(halak, kétéltűek, dögök) hanem a megfelelő talajszerkezeti adottságokkal rendelkező szaporodási 
területhez is köthető. 
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Vízisikló (Fotó: Tenki Lajos) 
 

 

Rézsikló (Fotó: Tenki Lajos) 
 
Tavasszal lerakott tojásit csak a számára is könnyen ásható, döntően homokos jellegű, és nedves, 
de nem vizes talajba ássa. Ráadásul a talajfelszínt napsütés kell, hogy érje, mivel a tojásban lévő 
teknősök csak a 22-25 C°-os talaj környezetben fejlődnek. 
A faj érzékeny még az emberi zavarásra is. Itteni előfordulása csak az élőhely jelenlegi 
adottságainak és viszonylagos zavartalanságával biztosítható. A nőstény teknősök a legkedvezőbb 
tojásrakó helyeket a két lápfolt közötti homokpusztagyepen találhatják meg. 
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Sütkérezı mocsári teknıs (Fotó: Tenki Lajos) 
 

 

Nászidıszakban egy gumiabroncson és a parton „bandázó” mocsári teknısök” (Fotók: Tenki Lajos) 
 
Egy részük azonban az ellenkező irányba, kelet felé indul el és egy meredek partoldal megmászása 
után a láp magterületét és a kavicsbánya tavakat elválasztó teraszmaradvány homokos talajába 
ássa be tojásait. Júniusban itt gyakran lehet frissen kikelt teknősökkel találkozni, amelyek 
igyekeznek eljutni a vizes élőhelyre. 
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A tojásrakáshoz készülő teknősök egy része a lápterületet dél felé hagyja el, ezért ilyenkor kisebb 
forgalmi fennakadást okoznak a 322-es úton átkelő példányok.   
 

 

Mocsári teknısök a dunakeszi lápon (Fotók: Tenki Lajos) 
 
A röptében csillogó kék drágakőként ragyogó jégmadárjégmadárjégmadárjégmadár Európában, Ázsiában és Afrikában is él, 
ahol többnyire kisebb folyók és patakok partján halászik. A madár testhossza 16-17 centiméter, a 
szárnyfesztávolsága 24-26 centiméter, testtömege 34-46 gramm. A zömök testalkatú, aránylag 
nagyfejű madárnak, rövid farka és hosszú, egyenes csőre van. 
 

 

Jégmadarak a dunakeszi lápon 
 
Elsősorban az apró halivadékkal táplálkozik, amelynek mozgását a vízparti bokrok és fák vízfölé 
hajló ágain ülve lesi mozdulatlanul. A jégmadár fejbúbja, tarkója, háta és farka csillogó kék, míg 
hasoldala rozsdabarna. Szemén át fahéjszínű pászta húzódik, amely a nyak oldalán világosodva 
folytatódik. A madár szeme barna, torka fehér. 
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Jégmadár (Fotó: Tenki Lajos) 
 

 

Jégmadár pár a lápon (Fotók: Tenki Lajos) 
 
Különös módon a színpompás jégmadár díszes mintázatával jól el tud rejtőzködni mind a 
táplálékát képező halivadékok, mind pedig a ragadozó madarak, például a dunakeszi lápon is élő 
karvaly elől. A hasa olyan színű, mint valami elszáradt növényi rész, így a vízfelszín alól feltekintő 
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halivadékok számára láthatatlanul illeszkedik a vízparti sűrűbe a mozdulatlanul lesben álló 
madár. Háti oldala a csillogó kék víztükröt utánozza, miáltal a magasból vadászó ragadozó 
madarak elől is rejtve maradhat. 
A jégmadár emésztése a többi halászmadárhoz hasonlóan igen gyors. A halak szálkáit, pikkelyeit 
és úszóit nem emészti meg, ezeket kiöklendezi. Érdekes módon fészkeléskor 6-7 gömbölyű, fehér 
tojását ilyen kiöklendezett halmaradványokra rakja. Tojásait halászhelyeinek közelében a 
függőleges partszakaszba vájt, méternyi hosszúságú katlan mélyén rejti el. A tojásokon 21-27 
napig kotlik. A fiókákat a hím és a tojó közösen gondozza. 
A jégmadár Magyarországon nem számít ritka madárnak a vizes élőhelyek mentén. Fészkel a 
kisebb folyóknál és hegyi patakoknál, de az Alföldön az állóvizek közelében is megtalálja 
létfeltételeit. 
A hideget jól viseli, ezért azokat az élőhelyeket, ahol télen is hozzájut halzsákmányhoz, nem 
hagyja el a kemény hidegek ellenére sem. A kisebb állóvizek többsége télen teljesen befagy, ezért 
a jégmadarak ilyenkor az áramló vizekhez vándorolnak, ahol télen is halászhatnak.  
A dunakeszi láp ebből a szempontból is különleges élőhelynek számít, hiszen annak ellenére, 
hogy állóvízi élőhely, mégsem fagy be teljesen, mert láptavai mélyén olyan talajvízforrások 
fakadnak, amelyek még a legkeményebb teleken sem engedik megdermedni a teljes vízfelszínt. 
Így a pompázatos jégmadarak röptében akár januárban is gyönyörködhet az erre járó. A 
dunakeszi lápon költő jégmadár hazánkban védett faj, egyedeinek eszmei értéke 50 ezer Ft. 
 

 

A szürke gém gyakori vendég a dunakeszi lápon (Fotó: Tenki Lajos) 
 
A vízimadarak közül gyakran találkozhatunk az Európában és Közép-Ázsiában költő szárcsávalszárcsávalszárcsávalszárcsával. 
A fekete madár szeme piros, csőre és homloklemeze vakító fehér. 
Hazánk leggyakoribb récéje, a tőkésrécetőkésrécetőkésrécetőkésréce, más néven vadkacsa is költ a dunakeszi lápon. A gácsér 
szeptembertől májusig viseli díszes násztollazatát, az egyéb időszakokban a tojóhoz hasonló 
megjelenésű. Ilyenkor feje fémes zölden csillogó, nyakán fehér gallér van, melle gesztenyebarna, 
oldala és hasa világosszürke. Testének felső része, a nyak tövétől a hát közepéig, valamint a 
szárnyai külső felülete barnásszürke, a hát közepétől kezdődően kékesfekete, egészen a farokig, 
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melynek oldalsó szegélyét a fehér színű kormánytollak alkotják. A farok közepén 3-4 szál fekete, 
visszahajló, ún. gácsértollat visel. 
 

 

Szárcsa (Fotó: Tenki Lajos) 

 

Táplálkozó szárcsa és szárcsacsalád (Fotók: Tenki Lajos) 

 

Tıkésréce pár és az anyuka kicsinyeivel (Fotók: Tenki Lajos) 
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A vízi életmódú fajok száma a lápterület kis mérete miatt alacsony. Ezzel szemben a bokorlakó 
énekesek nagy egyed és fajgazdagsága mutatja a terület madárfaunisztikai értékességét.  
 

 

Csilpcsalpfüzike (Fotó: Tenki Lajos) 
 
Az emlősök esetében a terület kis mérete miatt igen kis egyed és fajgazdagság figyelhető meg. 
Természetvédelmi oltalomban csupán a koraidenevér tartozik, azonban az itt előforduló 
példányok feltehetően a közeli lakótelepek panelhasadékaiban húzzák meg magukat napközben 
és csak inni, illetve táplálkozni (elsősorban szúnyogokra vadásznak) járnak ide. 
A pézsmapocok egy faunaidegen, Észak-Amerikából behurcolt faj. Az őzek a bolygatott terület 
határában húzódó sűrű cserjésekben húzódnak meg. 
A dunakeszi láp és környezete elsősorban kétéltű- és madártani szempontból rendkívül értékes. 
Az itt élő populációkat komoly mértékben veszélyeztetheti a terület nagyságának további 
csökkenése. Ennek következtében a fészkelő illetve táplálkozóhelyek feldarabolódnak, és ez egyre 
kisebb állomány megtelepedését teszi lehetővé. Igen komoly veszélyforrást jelent a folyamatos 
antropogén zavarás, ami részint az állandó szemétterhelést, részint padig párzási, költési 
időszakban való zavarást jelenti. Az utak által okozott zaj, por és forgalomnagyság a madarak 
számára jelenthet igen komoly problémát, hiszen a terület elhagyását vagy az oda való visszatérést 
zavarhatják. A párzási időszakban vagy a telelőhelyekre való húzódás idején, az utakon átkelő 
kétéltűek vannak fokozott veszélynek kitéve. A nyaralókhoz vezető földutakra ez fokozottan 
érvényes, hiszen az állatok számára vonzóbb egy ilyen úton való átkelés, mint az aszfaltútra való 
felkapaszkodás. A mozaikos, maradványjellegű lápterület ennek ellenére rendkívül faj- és 
egyedgazdag gerinces állatvilágnak ad otthont. Az itt található fajok legtöbbje a közelben máshol 
nem találhat magának megfelelő élőhelyet, tehát ennek megszűnése az itt élő fajok többségének 
Dunakeszi környezetéből való eltűnéséhez vezethet. 
A tó gerinctelen állatvilága elsősorban a vízi növényzethez kötődik. A csillárkát elkerülik az általa 
kiválasztott kémiai anyagok miatt, ezért leginkább a fonalas zöldmoszat között és a 
forrásmohában élnek. Ezek sűrűjében gyakori az 5-10 mm-es hosszúcsápú csőröscsigahosszúcsápú csőröscsigahosszúcsápú csőröscsigahosszúcsápú csőröscsiga, mely 
héjfedőt visel a lábán, ezért a házába visszahúzódva képes elzárni a ház bejáratát. A tóban gyakori 
még az éles csigaéles csigaéles csigaéles csiga, a nagy tányér csiganagy tányér csiganagy tányér csiganagy tányér csiga, a karcsú csiga karcsú csiga karcsú csiga karcsú csiga és a nagy mocsárcsiganagy mocsárcsiganagy mocsárcsiganagy mocsárcsiga. 



    A DUNAKESZI LÁP MEGMENTÉSE A CIVIL ÖSSZEFOGÁS GYŐZELME 27 

 

Hosszúcsápú csıröscsiga és karcsúcsiga (Fotók: Kriska György) 
 

 

Csigapióca és orvosi pióca (Fotók: Kriska György) 
 

 

Bolharákok és víziászka (Fotók: Kriska György) 
 
Kiölthető szúróormányával támadja meg a puhatestűeket a csigapiócacsigapiócacsigapiócacsigapióca. A piócára jellemző az 
ivadékgondozás, petecsomóit, és egy ideig a kikelt kis piócákat is hasoldalán magával cipeli, és 
megvédi. A tó ritka gerinctelen állata az orvosi piócaorvosi piócaorvosi piócaorvosi pióca. Az orvosi pióca a zsákmány közelségét a 
víz mozgásából vagy a talaj rezgéséből érzékeli, és kígyózó úszással elindul felé. Nemcsak 
melegvérű állatokon, hanem békákon is élősködhet, de ivarérettsége előtt mindenképpen emlős 
vagy madár vért kell szívnia. Az orvosi pióca színe igen változatos, néha díszes mintázatú. A 
sárgászöld hasoldal, fekete foltokkal tarkított. A hasoldal szélein fekete sáv húzódik, amely a háti 
rész sárga szegélyével érintkezik. A zöldesbarna hátoldalon rozsdabarna sávok futnak, melyeket 
fekete foltok szakítanak meg. Ez eredményezi az állat márványozott mintázatát. 
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Az orvosi pióca az állkapcsos nadályok közé tartozik. A névadó álkapcsok, három, a szájüregben 
található félhold alakú fogazott képződmények, amelyekkel a pióca 1-2 mm mély Y-alakú sebet 
fűrészel a zsákmány bőrébe. Innen szívja fel izmos garatja segítségével a vért, miközben 
véralvadás gátló anyagot, hirudint juttat a sebbe, mely így még a szívás után is sokáig vérzik. A 
vér a pióca gyomorbél-ágaiban raktározódik. A tó nyílt vízben lebegő kisrákjai (vízibolhákvízibolhákvízibolhákvízibolhák, 
kandicsrákokkandicsrákokkandicsrákokkandicsrákok), csípőcsípőcsípőcsípő- és bojtos bojtos bojtos bojtos szúnyogszúnyogszúnyogszúnyog lárvái mellett a növényzetben gyakoriak a bolharákbolharákbolharákbolharákok 
és a közönséges víziászkákvíziászkákvíziászkákvíziászkák. A rovarlárvák közül a kétszárnyú lárvák jelennek meg nagyobb 
egyedszámban. Közülük leggyakoribbak az eutrofizálódó partszegélyeken a nagy szerves-
anyagtartalmú víz indikátor szervezetei, mint például a herelégyherelégyherelégyherelégy-, redősszúnyogredősszúnyogredősszúnyogredősszúnyog-, árvaszúnyogárvaszúnyogárvaszúnyogárvaszúnyog 
és a katonalégy lárvákkatonalégy lárvákkatonalégy lárvákkatonalégy lárvák. Az aljzaton gyakoriak még a laposhasú acsalaposhasú acsalaposhasú acsalaposhasú acsa lárvák és az örvényférgek 
közé tartozó mocsárimocsárimocsárimocsári---- és fekete planáriákfekete planáriákfekete planáriákfekete planáriák. A fonalas zöldmoszat lakói a kistermetű csiborokcsiborokcsiborokcsiborok és 
csíkbogarakcsíkbogarakcsíkbogarakcsíkbogarak    (pl. gyakori gömbcsíkbogár gyakori gömbcsíkbogár gyakori gömbcsíkbogár gyakori gömbcsíkbogár, c c c ciripelő bukóbogáriripelő bukóbogáriripelő bukóbogáriripelő bukóbogár,    hahahaharántsávos rántsávos rántsávos rántsávos gyászcsíkbogárgyászcsíkbogárgyászcsíkbogárgyászcsíkbogár). 
 

 

Fekete planáriák és a testoldali szemeik 
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Előfordul itt a sárgaszegélyű csíkbogársárgaszegélyű csíkbogársárgaszegélyű csíkbogársárgaszegélyű csíkbogár, gyakori recéscsíkbogárgyakori recéscsíkbogárgyakori recéscsíkbogárgyakori recéscsíkbogár, gyűrűscombú gyűrűscombú gyűrűscombú gyűrűscombú 
barázdáscsíkbogárbarázdáscsíkbogárbarázdáscsíkbogárbarázdáscsíkbogár és az óriás csiboróriás csiboróriás csiboróriás csibor is. A vízfelszín lakói a vízi ugróvillásokvízi ugróvillásokvízi ugróvillásokvízi ugróvillások, a víztaposó víztaposó víztaposó víztaposó 
poloskákpoloskákpoloskákpoloskák és a molnárkákmolnárkákmolnárkákmolnárkák. 
 

 

Herelégy és laposhasú acsa lárva (Fotók: Kriska György) 

 

Harántsávos gyászcsíkbogár és gyakori recéscsíkbogár (Fotók: Kriska György) 

 

Vízi ugróvillások a vízfelszínen (Fotó: Kriska György) 
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A tó vizébe az évek során sok korhadó ág és fatörzs került, amelyek a megtelepedéshez kiváló 
aljzatot biztosítanak két csalánozó, a zöldhidrazöldhidrazöldhidrazöldhidra és a közönséges hidraközönséges hidraközönséges hidraközönséges hidra, az édesvízi szivacsokédesvízi szivacsokédesvízi szivacsokédesvízi szivacsok és a 
mohaállatokmohaállatokmohaállatokmohaállatok számára. Az utóbbi két csoportba tartozó, helyhez kötött fajok az ágak vízbemerülő 
részén alkotnak sárgás, barnás telepeket. Jelenlétük a láp tiszta vízének egyértelmű bizonyítékai.  
A telepes testű állatok ősszel elpusztulnak, és csak speciális szerveik élik túl a telet, amelyekből 
tavasszal újraképződnek. A szivacsok esetében ilyenek a fatörzseket borító 1 mm-es narancssárga 
gyöngysarjak és a mohaállatok vízfelszínen úszó fekete tartóspetéi, mely utóbbiak csak tavasszal 
emelkednek fel a pusztuló telepből, hogy szétsodródva a vízen, hozzájáruljanak a faj 
elterjedéséhez. 
 

 

Elpusztult tavi szivacs telep gyöngysarjakkal (Fotó: Kriska György) 

 

Éti csiga nász a lápon (Fotó: Tenki Lajos) 
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A dunakeszi lápvidék kálváriája 
 

 

A dunakeszi láp a második katonai felmérésen (1855). Jelölések: piros – Auchan áruház, lila – gépkocsi 
parkoló, világoskék – tızegláp, sötétkék – horgásztavak (Forrás: térkép - arcanum.hu, jelölések: szerzık)  

 
A dunakeszi tőzegtavak területén az 1950195019501950----eseseses és 1960196019601960----as évekas évekas évekas évek tőzegbányászata tóhálózatot 
eredményezett. Ennek szárazulatait utóbb felparcellázták, így egy „lagúnaváros” jött létre, amely 
jelenleg üdülőtelepként működik. A szomszédos tőzegpáfrányos lápterületen is próbálkoztak 
tőzegbányászattal, de ott a tőzegtakaró nem volt kitermelésre érdemes vastagságú.  
 

 

A terület 2009. július 1-én (Forrás: Google Earth) 
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1990199019901990----es es es es 
évek elejeévek elejeévek elejeévek eleje    

A gödi TSZ felszámolásakor a szóban forgó területet privatizálják. Vevője a TSZ egykori 
elnöke. 

1994.1994.1994.1994.    Seregélyes Tibor és S. Csomós Ágnes Dunakeszi önkormányzatának megbízása alapján 
elkészíti a terület első részletes botanikai és természetvédelmi feltárását, amelyet 2002-ben 
és 2003-ban újabb felmérések elkészítése követ. 

1996.1996.1996.1996.    1996/LIII. Természet Védelméről szóló törvény a lápokat ex lege védettség alá helyezi, ami 
azt jelenti, hogy ha egy területen láp helyezkedik el, az automatikusan védettséget élvez, 
nem szükséges külön eljárással védetté nyílvánítani. Az illetékes hatóságoknak 
gondoskodniuk kell a láp kiterjedésének meghatározásáról és a védettség földhivatali 
bejegyzéséről.  

1991991991998888....    
tavasztavasztavasztavasz    

Az M0-ás út északi szektorának építése során felszámolják Káposztásmegyer és Dunakeszi 
határában az utak nyomvonalába eső tőzeglápokat. 

1990199019901990----es es es es 
évek végeévek végeévek végeévek vége    

Az Auchan a Dunakeszi Ipari Park déli részére települ. Az áruházhoz vezető utat a lápon 
keresztül akarják vezetni, ami ellen civil szervezetek tiltakoznak, végül pert indítanak. A 
terület ekkor még védettként szerepel a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
(továbbiakban DINPI) nyilvántartásában. Dunakeszi önkormányzata végül a láp déli részén 
keresztül építi meg a 322. sz. utat, ami miatt a Levegő Munkacsoport pert indít.  

1999. 1999. 1999. 1999. 
augusztusaugusztusaugusztusaugusztus    

A terület tulajdonosa fakivágásokat próbált végeztetni, amelyet azonban civil személyek 
bejelentése alapján sikerül megakadályozni. 

2000.2000.2000.2000.    A terület tulajdonosa mélyszántást végeztet a mozaikos, pusztafoltos-lápos terület vízzel 
nem borított részein, degradálva a terület több ezer védett növényének otthont adó homoki 
gyepeit és láprétjeit. 

2002002002001111.... 06.  06.  06.  06. 
14.14.14.14.    

A DINPI a Váci Földhivatal Dunakeszi Kirendeltségénél kezdeményezi a láp jogi jelleg 
teljes területre történő bejegyzését. 

2002002002001111.... 06.  06.  06.  06. 
18.18.18.18.    

A Földhivatal elutasítja a védett terület jogi jelleg feljegyzését, alaki hibára hivatkozva. A 
DINPI fellebez a döntés ellen. 

2002002002001111.... 10.  10.  10.  10. 
15.15.15.15.    

A DINPI fellebbezése nyomán a Pest Megyei Földhivatal elrendeli a védett terület jogi 
jelleg feljegyzését. 

2002002002001111.... 10.  10.  10.  10. 
25.25.25.25.    

Megnyílik az Auchan harmadik magyarországi áruháza Dunakeszin 2001. 10. 25-én. 

2002002002002222.... 12.  12.  12.  12. 
20.20.20.20.    

A DINPI egykori vezetője levélben tudatja a terület tulajdonosával, hogy személyes 
találkozó keretében hajlandó tárgyalni az időközben két részre osztott ingatlan (nyugati és 
keleti rész) nyugati felének védettségéről. 

2002002002003333.... 03.  03.  03.  03. 
14.14.14.14.    

A DINPI, arra való hivatkozással, hogy korábban - a védettség megállapításakor - pontatlan 
térképeket használt, törölteti az illetékes földhivatallal a terület védettségének bejegyzését. 
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Tızeglápok felszámolása Káposztásmegyer és Dunakeszi határában 1998-ban és a Mogyoródi-patak egy 

szakasza az M0-ás út építése elıtt és közben. (Forrás: Kriska György (2001): Újpest és környékének 

természeti értékei – 60 perces film, Óceán TV) 
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2002002002003333.... 03.  03.  03.  03. 
17.17.17.17.    

A DINPI március 14-én kiadott határozata 2003. március 17-én (tehát 4 napon belül) 
jogerőre emelkedik. A határozatról az ügyben érintett civil szervezetek nem értesítik. A 
védelem törlését követően az Auchan megvásárolja a területet. 

2002002002004444.... 03.  03.  03.  03. 
26262626....    

Átadásra kerül az Észak-Pest és környéke vízi és vizes élőhelyek tanösvénye, melynek 
állomásai a következők: Dunakeszi tőzegláp, Újpesti Palotai-sziget, Rákospalotai 
Nagyturjános, Duna Újpestnél, Káposztásmegyeri lápvilág, Rákospalotai Szilas-tó, 
Mogyoródi-patak, Szilas-patak, Csömöri-patak. 

2002002002004444.... 10.  10.  10.  10. 
05.05.05.05.    

A 322-es úttal kapcsolatos pert elveszíti Dunakeszi önkormányzata, aminek eredményeként 
védőkerítést kell kialakítania a láp magterülete körül. Napjainkra a kerítés nagy része 
megsemmisült. A per  végső kimenetelében meghatározó jelentőségűek voltak a terület 
jelentős természeti értékét alátámasztó részletes talajtani, botanikai és zoológiai felmérések, 
amelyeket a Szent István Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos 
kutatói végeztek el. (ÁNGYÁN et. al 2003). 

2002002002005. 02. 5. 02. 5. 02. 5. 02. 
22.22.22.22.    

A terület tulajdonosa pert indít a láp keleti felére bejegyzett védettség törlése érdekében. A 
Pest Megyei Bíróság megállapítja, hogy nem az Ingatlannyilvántartási Törvény előírásainak 
megfelelően történt a védettség bejegyzése, ezért törli azt. 

2002002002005. 03. 5. 03. 5. 03. 5. 03. 
06.06.06.06.    

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felvásárolja a láp nyugati részét. 

2002002002005. 05. 5. 05. 5. 05. 5. 05. 
12.12.12.12.    

Cikk jelenik meg Lukács Andrástól a Levegő Munkacsoport elnökétől Az "Auchan csodái" 
címen a Népszabadságban. 

2002002002005. 05. 5. 05. 5. 05. 5. 05. 
17.17.17.17.    

Az Auchan vezérigazgatója válaszcikket jelentet meg "Fel vagyunk háborodva!" címen és 
beperli Lukács Andrást. 

2002002002006. 04. 6. 04. 6. 04. 6. 04. 
10.10.10.10.    

Az Auchan Magyarország Kft. beadványa nyomán a Pest Megyei Bíróság megállapítja, hogy 
Lukács András alperes megsértette a felperes jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi 
jogát, amikor a Népszabadság 2005. május hó 12-i számában, „Az AUCHAN csodái” 
címmel megjelent cikkben azt a valótlan látszatot keltette, hogy az AUCHAN 
Magyarország Kft. korrupciót követett el a beruházásaival kapcsolatos építési engedélyezési 
eljárásokban. Elégtételadásként a bíróság Lukács Andrást kötelezi, hogy  az ítéletet 15 
napon belül jelentesse meg a Népszabadság című napilapban, valamint a Levegő 
Munkacsoport internetes honlapján. Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 
egymillió forint nem vagyoni kártérítést, továbbá hatvanezer forint perköltséget. 

2002002002006. 05. 6. 05. 6. 05. 6. 05. 
09.09.09.09.    

A DINPI levélben tájékoztatja Dunakeszi polgármesterét, hogy az önkormányzat dunakeszi 
láp területére vonatkozó szabályozási terve nem felel meg a természetvédelmi elvárásoknak. 

2002002002006. 07. 6. 07. 6. 07. 6. 07. 
17.17.17.17.    

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a 
továbbiakban KTVF) elvi vízjogi engedélyt ad az Immochan Magyarország Kft. (az Auchan 
csoport ingatlanértékesítő vállalata) részére, ami lehetővé teszi műszaki tervek kidolgozását 
az Óceán-árok kiváltására, a nagyobb beépíthetőség elérése céljából. 
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Az Auchan áruház a dunakeszi láp felöl fényképezve (Fotó: Kriska György) 

 
 

 

 

Tanösvénytábla a dunakeszi lápnál (Fotó: Kriska György) 
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A 2000. 06. 09-i légifelvételen az Auchan áruház letarolt építési területétıl jobbra fehér sávok jelzik a 

dunakeszi láp szárazabb területein (homoki gyepek és láprétek) elvégzett mélyszántás nyomait 

 

 

2002. július 19-én készült légifelvétel a területrıl (Forrás: Google Earth) 
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A láprétek beszántása nyomán elszikesedett talaj (Fotó: Kriska György) 

 

 

 

 

Védıkerítés a 322-es út és a tızegláp között (Fotó: Kriska György) 
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2002002002006. 09. 6. 09. 6. 09. 6. 09. 
11.11.11.11.    

A Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány megkeresésére a DINPI szakmai 
tájékoztatást ad a terület természeti értékeiről, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a 
terület keleti és nyugati részén is tőzeglápok találhatók. 

2002002002006. 09. 6. 09. 6. 09. 6. 09. 
14.14.14.14.    

Lukács András győz az Auchannal szemben, miután fellebbezésére a Fővárosi Ítélőtábla 
jogerős ítéletében úgy foglal állást, hogy Lukács nem tényt állított, hanem tényekkel 
alátámasztott véleményt fogalmazott meg cikkével. 

2006200620062006----
2007200720072007....    

Dunakeszi önkormányzata beépíthető övezetbe sorolja a láp területét az új igazgató által 
vezetett DINPI tiltakozása ellenére. Az Önkormányzat nem kér kompenzációt. 

Az Auchan a nagyobb építési terület elérése érdekében be akarja fedetni az Óceán-árkot (a 
Dunakeszi “tisztított” szennyvízét levezető csatornát), de nem kapnak természetvédelmi 
hozzájárulást, mert a hajdani patak ökológiai folyosó.  

2006200620062006----
2010201020102010....    

Ezután a láp keleti részén keresztül vezetett új nyomvonalra akarják terelni. Az új 
nyomvonal kiépítése és a szennyvíz bejutása a lápot visszavonhatatlanul tönkretenné. 

2007. 09. 2007. 09. 2007. 09. 2007. 09. 
17.17.17.17.    

Az Auchan vízjogi létesítési engedélyt kap az Óceán-árok eltereléséhez a KTVF-től. (KTVF: 
31109-11/2007) 

2007. 09. 2007. 09. 2007. 09. 2007. 09. 
26.26.26.26.    

A Levegő Munkacsoport a KTVF-nél kéri, hogy ügyfélként vehessen részt az Óceán-árok 
elterelésével kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárásban. 

2007. 11. 2007. 11. 2007. 11. 2007. 11. 
14.14.14.14.    

A Levegő Munkacsoport szakértők bevonásával terepbejárást tart a dunakeszi láp területén 
és környékén. Megállapítják és jegyzőkönyvben dokumentálják, hogy a terület ex lege 
védett lápnak minősül. 

2007. 12. 2007. 12. 2007. 12. 2007. 12. 
11.11.11.11.    

A Levegő Munkacsoport kezdeményezi a KTVF-nél a dunakeszi láp kiterjedésének 
rögzítését a november 14.én tartott terepbejárás jegyzőkönyvére hivatkozva. 

2008. 01. 2008. 01. 2008. 01. 2008. 01. 
21.21.21.21.    

A KTVF a Levegő Munkacsoport még szeptember 26-án elküldött levelére válaszul 
megírja, hogy a vízjogi létesítési engedélyezés már megtörtént. A határozatot úgy hozták 
meg, hogy nem tettek eleget a törvényben előírt közzétételi kötelezettségüknek. Sem a 
honlapjukon, sem a hirdetőtáblán nem függesztették ki az eljárás megindítását és a 
meghozott határozatot. A Levegő Munkacsoport a törvénytelen eljárás és a terület ex lege 
védett láp jellege miatt bejelentést tesz a OKTVF-nél és kéri a KTVF szeptember 17-i 
határozatának megsemmisítését. 

2008. 01. 2008. 01. 2008. 01. 2008. 01. 
29.29.29.29.    

A Levegő Munkacsoport korábbi kezdeményezésére a KTVF eljárást indít az ex lege védett 
láp kiterjedésének a megállapítására. Az eljárás lefolytatására február 1-én a DINPI-t 
rendelik ki. (KTVF:2419-1/2008.) 
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Az Óceán-árok nyomvonal-áthelyezésének terve 2010. februárjában került nyilvánosságra. Ennek alapján 46 
ezer négyzetméternyi új áruházépület és 2800 férıhelyes gépkocsi parkoló létesült volna a láp helyén. A KTVF 
2007-ben kiadja az engedélyt az Óceán-árok elterelésére, azonban a Levegı Munkacsoport fellebbezésére 2008-

ban az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség (a továbbiakban OKTVF) 
megsemmisíti az engedélyt. Az Auchan és Dunakeszi önkormányzata többször fellebbez, újraindítja az eljárást, 

közigazgatási pert folytat, de 2010 márciusában az OKTVF megismételt eljárásban is elutasítja az Óceán-
árok beleterelését a lápba. 
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2008. 02. 2008. 02. 2008. 02. 2008. 02. 
13.13.13.13.    

A terület tulajdonosa az eljárás megindítására küldött nyilatkozatával - a gátlástalanság 
netovábbjaként - a tőzegláp létét igazoló Seregélyes-féle szakvéleményt felhasználva, tagadja 
a láp létét. A dokumentum iskolapéldája a természetvédelmi ügyekben előszeretettel 
alkalmazott hazug ügyvédi csűréscsavarásnak, amelynek egyetlen célja a döntéshozók 
összezavarása és megtévesztése. 

2008. 02. 2008. 02. 2008. 02. 2008. 02. 
20.20.20.20.    

A tényállás tisztázása érdekében a KTVF helyszíni szemlét tart a területen, amely során 
megtalálják a vizes élőhelyet és a tőzeglápot jelző indikátor növényfajokat, társulásokat.  

2008. 03. 2008. 03. 2008. 03. 2008. 03. 
03.03.03.03.    

A DINPI szakvéleményt ad ki arról, hogy a területen ex lege védett láp található. 

2008. 03. 2008. 03. 2008. 03. 2008. 03. 
05.05.05.05.    

A KTVF a DINPI szakvéleményére alapozva igazolja az ex lege védett láp létét. 

2008. 04. 2008. 04. 2008. 04. 2008. 04. 
08.08.08.08.    

A terület tulajdonosa a KTVF-hez benyújtott beadványában megvádolja Kertész Károlyt, 
hogy a DINPI tudtával vizet vezetett az érintett területre vízjogi engedély nélkül. Állítása 
szerint ez a tevékenység és a horgásztavakból kitermelt tőzeg illegális lerakása eredményezte 
a lápi élő szervezetek megjelenését a homoki sztyeppés vegetáció helyén. Egyébként pedig a 
területen nincs lápi életközösség. 

2008. 05. 2008. 05. 2008. 05. 2008. 05. 
06.06.06.06.    

A Természetvédelmi Főfelügyelőség megsemmisíti a KTVF 2007. szeptember 17-i 
határozatát, amelyben környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül vízjogi 
létesítési engedélyt adott az Óceán-árok tőzeglápon való átvezetésére. (14/1213/8/2008) 
 
A megsemmisítő határozatból is kiderül, hogy az engedélyt annak ellenére adta meg a 
Felügyelőség, hogy az eljárásba hivatalból bevont DINPI szakértője egyértelműen igazolta 
ex lege védett tőzegláp létét az érintett területen. Az OKTVF új eljárás lefolytatására utasítja 
a KTVF-et. Dunakeszi Város Önkormányzata a Pest Megyei Bíróságnál megfellebbezi a 
döntést. 

2008. 05. 2008. 05. 2008. 05. 2008. 05. 
14.14.14.14.    

A tulajdonos kérésére a KTVF elfogultságra való hivatkozással a DINPI-t kizárja az 
eljárásból, mivel egy évvel korábban szakértőik civil szervezetekkel együtt bejárták a 
területet és aláírták a terepszemle jegyzőkönyvét. Új szakértőként kirendelik a Bükki 
Nemzeti Parki Igazgatóságot. 

2008. 05. 2008. 05. 2008. 05. 2008. 05. 
30.30.30.30.    

A Bükki Nemzeti Park szakvéleménye egyértelműen igazolja ex lege védett tőzegláp létét az 
érintett területen. 

2008. 08. 2008. 08. 2008. 08. 2008. 08. 
18.18.18.18.    

A Bükki Nemzeti Park szakvéleménye alapján a KTVF igazolja az ex lege védett tőzegláp 
létét és helyrajzi számokra lebontva megállapítja a láppal érintett terület nagyságát. 
(KTVF:2419-22/2008. számú határozat) 
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Az Auchan terjeszkedési terve a Természetvédelmi Információs rendszer térképén 2009-ben 

 

 

 
Tönkretett kerítés a tőzegláp magterülete mellett, a teraszperemnél. A többi részen már az alumínium 

tartóoszlopokat is ellopták (Fotó: Kriska György) 
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2008. 09. 2008. 09. 2008. 09. 2008. 09. 
29.29.29.29.    

Kecskeméthy Géza polgármester Dunakeszi Önkormányzata nevében és a terület 
tulajdonosa fellebbez az elsőfokú határozattal szemben, elutasítva a Bükki Nemzeti Park 
szakvéleményét. A tulajdonos megvádolja a MÁV Sporthorgász Egyesületet, hogy 
szennyvizét az érintett terület vízkészletébe juttatja, ezért ha volt is természeti érték a 
területen, az már kipusztult. Azt is állítja, hogy az egyesület azért kívánja láppá 
nyilváníttatni a területet, hogy megakadályozza a terület vízrendezését és a csapadékvíz 
elvezetését. 

2008. 12. 2008. 12. 2008. 12. 2008. 12. 
17.17.17.17.    

Az OKTVF a láp nyugati részére vonatkozóan az eljárást megszünteti a 2003-as DINPI 
által hozott határozatra hivatkozva, amely töröltette az illetékes földhivatallal a terület 
védettségének bejegyzését, arra való hivatkozással, hogy korábban - a védettség 
megállapításakor - pontatlan térképeket használt (lásd fentebb). (14/5434/3/2008) 
 
A Levegő Munkacsoport fellebezését a Természetvédelmi Főfelügyelőség elutasítja azzal az 
indokkal, hogy a 2003-as DINPI határozat 5 évnél régebbi, ezért nem lehet megváltoztatni. 
 
A láp keleti részét illetően S. Nagy László igazságügyi szakértőt rendeli ki, aki más területről 
vett talajmintákkal “igazolja”, hogy nincsen láp a területen. 

2020202009090909.... 02.  02.  02.  02. 
16161616....    

A KTVF a láp nyugati részének kiterjedése megállapításának ügyében az eljárást 
megszünteti. (KTVF: 7346-3/2009. számú határozat) 

2020202009090909.... 0 0 0 02222. . . . 
11119999....    

A Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány megkifogásolja S. Nagy László 
szakvéleményét az OKTVF-nél. 

2020202009090909.... 03.  03.  03.  03. 
10.10.10.10.    

Az OKTVF helybenhagyja az előző elsőfokú határozatot. (14/2206/5/2009. számú 
határozat) 

2020202009090909.... 03.  03.  03.  03. 
25252525....    

A Pest Megyei Bíróság elutasítja Dunakeszi Város Önkormányzata fellebbezését az 
OKTVF határozata ellen, amely visszavonta az Óceán-árok tőzeglápon való átvezetésére 
kiadott korábbi KTVF engedélyt. 

2020202009090909.... 05.  05.  05.  05. 
12.12.12.12.    

Az OKTVF helybenhagyja a KTVF lápkiterjedési vizsgálatot megszüntető elsőfokú 
határozatát. (14/2206/5/2009. számú határozat) 

2020202009090909.... 06.  06.  06.  06. 
22.22.22.22.    

Az OKTVF S. Nagy László véleményét, mint aggálytalant elfogadja, így az elsőfokú, a 
tőzegláp keleti részének meglétét igazoló első fokú határozatot megsemmisíti, a területről 
megállapítja, hogy nem ex lege védett láp. (14/223-13/2009. számú határozat) 

2020202009090909.... 06.  06.  06.  06. 
26.26.26.26.    

Az Auchan a nagyobbik lápfoltot is magába foglaló keleti területet is megveszi, így a 46 
hektáros Auchan-ingatlan területe 65 hektárra nő. 

2020202009090909.... 08.  08.  08.  08. 
19.19.19.19.    

A Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány a Pest Megyei Bírósághoz fordul az 
OKTVF június 22-i határozatának megsemmisítése érdekében. Szeptember 21-én a 
keresetét további tényekkel egészíti ki. 
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Igazán nehéz nem észrevenni a tızeglápot a területen, de azért mindig akadnak olyan "szakemberek", akiknek 

sikerül a lehetetlen. A dunakeszi láp magterülete (Fotó: Kriska György) 

 

 

 

S. Nagy László  kutatógödreinek valóságos (sárga) és a szakértıi véleményben jelzett (piros) helyzete a 

dunakeszi lápon 
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2020202009090909.... 09.  09.  09.  09. 
14.14.14.14.    

Az Immochan Magyarország Kft. a Dunakeszi Tópark Bevásárlóközpont bővítésének 
ügyében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményez a KTVF-nél. 

2020202009090909.... 10.  10.  10.  10. 
31.31.31.31.    

Megjelenik Kriska György cikke a “Greenfo”-n “Láthatatlan láp. A Dunakeszi tőzegtavak 
kálváriája, avagy egy állami szintre emelt természetrombolás kórtörténete” címen. Ennek 
hatására új lendületet kap a civil tiltakozás. 

2222000009090909.... 11.  11.  11.  11. 
04.04.04.04.    

A Levegő Munkacsoport a Pest Megyei Bírósághoz fordul törvényességi felügyeletért az 
OKTVF ex lege védett láp kiterjedés megállapítási eljárás megszüntető végzése okán. 

2020202009090909.... 11.  11.  11.  11. 
09.09.09.09.    

Az OKTVF kéri a Pest Megyei Bíróságot, hogy  idézés kibocsátása nélkül utasítsa el a 
Levegő Munkacsoport beadványát elkésettség miatt. A bíróság helyt ad a kérelemnek. 

2020202009090909.... 11.  11.  11.  11. 
23.23.23.23.    

Az Immochan Magyarorszg Kft. visszavonja a Dunakeszi Tópark Bevásárlóközpont 
bővítésének kapcsán, a KTVF-hez benyújtott közigazgatási eljárásra vonatkozó kérelmét 
kedvezőtlen gazdasági helyzetre hivatkozva. 

2020202009090909.... 11.  11.  11.  11. 
24.24.24.24.    

Civil összefogás alakul a dunakeszi láp megmentéséért. Az összefogás vezetői (Kertész 
Károly, Kriska György, Lukács András, Sarkadi Márton) és több civil szervezet nyílt 
levélben szólít fel a dunakeszi láp megmentésére. 

2020202009090909.... 11.  11.  11.  11. 
25.25.25.25.    

Kertész Károly, Kriska György és Sarkadi Márton nyílt levélben követelik az igazságügyi 
szakértőtől, hogy 8 napon belül vonja vissza a hatóságot megtévesztő adatokat tartalmazó, 
téves szakvéleményét. 

2020202009090909.... 11.  11.  11.  11. 
27.27.27.27.    

Az Auchan talajfúrásokat akar végeztetni a lápon, de a teherautóra szerelt fúrógéppel nem 
tudnak a vízzel borított területre bejutni. 

2020202009090909.... 11.  11.  11.  11. 
28.28.28.28.    

Kertész Károly, Kriska György, Lukács András, Sarkadi Márton és több civil szervezet 
levélben fordul Sólyom László köztársasági elnökhöz, hogy a kezében lévő lehetőségekkel 
élve segítse a lápvédő civilek törekvéseit. 2010. március 8-án megérkezik a Köztársasági 
Elnöki Hivatal válasza, amiben jelzik, hogy figyelemmel kísérik az eseményeket, de konkrét 
intézkedésre nincs lehetőségük. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
08080808----22.22.22.22.    

A Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány megbízásából elvégzett geotechnikai 
vizsgálatok igazolják a tőzegláp létét a terület nyugati részén. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
09.09.09.09.    

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa előzetes állásfoglalást ad ki, amelyben lápként 
határozza meg a kérdéses területet, és felhívja a figyelmet arra, hogy Dunakeszi 
Önkormányzata rendeletével alkotmányellenes módon tette beépíthetővé a Nemzeti 
Ökológiai Hálózatban is szereplő élőhelyet. Az ombudsmani hivatal ügyfélként belépett a 
főhatóság ellen indult perbe és az Alkotmánybírósághoz fordult az önkormányzati rendelet 
megsemmisítése érdekében. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
09.09.09.09.    

Felkerül egy leleplező videó a Youtube-ra "Auchan parkoló védett láp helyén?" címmel. A 
videó bemutatásra kerül az Esti Showder-ben. 
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A dunakeszi tızegláp 2009. októberében (Fotó: Kriska György) 

 

 

Teherautóra szerelt fúrógép 2009. november 27-én a 322-es úti körforgalomnál a dunakeszi láp mellett 

(fotó: Kriska György) 
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2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
12.12.12.12.    

Az Élőlánc Magyarországért és a Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány 
szervezésében jelentős médiaérdeklődés mellett civilek demonstráltak a dunakeszi láp 
mellett. A demonstráción aláírásokat gyűjtöttek, amelyeket el akarnak juttatni Szabó Imre 
környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, azt kérve, tegyen meg mindent a láp tervezett 
beépítése ellen. Az internetes petíciót több mint háromezren írták alá. A civil lápvédők 
ombudsmani vizsgálatot kértek az ügyben. Az ombudsmani vizsgálat részeredménye 
megérkezett - Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa arra kérte az 
Auchant, hogy végleges ajánlásának kiadásáig ne készítsen elő építkezést a dunakeszi láp 
területén. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
16.16.16.16.    

Az Auchan Magyarország Kft. francia nemzetiségű igazgatója sajtóközleményben 
tájékoztatja dunakeszi polgárait, a témában érintett környezetvédő civil szervezeteket és 
minden, a téma iránt fogékony érdeklődőt, hogy nincs szándékában és érdekében 
felszámolni vagy beépíteni egy hatóságilag védetté nyilvánított területet. Az Auchan a 
mindenkor hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően jár el, s a dunakeszi kereskedelmi 
park bővítésével kapcsolatos elképzelések is illeszkednek a törvényi lehetőségekhez, a 
szakhatósági elvárásokhoz. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
17.17.17.17.    

S. Nagy László igazságügyi szakértő rágalmazási pert indít a hozzá írt nyílt levél három 
aláírója (Kertész Károly, Kriska György és Sarkadi Márton) ellen. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
22.22.22.22.    

Az Auchan sajtótájékoztatóját követően Lányi András és Kertész Károly cikket jelentet meg 
a “Greenfo”-n “Zöld válasz az Auchannak” címen. Ebben azzal vádolják meg a céget, hogy 
törvényes természetpusztításra készül, mivel a természetvédelmi hatóság törvénysértő 
módon törölte a tőzegláp védettségét. 

2020202009090909.... 12.  12.  12.  12. 
25252525....    

"Ismeretlenek" jelzőkarókat helyeznek ki a dunakeszi lápon. Ezt követően "ismeretlenek" 
eltávolítják a jelzőkarókat. 

2010. 01. 2010. 01. 2010. 01. 2010. 01. 
04.04.04.04.    

Az OKTVF 2008. május 6-i új eljárásra kötelező határozata (lásd fentebb) alapján a KTVF 
elutasítja az Óceán-árok átvezetését a tőzeglápon. 

2010.  2010.  2010.  2010.  
01. 25.01. 25.01. 25.01. 25.    

A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya hivatalos nyilatkozatban áll ki a 
civilek lápvédő törekvései mellett. 

2010.  2010.  2010.  2010.  
01. 26.01. 26.01. 26.01. 26.    

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa beavatkozik az OKTVF elleni, közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálata iránt folyamatban lévő perbe a felperesek (Dunakeszi 
MÁV Sporthorgász Egyesület, Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány) 
pernyertességének előmozdítása érdekében. A felperesek ezzel az S. Nagy László 
szakvéleménye alapján kiadott főfelügyelőségi határozatot támadják meg a bíróságon. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
02.02.02.02.    

Egy lápvédő küldöttség a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából levelet ad át Szabó Imre 
miniszternek közel 3000 természetvédő civil támogató aláírásával. A levélben a dunakeszi 
láppal kapcsolatos hatósági eljárás menetének felülvizsgálatát kérik az élőhely védelme 
érdekében. 
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A 2009. december 12-i demonstráció helyszíne a dunakeszi láp mellett (Fotó: Kriska György) 
 
 

 

Derce Tamás, Újpest polgármestere aláírja a környezetvédelmi miniszternek szóló petíciót (Fotó: Kriska György) 
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Lányi András (Élılánc Magyarországért) és Lenkei Péter (Levegı Munkacsoport) felszólalása a demonstráción. A 

háttérben Sarkadi Márton látható (Fotók: Kriska György) 

 

 

 

A demonstrálok egy csoportja. Kriska György az Echo Tévének nyilatkozik (Fotók. Gánóczy Anita) 

 

 

 

A Karinthy Frigyes Általános Iskola diákjai és munkatársa a demonstrációra készített transzparenseikkel 

(Fotók: Kriska György) 
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A demonstráció alkalmára megjelent ál-reklámújság (Forrás: elolanc.hu) 



    A DUNAKESZI LÁP MEGMENTÉSE A CIVIL ÖSSZEFOGÁS GYŐZELME 50 

 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
09.09.09.09.    

A civilek demonstrációt tartanak Dunakeszi Önkormányzatánál. Többek között követelik, 
hogy az Önkormányzat vizsgálja felül törvénysértő rendeleteit, és egyben rendeljen el 
változtatási tilalmat a tőzegláp területére. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
10.10.10.10.    

Civilek nyílt levélben fordulnak Dunakeszi város önkormányzati képviselőihez, többek 
között azért, hogy az önkormányzat semmisítse meg a tőzeglápra vonatkozó törvénytelen 
építési szabályzatát és rendeljen el változtatási tilalmat a területre. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
10.10.10.10.    

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyeleti eljárást indít az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség jogerős határozatával 
szemben. A főhatóság vizsgálat alá vont, 2009. június 22-én kiadott határozata 
megsemmisítette a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnek a tőzegláp létét igazoló első fokú határozatát. A minisztériumi eljárás célja, 
hogy megállapítsa, a Természetvédelmi Főhatóság megsértette-e a természetvédelméről 
szóló törvényt határozatával. A felülvizsgálat indoklásaként a miniszter több társadalmi 
szervezet közbenjárását és a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását nevezte meg. 

2010. 2010. 2010. 2010. 
február február február február 
közepeközepeközepeközepe    

Szabó Imre környezetvédelmi miniszter a felülvizsgálat eredményét megelőlegezve olyan, a 
korábbi vizsgálatoknak teljesen ellentmondó nyilatkozatokat tett, miszerint a Nemzeti 
Ökológiai Hálózatban szereplő területnek csak egyötöde láp és a helyszínen az elmúlt 
évtizedben olyan területrendezések és átépítések történtek, amelyek alapvetően 
megváltoztatták a terület vízháztartását. A miniszter szerint ezek az információk igen 
fontosak annak meghatározásában, hogy valójában láp-e a láp. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
15.15.15.15.    

A dunakeszi tőzegláp megmentéséért küzdő civil szervezetek sajtónyilatkozatot tesznek 
közzé Szabó Imre környezetvédelmi miniszternek a dunakeszi láppal kapcsolatban 2009. 
február 11-én 12-én és 15-én tett nyilatkozatairól. A civilek szerint kifogásolható, hogy a 
miniszter a vizsgálat lefolytatása előtt véleményt nyilvánított, mert azzal befolyásolhatja 
annak eredményét. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
18.18.18.18.    

Liszi János megalkotja a lápvédők címerét (lásd a fejlécben). 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
19.19.19.19.    

Az Auchan február 19-én sajtótájékoztatón ismerteti álláspontját az újságírókkal. Itt 
megerősítik azokat a terveiket, amelyek megvalósulása megpecsételné a dunakeszi tőzegláp 
sorsát. A cég szakértője megkérdőjelezi a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai 
Osztályának hozzáértését a láp létének és értékeinek megállapításban, és azt állítja, hogy 
nem áll rendelkezésre egyetlen olyan természetvédelmi vizsgálat eredménye sem, amelyik 
alátámasztaná a tőzegláp létét. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
19.19.19.19.    

A civil lápvédőket kitiltják a rendezvényről, akik a helyszín közelében demonstrációt 
tartanak, majd a rendőrségi intézkedést követően sajtóközleményt adnak ki és cáfolják az 
Auchan sajtóközleményének állításait. 
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Demonstráció Dunakeszi önkormányzata elıtt. Beszédet mond Sarkadi Márton 

 

Civil demonstráció az Auchan áruház sajtótájékoztatója közelében. A képen balról jobbra: Sarkadi Márton, 

Pacsuta Péter és Ács Sándorné (Élılánc Magyarországért) látható (Fotók: Kriska György) 
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2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
25.25.25.25.    

A Szabó Imre környezetvédelmi miniszter az általa indított felügyeleti eljárás alapján 
megállapítja, hogy felmerül a lehetősége annak, hogy az OKTVF jogszabálysértő döntést 
hozott a 2009. június 22-én kiadott határozatával, mely megsemmisítette a KTVF a 
tőzegláp létét igazoló első fokú határozatát. 

2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 2010. 02. 
27.27.27.27.    

A civilek a Dunakeszi Önkormányzat legnagyobb frakcióját adó Fidesz elnökéhez, Orbán 
Viktorhoz fordulnak, hogy járjon közbe azért, hogy a frakció kezdeményezze a tőzeglápot 
belterületbe vonó alkotmányellenes önkormányzati rendelet visszavonását és a civilekkel 
való egyeztetést. 

2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 
02.02.02.02.    

Az OKTVF elutasítja Dunakeszi Város Önkormányzata és az Immochan Magyarország 
Kft. az Auchan csoport ingatlanértékesítő vállalata fellebbezését az Óceán-árok tőzeglápon 
való átvezetésének elutasítására. 

2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 
00008.8.8.8.    

A Legfőbb Ügyészség kérelmére az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség két határozatot is hoz. Egyrészt megsemmisíti a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 2003. március 14-én kelt határozatát, amely törölte a láp védettségét. 
Másrészt a Természetvédelmi Főhatóság visszavonja egy korábbi, 2009. május 12-én kelt 
döntését, amelyben elutasította a Levegő Munkacsoport kérését a láp teljes kiterjedésének 
meghatározására. 

2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 
18.18.18.18.    

A civilek a REX Állatszigeten tartott sajtótájékoztató keretében ismertetik álláspontjukat a 
dunakeszi tőzegláppal kapcsolatos legújabb fejleményekről. A rendezvényen beszámolnak 
az időközben elvégzett magánszakértői vizsgálataik eredményéről is. Az ennek keretében 
elvégzett talajvizsgálatokkal sikerült aktív tőzegképződést kimutatniuk a kisebbik lápfolton, 
igazolva ezzel annak a tőzeglápnak a létét, amelyet teljes egészében be akar építeni a 
hipermarket. A rendezvényen vándorkiállítás látható a tőzegláp természeti értékeiről. 

2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 
30.30.30.30.    

A Fidesz elnökének írt levélre Szijjártó Péter az elnöki stáb stábfőnöke válaszában azt írta, 
hogy a Fidesz dunakeszi frakciója felkérte a város polgármesterét, hogy hívjon össze 
egyeztetést a terület tulajdonosai, illetve szakmai és civil szervezetek, valamint 
szakhatóságok között. Az egyeztetésre nem került sor. Szijjártó Péter arról is tájékoztatta a 
lápvédőket, hogy Dunakeszi Fidesz-frakciója látogathatóvá kívánja tenni a lápot 

2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 2010. 03. 
30.30.30.30.    

Az OKTVF új eljárás lefolytatására utasítja a KTVF-et a dunakeszi láp kiterjedésének 
rögzítése érdekében. (14/02565-1/2010. számú határozat) 

2010. 04. 2010. 04. 2010. 04. 2010. 04. 
02.02.02.02.    

Az OKTVF, a Levegő Munkacsoport Pest Megyei Főügyészségnek címzett beadványa 
(2009. november 4.) nyomán, megsemmisíti a KTVF végzését, amely megszüntette az 
OKTVF jogerős ex lege védett láp kiterjedés megállapítási eljárását. 

2010. 04. 2010. 04. 2010. 04. 2010. 04. 
28.28.28.28.    

A civilek tájékoztató terepbejárást tartanak Pest Megye Közgyűlésének Környezetvédelmi és 
Közlekedési Bizottsága számára.  

2010. 05. 2010. 05. 2010. 05. 2010. 05. 
07.07.07.07.    

Dunakeszi Város Önkormányzata keresetet nyújt be a Pest Megyei Bírósághoz az OKTVF 
március 30-án és április 2-án kelt határozata ellen.  
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Az elıadó: Király Péter a REX Állatsziget alapítója 

 

 

A civilek tájékoztató terepbejárást tartanak Pest Megye Közgyőlésének Környezetvédelmi és Közlekedési 

Bizottsága számára 2010. április 28-án (Fotó: Sarkadi Márton) 
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2010. 05. 2010. 05. 2010. 05. 2010. 05. 
26.26.26.26.    

Civil szervezetek felszólítják Dunakeszi Önkormányzatát és polgármesterét, hogy vonják 
vissza a Természetvédelmi Főfelügyelőség elleni beadványaikat, amellyel a dunakeszi láp 
védetté nyilvánításának folyamatát akadályozzák. 

2010. 06. 2010. 06. 2010. 06. 2010. 06. 
03.03.03.03.    

“Veszélyeztetett vizes élőhelyeink: a lápok” címmel konferencia került megrendezésre 2010. 
június 3-án, az Országgyűlési Biztosok Hivatalának Dísztermében. Felkért előadók: Vida 
Gábor, Borhidi Attila akadémikusok, Teszár László és Lányi András. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
06.06.06.06.    

A KTVF vegetációfelmérést és talajvizsgálatokat végez a láp keleti részén. A vizsgálat 
eredményei egyértelműen bizonyítják tőzegláp jelenlétét a területen. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
07.07.07.07.    

A KTVF szeptember 7-én kelt levelében közzéteszi az előző napi vizsgálatok eredményeit és 
egy szeptember 28-i időpontban megtartandó helyszíni szemle megtartásáról értesíti az 
ügyben érdekelteket. A helyszíni szemle a dunakeszi láp keleti részére vonatkoztatva az ex 
lege védett láp kiterjedésének megállapítását tűzi ki célul. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
14.14.14.14.    

Rendőrségi kihallgatáson vesz részt Kriska György, mint a lápvédők honlapjának kezelője, 
mert az Auchan Magyarország Kft. rendőrségi feljelentést tett a honlapon szereplő ál-
reklámújság miatt, rágalmazás és becsületcsorbítás okán. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
15.15.15.15.    

A KTVF visszavonja az ex lege védett láp kiterjedésének megállapítására irányuló eljárás 
felfüggesztését. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
23232323....    

Néhány nappal az OKTVF által meghirdetett szemle előtt, 2010. szeptember 23-án a 
tőzegláp két lápfoltja közül az áruházhoz közelebb esőnek a növényzetét elkezdte 
felszámolni egy favágó brigád az Auchan megbízásából. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
24.24.24.24.    

Tetten érik a favágókat, akik elismerik, hogy az Auchan-tól kaptak megbízást a terület 
lápcserjéseinek kiirtására. A helyszínen megjelent rendőrök szabálysértési ügyben eljárást 
kezdeményeznek. A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség képviselője a helyszínen közli, hogy a lápkiterjedési vizsgálat lezárultáig 
semmilyen módon nem változtathatják meg az élőhely jelenlegi állapotát. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
27.27.27.27.    

A Pest Megyei Bíróság eltiltja  a terület tulajdonosait minden olyan magatartástól, amely a 
terület természetes állapotát bármiféle módon megváltoztatja. 

2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 2010. 09. 
28.28.28.28.    

2010. szeptember 28-án és november 9-én hatósági helyszíni szemlét tartott a KTVF a 
dunakeszi tőzegláp teljes területén. A helyszíni szemlék eredményeként megállapítást nyert, 
hogy a terület nagy része kielégíti azokat a törvényi kritériumokat, amelyek alapján lápnak 
kell tekinteni. A lápos részek között két keskeny, kissé kiemelkedő sáv húzódik, amelyek 
ugyan nem minősülnek lápnak, de szintén értékes élővilágnak adnak helyet még annak 
ellenére is, hogy a terület tulajdonosai módszeresen törekedtek az őshonos növényzet 
elpusztítására mélyszántással és gyomfák betelepítésével. 

2010. 11. 2010. 11. 2010. 11. 2010. 11. 
16.16.16.16.    

A Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakértői véleményében igazolja a 
terület keleti részén a lápos talajképződési folyamatokat. 
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“Veszélyeztetett vizes élıhelyeink: a lápok” címő konferencia megnyitása. Ifj. Zlinszky János, Kriska György, 

Vida Gábor akadémikus, Borhidi Attila akadémikus (Fotók: Gánóczy Anita) 

 

 

 

Vida Gábor elıadása a lápkonferencián (Fotó: Gánóczy Anita) 
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A kisebbik lápfolt növényzetének felszámolása 2010. szeptemberében 

 

 

 

 

Rendıri intézkedés a dunakeszi láp növényzetét pusztító favágó brigáddal szemben (Fotó: Sarkadi Márton) 
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Hatósági szemle a dunakeszi lápon (Fotó: Kertész Károly) 

 

 

 

 

Sérült vegyszeres hordó a tızegláp magterületén (Fotó: Kriska György 
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2010. 2010. 2010. 2010. 
november november november november 
közepeközepeközepeközepe    

Az az Immochan Magyarország Kft. és társai a Pest megyei Bíróságon pert indítanak az 
OKTVF ellen 2010. március 8-i határozata miatt (lásd fentebb). 
Dunakeszi Önkormányzata a Pest Megyei Bírósághoz fordult keresetével, amelyben más 
egyebek mellett 500.000 Ft nem vagyoni kár miatt kártérítést követelt a lápvédők 
dunakeszi illetőségű vezetőjétől, Sarkadi Mártontól a város természeti értékeinek 
védelmében folytatott tevékenysége miatt. 

2011. 2011. 2011. 2011. 
januárjanuárjanuárjanuár    

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa az Alkotmány Bírósághoz fordul a dunakeszi 
helyi építési szabályzat megsemmisítése érdekében. Véleményük szerint az Önkormányzat 
törvénysértő módon nyilvánította gazdasági-ipari övezetnek a dunakeszi lápot. 
Az Élőlánc Magyarországért által megjelentett Dunakeszi Civil Hírmondóban követelik, 
hogy Dunakeszi városvezetése a 2011. január 26-ára kitűzött tárgyaláson jelentse be 
kilépését a Természetvédelmi Főfelügyelőség ellen 2010. március 8-i határozata (lásd 
fentebb) miatt indított perből! 

2011. 01. 2011. 01. 2011. 01. 2011. 01. 
26.26.26.26.    

A Pest Megyei Bíróság helybenhagyja az OKTVF 2010. március 30-i döntését. A KTVF 
tehát megismétli eljárását. (A Pest Megyei Bíróság ítélete 2.K.26.892/2010/18.) 

2011. 2011. 2011. 2011. 
február február február február 
elejeelejeelejeeleje    

Az Auchan felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Legfelsőbb Bíróságon a Pest Megyei 
Bíróság ítélete ellen. A cég a perre hivatkozva igyekszik megakadályozni, hogy 
természetvédelmi szakemberek vizsgálják a láp kiterjedését.  
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. 
február 9-én határozatot hoz arról, hogy a terület keleti része országos jelentőségű védett 
természeti érték (láp). 

2011. 2011. 2011. 2011. 03. 03. 03. 03. 
11.11.11.11.    

Az Immochan Magyarország Kft. fellebbezése nyomán az OKTVF megsemmisíti a KTVF 
20919-21/2010. számú végzését, amelyben a KTVF visszavonta az ex lege védett láp 
kiterjedésének megállapítására irányuló eljárás felfüggesztését. 

2011. 04. 2011. 04. 2011. 04. 2011. 04. 
01.01.01.01.    

Távozik az Auchan alapító vezérigazgatója. Jean-Paul Filliat, az Auchan Magyarország 
vezérigazgatója március elején tartott sajtótájékoztatón azt jelentette be, hogy az Auchan 
Magyarország 2010-ben lényegében változatlan, 225 milliárd forintos bruttó forgalom 
mellett 7,9 milliárd forintról valamivel több mint hétmilliárdra csökkentette veszteségétveszteségétveszteségétveszteségét. 

2011. 2011. 2011. 2011. 
áprilisáprilisáprilisáprilis    

Dunakeszi önkormányzata eltávolíttatja a tőzegláp melletti körforgalomból azokat a 
betonelemeket, amelyek korábban megakadályozták, hogy teherautókkal fel lehessen 
hajtani a tőzegláp magterületét és a kavicsbánya tavakat elválasztó gátra. Emiatt 
megkezdődik a tőzegláp feltöltése építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal. A Levegő 
Munkacsoport közbelépésére elszállítják a tőzegláp területéről a vegyszeres vashordókat és 
új forgalmi akadály kerül kihelyezésre a körforgalomnál. 

2011. 2011. 2011. 2011. 
júniusjúniusjúniusjúnius    

Elkészül  a "Dunakeszi láp látogatóközpont és tanösvény" építészeti terve. (Nagy Tibor 
(2011) Látogatóközpont és tanösvény a Dunakeszi lápért, SZIE, Ybl Miklós 
Építéstudományi Kar. Témavezető: konzulensek: Markó Balázs, Hernád Attila, Hock Jdit, 
Velősy András) 
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Dunakeszi láp látogatóközpont, kilátó (Forrás: Nagy Tibor) 

 

 

 

 

Dunakeszi láp látogatóközpont, belsı tér (Forrás: Nagy Tibor) 
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2011. 2011. 2011. 2011. 
július július július július 
végevégevégevége    

Illés Zoltán államtitkárságán egyeztetések kezdődtek a dunakeszi tőzegláp jövőjét illetően. 
A résztvevő felek, az Államtitkárság, az Auchan és a Dunakeszi Önkormányzat. 
Az Illés Zoltán három "megoldás" verziót tár a civil szervezetek képviselői elé: 
 

1. Az állam megvásárolja a lápot, hogy biztosítsa fennmaradását. 
2. Folytatódnak a perek és hatósági eljárások, amelyek eredményeként eldől, hogy védendő 
értékről van-e szó, jogszerű-e a védelem, és követelhet-e kártérítést az Auchan. 
3. Egyezség születik, és megépül a tervezett áruház, igaz, kisebb parkolóval. A láp kisebbik 
része védelem alá kerül, a Duna-Ipoly Nemzeti Park lesz a kezelője, és az Auchan vállalja 
fenntartásának költségeit. A civil szervezetek számára az államtitkár világossá tette: 
amennyiben nem fogadják el az egyezséget, akkor a tiltakozásban fontos szerepet vállaló 
helyi horgászegyesület további működését lehetetlenné teszik. 
Az államtitkári egyeztetésen a civil szervezetek kifejtették, hogy a harmadik változat 
hosszabb távon a láp teljes pusztulását vonja maga után. Az élettér további csökkenése 
esetén ugyanis nem biztosítható a lápi élővilág fennmaradása. 

2011. 08. 2011. 08. 2011. 08. 2011. 08. 
02.02.02.02.    

A civilek közleményt adnak ki az államtitkárral folytatott tárgyalásról. 
A KTVF megállapítja, hogy a terület keleti része védett láp. (KTVF: 993-7/2011. számú 
határozat) A tulajdonosok a határozatot megfellebbezik. 

2011. 2011. 2011. 2011. 08. 08. 08. 08. 
05.05.05.05.    

A KTVF a dunakeszi láp magterületén saját szakértőivel elvégzett helyszíni szemle alapján a 
vizsgált teljes területre, összesen 54,891 m2-re megállapította az országos jelentőségű védett 
természeti terület (láp) jogi jelleget. 

2011. 09. 2011. 09. 2011. 09. 2011. 09. 
19.19.19.19.    

A „Zöld Zóna Országos Környezetvédelmi Egyesület” fellebbezést nyújtott be a KTVF 
határozata ellen, amelyben kifogásolja a terület védetté nyilvánítását. 
Leleplező cikkek jelennek meg a “Greenfo”-n az álzöldszervezet akciójáról. 

2011. 122011. 122011. 122011. 12. . . . 
19.19.19.19.    

A KTVF megállapítja, hogy a terület nyugati része védett láp. (KTVF: 986-24/2011. 
számú határozat) A tulajdonosok a határozatot megfellebbezik. 

2012012012012222. 01. . 01. . 01. . 01. 
18.18.18.18.    

A dunakeszi láp létét és természeti értékeit megkérdőjelező “Zöld Zóna Országos 
Környezetvédelmi Egyesület” álságos tevékenysége miatt országos felháborodás bontakozik 
ki, melynek eredményeként az Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya 
másodszor is állást foglal a dunakeszi láp fennmaradásáért. Az akadémikusok határozottan 
kijelentik, hogy az élőhely csak jelenlegi egységes állapotában őrizhető meg. Állásfoglalásuk 
szerint az élettér további csökkentése esetén nem tartható fent az élőhely mozaikos 
szerkezete és nem biztosítható a terület élővilágának megőrzése. 

2012. 04. 2012. 04. 2012. 04. 2012. 04. 
11.11.11.11.    

A Legfelsőbb Bíróság megerősíti, hogy megmaradhat a dunakeszi láp. Elvi határozatával 
egyrészt véglegessé teszi, hogy az Óceán-árok nem vezethető át a lápon, mert ez az értékes 
élőhely megszűnéséhez vezetne, másrészt kimondja, hogy a korábbi téves hatósági döntés, 
amely a terület láp jellegét nem ismerte el, nem alkalmazható. A hatóság így megismételt 
eljárásban dönthet arról, hogy a terület jogi értelemben is láp-e, és milyen kiterjedésű.  
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2012. 2012. 2012. 2012. 
májusmájusmájusmájus    

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság felmenti a rágalmazás vétsége alól Kertész 
Károlyt, Kriska Györgyöt és Sarkadi Mártont. A neki címzett nyílt levelük miatt még 
2009-ben fogta perbe őket a dunakeszi lápot nem találó S. Nagy László igazságügyi 
szakértő.  

2012. 06. 2012. 06. 2012. 06. 2012. 06. 
05.05.05.05.    

Az OKTVF helybenhagyja a KTVF 986-24/2011. határozatát, mely a dunakeszi láp 
nyugati részére megállapította az országos jelentőségű védett természeti terület (láp) jogi 
jelleget. 

 

 

 

 

 

A dunakeszi láp a Természetvédelmi Információs Rendszerben 2020. márciusában a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat részeként  mint ex lege védett láp 
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