
A	 Gödöllői-dombvidékhez	 csatlakozó	 Pécel	 -	 Gyömrő	
közötti	 töréstől	 nyugatra	 elhelyezkedő	 Erdő-hegy	
Rákoscsaba	feletti	röge.	A	Rákostól	északra	fekvő	terület	
pedig	 a	 Fót	 -	 Mogyoród	 közötti	 dombvidék	 része.	 Pécel	
magasabb	dombjai:	 a	Baj	 "hegy"	301	méter,	 Erdő	 "hegy"	
244	méter.	
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: 
A Gödöllői-dombvidékhez csatlakozó Pécel - Gyömrő közötti töréstől nyugatra 
elhelyezkedő Erdő-hegy Rákoscsaba feletti röge. A Rákostól északra fekvő terület 
pedig a Fót - Mogyoród közötti dombvidék része. Pécel magasabb dombjai: a Baj 
"hegy" 301 méter, Erdő "hegy" 244 méter. 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 
a 0103/1/b, d; 0164; 0181 hrsz-ből a 30/a, c, d erdőgazdasági üzemtervi jelű 
területek, a 0182, 0201, 0211 hrsz-ből a 34/a, b, c erdőgazdasági üzemtervi jelű 
területek, 0212, 0225 hrsz-ből a 33/a, b erdőgazdasági üzemtervi jelű területek, a 
0232/2, 0280/1 hrsz-ből a 19/a, b erdőgazdasági üzemtervi jelű területek. 
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 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. 
A mai felszíni formák kialakulásának kezdete a harmadidőszak oligocén korszakára 
tehető. Elképzelhető, hogy e területekre is kiterjedt a felsőpannóniai beltó, amelynek 
üledékei az oligocén-miocén kőzetű felszínre rakódtak le. A beltó visszahúzódása után, 
elsősorban az Ős-Dunából származó folyami homok rakódott a süllyedő szárazulatra (ez 
a folyamat mutatható ki a déli részen futó Monor - Cegéldberceli - dombságon), ezt lösz 
borítja a dombokon, a patakvölgyekben pedig a negyedidőszak holocén kori üledéke 
települt. A város határán folyik keresztül a Gödöllői - dombság egyik jelentősebb 
vízfolyása, a Rákos-patak. Vízjárása szeszélyes, hóolvadáskor, nagyobb nyári esők 
alkalmával medre megtelik, szárazabb időben alacsony vízhozamú. Hossza 37,5 km, 



vízgyűjtő területe 152 km2. Talajának szerkezete meszes barna és rozsdabarna erdei 
(alapkőzete a dombsági részeken lösz), a rákos völgyében pedig lápi és öntés jellegű. 
Éghajlata mérsékelt, kontinentális, időlegesen óceáni, mivel jobban tagolt és magasabb 
térszínű, mint az Alföld. Ennek következtében valamivel alacsonyabbak a 
középhőmérséklet értékei, a csapadék pedig több (pl.: a kistarcsai mérőállomáson 577 
mm/év, az isaszegin 561 mm/év átlagértéket mértek). 
 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A sűrűn lakott településekhez közeli természeti szépségek, az egészséges életmódot 
elősegítő, oxigéntermelő erdők megőrzése további indoklást nem igényel. 
 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
Az előterjesztés forrása: Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2002. (V.15.) számú rendelete Pécel Város közigazgatási területének helyi 
építési szabályzatáról. 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
Készítése folyamatban. 

 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2015. október hó 22. nap                      Heltai Miklós 

 


