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1. Alapadatok, a beruházás célja, háttere és indokoltsága, a megbízás keretei 

 

Megbízó: 

Budakalász Város Önkormányzata  

cím:   2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

 

Tervező: 

EDAL Környezettervező Bt. 

székhely:  7140 Bátaszék, Béke sor 11. 

iroda:   8086 Felcsút, Szári u. 8. 

 

Tervezési terület: 

Budakalász, Klisovác utca, hrsz. 0137/16 

 

Megbízás tárgya: 

Ökoturisztikai bemutatóhely birtoktervezetének koncepcióterve 

 

 

2016. márciusában a Budakalászi Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Budakalász külterületén (hrsz. 0137/16) található földterülethez kapcsolódó tervezésre adott 

megbízást a tervező EDAL Környezettervező Bt.-nek.  

A megbízói elképzelése szerint egy elsősorban ismeretterjesztést szolgáló ökoturisztikai 

bemutatóhely, több funkciójú élménypark létrehozása szerepel. A beruházások alapvető 

célja a turisztikai látványosságok bővítése, oktatási, szórakozási lehetőségek biztosítása, 

továbbá tartalmas és hasznos szabadidő eltöltés biztosítása az ide látogató emberek 

számára.  

 

A fenti előzmények alapján a tervezők alapvető célnak a terület ökoturisztikai fejlesztését 

tekintették, amelyhez szükséges meghatározni a leendő ökoturisztikai létesítmények 

arculatát és a tájrendezés koncepcióját. A tervezés megalapozásához a térség turisztikai 

adottságainak (szálláshelyek, vonzástényezők, útvonalak, marketing stb.) és a tervezési 

terület táji – természeti adottságai közül a fejlesztést meghatározó tényezőknek a 

vizsgálatára egyaránt szükség volt. 

A tervezéshez felhasználtuk Budakalász településrendezési tervét (2013), környezetvédelmi 

programját (2011), Integrált városfejlesztési stratégiáját (2010), légi felvételeket (2016). A 

terepi helyszínelést 2016. március 18-án végeztük el. Jelen tanulmány vizsgálati módszertani 

kérdéseinek esetében alkalmaztuk a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs 

Tanszék kutatási eredményeit. Vizsgálatainkat több léptékben végeztük: térségi, települési és 

a tervezési területre koncentrálva folytattuk le. 
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2. Helyszín bemutatása, lehatárolása, területhasználatok áttekintése, 

telepítési feltételek és környezetvédelmi adottságok vizsgálata, táji, 

természeti értékek 

 

A tervezési terület Budakalász közigazgatási területének északnyugati részén, külterületen a 

0137/16 hrsz-ú telken található. A terület megközelíthető Budakalász belterülete felől a 

Klisovác utcán, részben burkolt, részben burkolatlan földúton.  Parkolási lehetőség 

elsősorban az út északi oldala mentén, az úttal közel azonos térszinten van (ez az ingatlan 

azonban jelenleg nem az Önkormányzat tulajdona).  A legközelebbi belterületi lakóépület 

légvonalban kb. 50 méterre található. Budakalász hatályos településrendezési tervének 

(2013) szerkezeti terve alapján az érintett telket beépítésre nem szánt „mezőgazdasági 

területbe”, a szabályozási terv szerint „gyepgazdálkodási terület övezetbe” sorolták. A 

tervezési területen jelenleg vezetékes vízellátás nincs, a villamosenergia ellátás sem 

biztosított (a terület keleti határában található). Jelenleg a területen semmilyen hasznosítás, 

tevékenység nem folyik, azonban legeltetésre utaló jelek megfigyelhetőek.  A területen művi 

tájelem nem található.  

 

 

Tervezési terület elhelyezkedése 

A tervezési területtel szomszédos területhasználatok között – és a tágabb táji környezetben 

– a gyepgazdálkodás és a kertes mezőgazdaság dominál. Az állattartás szintén jellemző 

tevékenység a tervezési terület tágabb környezetében.  
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A tervezési terület északi környezetére jellemző területhasználat 

 

 

 

A tervezési terület déli környezetére jellemző területhasználat 

 

 

A tervezési terület határvonalai északi, déli és nyugati irányban egyértelműek, földutak és a 

patak adja a lehatárolást. Északi irányban közvetlenül a Klisovác utca, nyugati irányban 

közvetlenül a 0136 hrsz-ú út határolja a tervezési területet, dél felé a helyi védettséget 

élvező Majdán-patak a 0134/2 hrsz-ú telken található. Keleti irányban a 0137/15 hrsz-ú telek 

található, amelyet határvonalat kijelölő tájszerkezeti elem nem választ el a tervezési 

területtől.  

 



Budakalász, Klisovác utca   Ökoturisztikai bemutatóhely 

8 
EDAL Környezettervező Bt.  2016. március 

 

A Klisovác utca burkolatlan külterületi szakasza, a tervezési terület felé 

 

 

A tervezési területet nyugatról határoló földút 

Az ingatlan a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: TVT) 22. § 

a) illetve c) pontja alapján nem áll természetvédelmi oltalom alatt és nem része a 275/2004. 

(X. 8.) Korm. sz. rendelettel létesített európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területnek (Natura 2000).  A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi 

tájérték fogalmát, ilyen jelenleg a területeken nem található.  A terület ökológiai folyosóként 

része az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 12. § (1) 

bekezdésében meghatározott ökológiai hálózatnak. Műemlékek, kultúrtörténeti értékek 

nem találhatóak az érintett telken.  

Az élőhelyen védett, vagy vöröslistás növényfaj nem került elő.  
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A vizsgált tájrészlet legjelentősebb értékének az élőhelyi változatosság tekinthető, amely az 

állatvilág sokféleségében, a helyi védett természeti területek és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

területeinek közelségében tükröződik. Ezek közül is a tervezési területhez kapcsolódóan 

érdemes kiemelni a Majdán-patak környezetében megmaradt természetközeli nedves/üde 

termőhelyi viszonyokhoz alkalmazkodott társulásokat, élőhelyeket. A természeti értékek 

között fontos kiemelni a területen megfigyelt madárfajok sokaságát. A tervezési terület a 

Nemzeti Ökológiai Hálózat folyosójának eleme, amely a Barát-patak természetközeli 

élőhelyeit köti össze, és egyúttal szerepe van a Duna-Ipoly Nemzeti Park természeti területei 

ökológiai kapcsolatainak biztosításában.  

 

 

Majdán-patak természetközeli élőhelye 

 

A terület alapvető tájképi értékét a tervezési terület kedvező fekvése adja. A látvány-

kapcsolatok szempontjából meghatározó a terület patakvölgyi fekvése, melynek 

köszönhetően a területről feltárul a környező hegyek kedvező látványa. A domborzati 

adottságoknak köszönhetően a területre való rálátás is biztosított a környező telkekről, ezért 

a tájrendezési elvek között fontos szempont a tervezett létesítmények megfelelő 

tájbaillesztése. 

A természetközeli állapotú patak jelenlétére csak a kísérő növényzetből lehet következtetni, 

a patakot kísérő zárt növénytársulásnak köszönhetően a patak tájképben betöltött szerepe 

elenyésző, a tervezési telekről sem tárul fel. 

A tervezési terület környezetében - a művi táji értékeket vizsgálva – az ingatlant északról 

határoló földút mentén egyedi tájértékként nyilvántartott feszületet fontos megemlíteni, 

melynek tájképi jelentősége is kiemelendő. 
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Útmenti feszület, a tervezési területet északról határoló földút mentén 

 

3. A térség turisztikai adottságainak vizsgálata 

3.1. Turisztikai infrastruktúra – szuprastruktúra, vonzástényezők 

Budakalász Város turisztikai infrastruktúrája és szuprastruktúrája elemzésekor, valamint a 

turisztikai fejlesztési lehetőségek tervezésekor a város kettős peremhelyzetéből kell 

kiindulni. A város egyrészt a Budapestet körülvevő agglomerációs gyűrű északnyugati 

szektorában a fővárossal közvetlenül határos, lényegében Budapest peremén fekszik. 

Másrészt a város része annak a Dunakanyar mentén elhelyezkedő településcsoportnak, 

melynek egyik legjelentősebb magtelepülése Szentendre, Budakalász ebből a nézőpontból a 

Szentendre-Leányfalu magterület peremén elhelyezkedő háttértelepülés. 

A peremhelyzet, illetve a meglévő adottságok a város számára jól körülhatárolják a 

fejlesztési célok kitűzésének lehetőségeit, segítik a fejlesztési irányok meghatározását.  

A térség turizmusát általában jellemzi egyrészt a pontszerű turistaforgalom, az országos átlag 

alatti tartózkodási idő, illetve vendégéjszaka szám valamint az alacsony fajlagos költési 

hajlandóság. Mindezek a jellemzők jórészt az agglomerációs helyzet következményei. A 

térség adottságai, úgymint a különleges ökológiai táj, a markáns kulturális és épített értékek, 

a megjelenő egyedi kínálatok terjedése, a turizmust fogadó és küldő főváros közelsége, jó 

lehetőségeket jelentenek a turisztikai kínálat fejlesztésére. Sajnos megállapítható, hogy 

jelenleg még az agglomerációs helyzet hátrányai jobban érvényesülnek, mint az előnyei.  

 

A térség turizmusát, fejlesztési lehetőségeit elemző munkák egyetértenek abban, hogy a 

térség kedvező földrajzi adottságait, a nagy küldő piaccal, Budapesttel határos voltát 

elsősorban a belföldi turizmus fejlesztése érdekében lehet, illetve kell kihasználni, ez a 

vendégkör képes értékelni az adottságokra felépülő kínálatot és ezeknek az igényeknek a 
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kielégítésére lehet a meglévő infra- és szuprastruktúrákat fejleszteni, bővíteni. A szakértői 

vélemények megegyeznek abban, hogy Budapest küldő hatása nagy tartalékokat rejt a 

térség turisztikai ágazatának fejlesztése szempontjából. 

A térség és ezen belül Budakalász turisztikai ágazatának fejlesztéséhez szükség van az 

igényeknek megfelelő gyors, komplex, impulzív élményt nyújtó kínálatok megteremtésére, a 

programokhoz történő gyors hozzáférés biztosítására, a programok, élmények térbeli és 

időbeli koordinációjára. 

A fejlesztési lehetőségek kihasználását jelenleg elsősorban az alacsony színvonalú 

szállásszolgáltatás, a térségen belüli közlekedés turistaigényekkel nem összeegyeztetett 

volta, a komplex szolgáltatáscsomagok hiánya akadályozza. A komplex szolgáltatási 

csomagok kialakításához a szolgáltatások interaktív voltának fejlesztése, a nyelveken tudó 

animációra is felkészült fogadó személyzet kiképzése és az egyes programokban található 

aktív elemek beültetése szükséges. 

A vonzástényezőket összefoglalva négy fontos tényező egyidejű megléte szükséges a 

turisztikai kínálat hatékony, sikeres fejlesztéséhez, a turistaforgalom növeléséhez: 

- a helyi társadalom pozitív attitűdje mellett nyitottság a turizmus vendégközpontú 

fejlesztésére, valamint a megfelelő számban és minőségben meglévő munkaerő feltételei 

a sikernek, 

- a különböző célcsoportokat megszólító programkínálat, a látni és látogatnivalók, 

látványosságok képezte vonzerők széles körének megléte, 

- a kiszemelt kínálat hozzáférhetősége (közlekedési infrastruktúra, megfelelő tájékoztatás, 

szolgáltatók közti együttműködés), 

- a vendég igényeinek megfelelő szálláshely és kapcsolódó egyéb szolgáltatás megléte. 

 

Budakalász környezetében számos, jelentős turisztikai forgalmat generáló desztináció 

található (Visegrád, Szentendre, Leányfalu, Dobogókő, Pilisszentkereszt), ezekkel a város 

kulturális és idegenforgalmi adottságai nehezen veszik fel a versenyt. A város környezetében 

jelentős azonban az erdőkön átvonuló kiránduló forgalom (számos fejlesztési lehetőség van a 

tájékoztató rendszerek vonatkozásában, a hiányzó karbantartások pótlására, tanösvények, 

turistaházak és egyéb turistabarát létesítmények kiépítésére). Jellemző, erősnek mondható a 

szezonális forgalom a vizek, tavak irányában. A vízi sportok tekintetében is számos 

kihasználatlan fejlesztési lehetőséget rejtenek a meglévő adottságok.  

A település látnivalói, műemléki védelem alá helyezett épületei, építményei nem jelentenek 

unikális látnivalót, főleg a térség egyéb kínálatához viszonyítva nem, a markáns ajánlatok 

hiányában a turizmus fejlesztése nehézségekbe ütközik, főleg úgy, hogy a város szálláshely 

kínálata nem túl jelentős, a kereskedelmi szálláshelyeken évente eltöltött vendégéjszakák 

száma évek óta 250-480 vendégéjszaka között mozog.   

Az évente megrendezésre kerülő nagyobb szabású rendezvények (Kalászi Vígasságok, 

majális) látogatói a város lakóin túl a szűkebb térségben lakó látogatókból kerülnek ki. Az 

ilyen típusú rendezvények tapasztalatai is azt mutatják, hogy a városban megrendezésre 

kerülő események elsősorban a mikrotérség lakói számára bírnak jelentőséggel.  
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Az ökoturisztikai bemutatóhely és élménypark koncepció részben a város turisztikai 

kínálatának bővítését célzó projektként került megfogalmazásra, de a turizmus fejlesztésén 

túl legalább ilyen fontos közösségépítő és oktatási szerepe is. A térség turisztikai kínálatának 

elemzése azt mutatja, hogy Budakalász adottságai révén a program és rendezvényturizmus 

terén képes új elemmel színesíteni a térség turisztikai kínálatát, ezzel nyerheti el a részben 

fővárosi, részben a térségbe látogató, máshol szálláshellyel rendelkező látogatók 

érdeklődését. Ez a programturizmus jól kapcsolódhat a térség, a város adottságaihoz, a 

jelenlegi turisztikai kínálatot szélesíti. 

Az élménypark azonban nem csak a turisták, hanem a helyi, illetve környező települések 

lakosságának érdeklődését is felkeltheti programjaival, lehetőségeivel. A tervezett majorra 

így nem csak - sőt nem elsősorban - turisztikai attrakcióként, hanem családi 

programlehetőségek helyszíneként és oktatási helyszínként is lehet tekinteni. A 

beruházásnak így fontos szerepe lehet a helyi közösség építésében, identitás teremtő ereje 

lehet, amellett, hogy szorgalmi időszakban a város oktatási intézményeinek képzési 

programjába beilleszthető helyszínként, míg szünetekben különféle foglalkozások, nyári 

táborok helyszíneként funkcionálhat.  Ennek a koncepciónak, hasznosítási lehetőségnek 

kiindulópontja, hogy a helyszín elsősorban a gyerekeken keresztül igyekszik elérni a 

látogatókat, rajtuk keresztül igyekszik egy stabil, állandó látogatói kört kialakítani, 

fenntartani. 

Az élménypark kiépülő funkciói így hármas szerepkör betöltését teszik lehetővé. Egyrészt a 

látogatók, turisták számára nyújt élményt és kulturált szabadidő eltöltési lehetőséget a 

településen, másrészt a helyi közösség számára programok, rendezvények helyszíneként 

funkcionál. Ezen kívül a város – és a környező települések - oktatási intézményeinek, 

elsősorban az óvodák és általános iskolák számára nyújt lehetőséget nyári táborok 

rendezésére valamint külső oktatási helyszínként képzési programba illeszthető be. 

A lehetőségek kiaknázásához az élménypark megvalósítása során figyelembe kell venni az 

eltérő látogatói igényeket, meg kel teremteni mindhárom látogató típus fogadásához 

szükséges feltételeket, emellett a folyamatos működtetés biztosítása érdekében megfelelő 

szakemberek foglalkoztatása szükséges, akik a működtetés mellett a programszervezéssel 

valamint animációval járó feladatokat is képesek ellátni. A megvalósítást tehát a műszaki-

technikai részletek tisztázása mellett üzleti tervezésnek is meg kell előznie.  

 

 

3.2.  A turisztikai fejlesztést meghatározó irányok, a térség főbb látnivalói 

A tervezési terület a Budapest-Közép-Dunavidék turisztikai régió része, amely Budapestet, 

Pest megyét, Komárom-Esztergom megyét és Nógrád megye egy részét foglalja magába. A 

Budapest-Közép-Dunavidék régió földrajzi kiterjedtségét tekintve Magyarország legkisebb 

térsége, ugyanakkor az ország társadalmi-gazdasági életében elfoglalt helyét illetően a 

legjelentősebb. A régió legfőbb látnivalóit a királyi várak, várromok, fényűző paloták, díszes 

templomok, barlangok, szobrok, festői tájak, parkok és hegy mélyéből feltörő gyógyító 

források jelentik. A főváros, Budapest nemzetközi vonzereje nemcsak a régióban, de az egész 
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országban meghatározó. A régión belül Budapest mellett a turisták legkedveltebb célpontja 

Szentendre, Esztergom (a magyar katolikus egyház központja) és Visegrád.  

Szűkebb vonatkozásban Budakalász a Dunakanyar része. A Dunakanyar 66 települést foglal 

magába, 46 Pest megyeit, 7 Komárom-Esztergom megyeit és 13 Nógrád megyeit. Páratlan 

természeti adottságai, fürdésre, sportolásra, kirándulásra alkalmas tájai és történelmi 

nevezetességei miatt számottevő idegenforgalmi vonzerővel rendelkezik. A Dunakanyar 

rendkívüli adottsága, hogy nagy kiterjedésű védett természeti területtel rendelkezik 

urbanizált településhálózat tőszomszédságában. A terület további sajátos jellemzője, hogy a 

térségébe betelepült német, szlovák, szerb, horvát nemzetiségek leszármazottai ma is ezen a 

vidéken élnek és őrzik a sajátos szokásaikat. Hagyományőrző rendezvényeik évről-évre egyre 

több látogatót vonzanak. 

A Dunakanyar településein fellelhető vonzástényezők az alábbiak szerint összegezhetők: 

 

Kastély, palota, kúria, vár, várrom az alábbi településeken található: 

− Vác térsége: Acsa, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Penc, Rád, Vác, Vácduka, 

Váchartyán és Verőce. 

− Dunakeszi térsége: Fót és Göd. 

− Pilisvörösvár térsége: Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Pilisszántó, Solymár és Zsámbék. 

− Szentendre térsége: Leányfalu, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu és Visegrád. 

− Szob térsége: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Kóspallag, Perőcsény, Szob és 

Vámosmikola. 

− Rétság: Alsópetény, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Legénd, 

Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nőtincs, Rétság, Romhány, Szátok, Tereske és Tolmács. 

− Dorog térsége: Bajna és Úny. 

− Esztergom térsége: Dömös, Esztergom és Pilismarót 

 

Tanösvény, oktató- és látogatóközpontok, erdei iskolák a Dunakanyarban 

− Vác térsége: Szokolya és Vác 

− Dunakeszi térsége: Dunakeszi és Fót 

− Pilisvörösvár térsége: Páty és Pilisszántó 

− Szentendre térsége: Csobánka, Leányfalu, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu, Üröm, 

Pilisborosjenő és Visegrád 

− Szob térsége: Zebegény 

− Dorog térsége: Kesztölc 

− Esztergom térsége: Dömös, Esztergom és Süttő 

 

Arborétum, park, parkerdő, füvészkert, vadaspark a Dunakanyarban 

− Pilisvörösvár térsége: Budakeszi és Pilisvörösvár 

− Szentendre térsége: Budakalász, Csobánka és Visegrád 

− Rétság: Alsópetény és Kétbodony 

− Esztergom térsége: Lábatlan 
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Tavak a Dunakanyarban (horgászat, fürdés céljára) 

− Vác térsége: Acsa, Csővár, Püspökszilágy, Sződliget és Vác. 

− Dunakeszi térsége: Dunakeszi és Fót. 

− Pilisvörösvár térsége: Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és 

Zsámbék. 

− Szentendre térsége: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Pilisszentlászló, 

Pócsmegyer és Szigetmonostor 

− Szob térsége: Bernecebaráti, Kóspallag, Nagybörzsöny, Perőcsény és Zebegény 

− Rétsági kistérség: Alsópetény, Bánk, Diósjenő, Keszeg, Nőtincs, Rétság, Tereske és 

Tolmács. 

− Dorog térsége: Csolnok, Dorog és Tokod 

− Esztergom térsége: Esztergom, Nyergesújfalu, Pilismarót, Süttő és Tát 

 

Budakalász a XIX. század végétől lett a fővárosi turizmusnak is kedvelt célpontja a változatos 

táj és a Kevélyek közelsége miatt. A Berdó és a Taván-dűlő oldalából csodálatos panoráma 

nyílik a Dunára egészen Szentendréig és a Dunán át a Gödöllői-dombságig. Mára térségi 

jelentőségű kulturális – idegenforgalmi szerepű település. Erős a vizek, tavak irányában tartó 

rövidebb idejű kiránduló forgalom, jelentős a tavak vízi sport célú használata. Jelentős még a 

területen átmenő vízi turizmus. Földtani értékei miatt is kedvelt kirándulóhely: a Nagy-

Kevély oldalában az erodált mészkőben barlangok sora található (Mackó-, Zöld, Szabó József, 

Papp Ferenc-barlang és az Aranylyuk).  Budakalász meglévő attrakciói közt említhetjük a 

település építészeti örökségének részét képező, műemléki védelem alá helyezett épületeket, 

építményeket (ld. lejjebb), illetve a kulturális programkínálatot, mely törekszik kihasználni a 

település turisztikai adottságait, egyúttal próbálja csökkenteni a szezonalitást. Jelentős 

rendezvény pl.: a majális, vagy a Kalászi Vigasságok. 

 

Budakalász legfőbb látnivalói, vonzástényezői: 

− Faluház: Építtette Klinger Henrik az 1940-es években. Átépítve 1996-ban Turi Attila 

tervei alapján (Szentendrei út 9.) 

− Körmeneti kápolna: A fából készült Madonna szobor Gerstenkorn Béla és Román 

munkája (Budai út 56.) 

− Református templom: Építtette a gyülekezet 1999- ben (Kereszt utca 7.) 

− Katolikus templom: 1907-ben épült neogótikus stílusban. A templomkertben I. 

világháborús hősi emlékmű található. 

− Szerb templom: 1752-ben épült „kárlócai” barokk stílusban. Ikonosztázát Toma 

Visanov festhette a XVIII. Században. Az előtérben álló klasszicista keresztet 1841-ben 

állították.  A szerb templom körül található Budakalász legősibb magja, az ófalu 

(Petőfi tér 7.) 

− Helytörténeti Múzeum: Eredetileg lakóház az 1900-as évek elejéről (Budai út 31.) 

− Kálvária domb: A három kőkereszt helyén Árpád-kori templom állt. 
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− Kopjafa: Állíttatott 1992-ben (Omszk-park) 

− Kőkereszt: A Budai út végén, Békásmegyer felé. 

− Lövétei kereszt: Állíttatta Lövéte testvértelepülés 2000-ben. Felirata: „Őseidnek szent 

hitéhez, nemzettséged gyökeréhez, ember, hűtlen ne legyél soha” (Lövéte tér) 

− Millenniumi kerék: Gerstenkorn Béla munkája, állíttatta a Budakalászi Baráti Kör 

2000-ben (Budai út – Kőbányai út sarok) 

− Szentistvántelepi katolikus templom: A templomkertben álló Szent István szobrot 

Somogyi József készítette 1989-ben (Széchenyi u. közepe) 

− Szentistvántelepi HÉV-megálló: Épült az 1920-as években. Újjáépült 2005-ben 

Jelenleg közbiztonsági centrum. 

− Szerb kereszt: Állíttatott az 1900-as években az ezen a helyen 1734-ben épült szerb 

fatemplom emlékére (Budai út) 

− Szerb parókia épülete: XIX. századi, klasszicizáló falusi lakóház, dór jellegű oszlopos 

tornáccal (Kálvária u. 4.) 

− Út menti feszület: Állították 1933-ban, a korpusz 1992-ben készült (Klisovác utca) 

− Műemlék villa a Luppa- szigeten 1936-ból (Luppa-sziget) 

− Cseresznyefasor: Szentistvántelepen a Széchenyi u. két oldalán 

− Gyógynövény Kutató Intézet botanikus kertje (Luppa-szigeti út) 

− Platánfasor (Luppa-sziget) 

− Omszki-tó: Az 1960-as évek sóder kitermelése nyomán keletkezett kavicsbánya-tó (a 

Tanító u. mellett) 

 

Budakalász térségében a 2009 óta működő Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 

vállalta magára a térségi turisztikai desztináció menedzsment koordináció szerepét. A TDM 

egyesületként működő szervezet éves tagsági díj ellenében a tagokat érintő összehangolt 

marketingtevékenység révén segít a „turisztikai termékek” fejlesztésében, értékesítésében 

(pl. közös kiadványok készítése, internetes felület létrehozása, pályázati források elosztása). 

 

Összegzésképp elmondható, hogy a szűkebb térségben elsősorban az átutazó turizmus 

jellemző, mely egyrészt a „szétszórt” turisztikai vonzástényezőknek (mely inkább az 

összehangolt kínálat, tematikus útvonalak hiányát jelenti) köszönhető. A térség többi 

településéhez képest Budakalászon kevés a turisztikai ajánlat. A térség turisztikai vezető 

települései mind rendelkeznek országos jelentőségű turisztikai vonzerővel: Visegrád 

látványossága a királyi vár, az új építésű wellness központokkal kiegészülve, Leányfalu fő 

vonzereje a strand, Pilisszentkeresztet a hozzá tartozó Dobogókő emeli ki a települések 

köréből. Szentendre egynapos kirándulások kedvelt célpontja, neve önmagában védjegy 

hazánkban és határainkon túl egyaránt. Értékessé, színessé teszik gazdag nemzetiségi 

hagyományai, kulturális öröksége és környezeti adottságai, az itt élő művészek.  Történelmi 

belvárosa a nemzeti örökség része.  
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3.3 Szálláshelyek 

A szálláshely ellátottság az egyik kulcskérdése a térségi turisztikai kínálatnak – a látnivalók 

megléte mellett – hiszen az idelátogatók hosszabb távú tartózkodását szolgálják. Ennek 

felmérésére egy többkörös településhálózati rendszer került vizsgálat alá. A vizsgált 

települések körét a Budapesti Agglomeráció észak-nyugati szektorának települései adják: az 

első kört Budakalásszal közvetlenül határos települések (Duna vonaláig: Üröm, 

Pilisborosjenő, Csobánka, Pomáz, Szentendre), a második kört az első kör településeivel 

határos települések (Solymár, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, 

Pilisszentlászló, Leányfalu). Ez összesen 13 települést érint az Agglomeráció észak-nyugati 

szektorának települései közül. 

 

 

 Szálláshely-ellátottság vizsgálatba vont települések 

 

A szálláshelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és 

a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. 

rendelet alapján a következőképpen csoportosíthatók: szálloda, panzió, kemping, üdülőház, 

közösségi szálláshely, egyéb szálláshely és falusi szálláshely. Az első öt típust összefoglaló 

néven kereskedelmi szálláshelyeknek hívjuk. Az „egyéb szálláshelyek” a 2009-es jogszabály 

módosítás előtt a magánszálláshelyek voltak, míg a ma hatályos szabályozások alapján 

minden olyan szálláshely ide sorolandó, mely nem tartozik a többi kategóriába, valamint a 

szobák száma maximum 8 és az ágyak száma maximum 16. Az egyes szálláshely-típusoknak 

az említett jogszabály alapján különböző kritériumoknak kell megfelelnie, majd 

üzemeletetési engedélyt kell kérni az adott típusra az illetékes kereskedelmi hatóságtól.  
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A többkörös településhálózati rendszer szálláshely-ellátottsági vizsgálata a Központi 

Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 2014-as adatai alapján történt, melyek a TEIR 

(Országos Területfejlesztési é Területrendezési Információs Rendszer), a települési 

adatgyűjtőn belül érhetők el. A vizsgálat kiterjedt egyrészt a szálláshely-típusok meglétére (a 

férőhelyek száma alapján), a 2014. évben a vendégéjszakák számára az egyes szálláshely-

típusokon, külön kiemelve külföldiek által eltöltött vendégéjszakák szálláshely-típusonként. A 

vendégéjszakák száma az adott szálláshely vendégforgalmát, az adott helyen jelentkező 

igényeket mutatja.  

 

A vizsgált települések közül két településen - Csobánka, Pilisborosjenő - egyáltalán nincs 

szálláshely. További három településen egyáltalán nincs kereskedelmi szállás-hely (tehát 

szálloda, panzió, kemping, üdülőház vagy közösségi szálláshely), csupán egyéb szálláshely. 

Ilyenek: Budakalász, Pilisszentiván, Pilisvörösvár. A többi 8 településen kereskedelmi és 

egyéb (2009-ig érvényben lévő jogszabály alapján magán) szálláshelyek is találhatók. 

Szállodák jellemzően a nagyobb településeken – mint Szentendre, Pomáz, Solymár, 

Leányfalu lelhetők fel. Legjellemzőbb szálláshely-típusok – a férőhelyek számát tekintve 

csökkenő sorrendben – kemping, szálloda, panzió. Közösségi szálláshely típus és falusi 

szálláshely típus egyik településen sincs. 

 

A vendégéjszakák számát áttekintve jól kimutatható, hogy a férőhelyekkel ellentétben a 

vendégek körében első helyen áll a szálloda második helyen a panzió, és harmadik pedig a 

kemping. A legtöbb férőhelyet kínáló kemping szálláshely-típus tehát csak a harmadig helyen 

áll. 

 

A nyolc település közül Szentendrén található a legtöbb szálláshely-típus, férőhely és itt a 

legmagasabb a vendégéjszakák száma. Ugyanakkor a másik jelentős pólus, Pilisszentkereszt, 

továbbá nem elhanyagolható a pomázi és ürömi vendégforgalom sem. 
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Kereskedelmi és egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma (2014) 

 

A vizsgált településekből (csak azokat tekintve, melyeken található szálláshelyek), egyéb 

szállástípus férőhelyeit összesítve Budakalász 3. helyen áll Szentendre és Pilisszentkereszt 

mögött. Az összes vendégéjszaka számát tekintve Budakalász a 4. helyen áll a 2014-es adatok 

alapján. 

 

 

Vendégéjszakák száma egyéb szálláshelyeken (2014)  
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Külön érdemes kiemelni a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák számát, mely két lényeges 

dolgokra mutat rá: az egyik, hogy mely településen szállnak meg elsősorban külföldi 

vendégek, a másik, hogy milyen típus szálláshelyeket preferálnak elsősorban. A vizsgált 11 

szálláshellyel rendelkező településen 2014-ben 9 településen szálltak meg külföldiek, a 

legnagyobb számban Szentendrén és Ürömön. A külföldiek által kedvelt szálláshely-típus a 

szálloda, a kemping, a panzió majd az egyéb (magán) szálláshelyek. 

 

 

Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma (2014) 

 

 

A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma szálláshely-típusonként 
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Összefoglalva az eddigieket megállapítható, hogy a vizsgált 13 településből 11 település 

rendelkezik valamilyen szálláshellyel. Ezek közül elsősorban a nagyobb településeken 

jellemző a többféle szállástípus és jelentősebb férőhelyszám. Közösségi és falusi szálláshely-

típus egyik településen sincs. A legtöbb férőhelyet kínáló kemping szezonalitásának is 

köszönhetően a szállodákkal nem tudja felvenni a versenyt vendégéjszakák tekintetében.  

 

 

 

A környék szálláshely-ellátottságot bemutató összefoglaló ábra 

 

3.4. Túraútvonalak, tematikus útvonalak a közelben 

A tervezési terület megközelíthetőségét nemcsak gépjárművel, hanem az alternatív 

közlekedési módok tekintetében is fontos vizsgálni, hiszen az aktív turizmus, természetjárás 

számos formái elterjedtek a térségben (gyalogos útvonalak, kerékpárutak, tanösvények). 

 

Dunakanyarban kiépített kerékpárutak: 

− Tát-Tokoldaltáró 

− Szob 

− Zebegény-Verőce 

− Verőce-Göd 

− Dunakeszi 

− Luppa-sziget-Budakalász 

− Békásmegyer-Szentendre-Leányfalu 

− Szigetmonostor-Pócsmegyer 
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Tervezett EuroVelo Kerékpáros Vándorút a Dunakanyarban: 

Bajna-Nagysáp-Mogyorósbánya-Esztergom-Pilismarót-Dömös-Visegrád- 

DunabogdányTahitótfalu-Szentendre-Budapest. 

 

Turistaközpontok, túraútvonalak a Dunakanyarban 

− Vác térsége: Kisnémedi, Nagymaros, Sződliget, Vác és Verőce. 

− Dunakeszi térsége: Dunakeszi. 

− Pilisvörösvár térsége: Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Pilisborosjenő, Piliscsaba, 

Solymár és Tök.  

− Szentendre térsége: Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Szentendre, 

Tahitótfalu és Visegrád. 

− Szob térsége: Bernecebaráti, Ipolytölgyes, Kóspallag, Nagybörzsöny, Szob és 

Zebegény. 

− Rétság: Diósjenő, Kétbodony, Nagyoroszi, Nógrád, Romhány és Szendehely 

− Dorog térsége: Dorog és Kesztölc. 

− Esztergom térsége: Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan, Mogyorósbánya, 

Nyergesújfalu, Pilismarót és Süttő.  

 

Az Országos Kék Túrához tartozó területek 

- Dorog-Piliscsaba 18,6 km 

- Piliscsaba-Hűvösvölgy - Hűvösvölgy-Solymári-völgy 21,7 km és 13,9 km 

- Solymári-völgy-Dobogókő 22,3 km 

- Dobogókő-Visegrád 24,2 km 

- Nagymaros-Kóspallag - Kóspallag-Nógrád 17,9 km és 20,2 km 

- Nógrád-Naszály-nyereg, Naszály-nyereg-Kétbodony és Kétbodony-Hollókő 

 

Kisvasutak a Dunakanyarban 

− Vác térsége: Kismaros-Szokolya-Királyrét (11 km, 1893) 

− Szob térsége: Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta (8 km, 98 éves, 1908)  

− Kemence Godóvár-(Feketevölgy) (2 km/4km, 1910) 

 

Lovaglás a Dunakanyarban 

− Dunakeszi térsége: Dunakeszi és Göd. 

− Pilisvörösvár térsége: Tök és Zsámbék. 

− Szentendre térsége: Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, 

Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. 

− Szob térsége: Kemence. 

− Rétság: Legénd, Rétság és Szendehely. 

− Dorog térsége: Kesztölc és Nagysáp. 

− Esztergom térsége: Esztergom és Pilismarót. 
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Szomszédos települések túraútvonalakhoz, túrázáshoz kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztései, 

létesítményei: 

− Csobánka tanösvényei: az Erdőszéli (5,5km, 17 tábla), az Oszoly (2,25 km, 9 tábla), a 

Fehérsziklák (7 km, 21 tábla), a Mackó-barlang (3,9 km, 10 tábla) és a Szent-kúti 

ösvény (6 km, 6 tábla) 

− Pilisszentkereszt: Szurdok-völgy tanösvény, hossza 1,5 km.  

− Pilisborosjenő: Kevélyhegyi Tanösvény, hossza 10 km. 

− Üröm: Ürömi Tanösvény, kétkörös: 6 km + 6 km, 7+11 állomás 

− Szentendre: Bükkös-patak tanösvény, hossza 4 km. 

− Pomáz: Pannon-sík, Tófenék: a Szentendre és Pomáz között fekvő Tófenék és Dera-

szakasz ökoturisztikai fejlesztése és rehabilitációja (2007), ehhez kapcsolódó 

ökoturisztikai fejlesztések: Püspökmajori-(Harkály-tavi) tanösvény: Szentendre, 

tervezése megtörtént, hossza: 6.400 m; Alcsevicze/Susnyár tanösvény: Pomáz, 

tervezése megtörtént, 3500 méter; Tófenék tanösvény: Szentendre; tervezése 

megtörtént: vízi világba vezető  pallósor, mely létrehozása a rehabilitációtól függ; 

szerepel; hossza: 3500 m. 

− Föld Szíve Pilisi Zöldút: A Pilisi Zöldút keretében a pilisi Dunakanyar három fő 

turisztikai vonzerőközpontja: Szentendre, Dobogókő és Visegrád között hoznak létre 

kapcsolatot oly módon, hogy a természetjárás különböző változatait teszik vonzóvá 

és élményszerűvé a térségbe érkezők és az itt élők számára. Egynapos kirándulóutak, 

erdei sétautak, városi természetjáró ösvények, tematikus útvonalak, tanösvények és 

kincskereső ösvények alkotják azt a hálózatot, melyet egységesen (Föld Szíve) Pilisi 

Zöldútként kommunikálnak. A fejlesztés négy konkrét (három dobogókői és egy 

szentendrei) helyszínen valamint a Pilist átszövő túraúthálózat mentén megy végbe. 

− Kincskereső ösvény: A Pilisi Zöldúthoz kapcsolódó fejlesztés eredményeként jöttek 

létre, kapcsolódó részei: Szentendrén a Kőhegyi Kincskereső ösvény, Pilisszentlászlón 

a Kincskereső ösvényen a Királyok útján elnevezésű kincskereső út, 

Pilisszentkereszten a Táltos dobogószívek útja, valamint a Szentkereszt csoda falu 

útja. Szigetmonostoron a szigetmonostori Szent Jánoska nevű út és a Vata útja, illetve 

Pilisborosjenőn a Kincses-Kevély útja.  
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3.5. A tervezési terület természeti, táji adottságainak vizsgálata 

 

Budakalász település legjellegzetesebb sajátossága a domborzati és vízrajzi adottságokból 

kialakult párhuzamos tagozódás, mely követi a Duna vonalát. Egyedi jellemzője a magas 

reliefenergia, azaz a magassági különbségek kis távolságon belüli igen nagy változása. Ennek 

köszönhető az is, hogy a Duna ártere ezen a szakaszon viszonylag keskeny, ami a település 

kialakulásának is kedvezett. A domborzati tagoltság miatt a talajviszonyok, a vízháztartás, a 

növényzet is változatos.  

 

Földrajzi értelemben Budakalász és a tervezési terület is az Alföldi nagytáj, a Dunamenti 

síkság középtáj, ezen belül Vác – Pest - Duna völgy részét képezi. A kistáj Pest megyében és a 

főváros területén helyezkedik el, összes területe 192 km2. A tervezési terület a kistáj nyugati 

részén található. 

 

Klimatikus adottságok 

A területet klimatikus adottságait tekintve mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlat 

jellemzi. Az évi középhőmérséklet a városi hatásnak köszönhetően magasabb a környező 

területekhez képest, 10,6-11,2 Celsius fok. A napsütéses órák száma évente átlag 1900-

19930 órára tehető. A Duna-medencében északnyugatról érkező csapadékos légáramlatok, 

és a hegylábak miatt beszűkülő „folyosó” miatt a környező területeknél csapadékosabb. A 

csapadék évi összege 550-600 mm. Az uralkodó szélirány É-i, ÉNy-i, átlagos sebessége 2-2,5 

m/s. Az éghajlat a szántóföldi és kertészeti kultúráknak egyaránt kedvez. A Majdán-patak 

völgye kiemelt szerepet játszik a klíma kiegyenlítésében, nedves terület lévén nagy a 

párakibocsátása. 

 

Földtani, talajtani adottságok 

A település domborzatára jellemző, mely a tervezési terület sajátosságát is adja, hogy a 

síkságtól a hegységig igen változatos. Itt végződik a Pilisi hegység vonulata a Berdó-domb, az 

Ezüst-hegy, és a Puszta-domb kiemelkedései. Az alapkőzet erősen töredezett középkori triász 

mészkő és dolomit, amelyre eocén és oligocén kori homokkő, édesvízi mészkő, agyag, illetve 

márga rakódott le. A terület jelentős részén a változatos kifejlődésű és magassági helyzetű 

felső és középső oligocén – homokos – agyagos képződmények helyezkednek el.  

 

Hidrológiai viszonyok 
A terület a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A tervezési terület déli határában áthalad a Majdán-

patak. A patak egyenetlen vízjárású, alacsony vízhozamú, vízhozamát 18m3/s- ra becsülik. A 

Majdán-patak az EU Víz Keretirányelv szerint nem minősül víztestnek, csak a Barát-patakkal 

való összefolyásától. A talajvíz mennyiségét a Duna jelentős mértékben befolyásolja: dunai 

árvízkor tetemesen emelkedik, kisvízkor csökken. Ez a jelentőségű víz nagyobbrészt azonban 

minőségi okokból nem hasznosítható, elsősorban a főváros agglomerációjának tisztítatlan 
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kommunális szennyvizei rontják le a talajvíz minőségét. A felszín közeli rétegvizek 

mennyisége nem jelentős.  

 

Növényzet 

Növényföldrajzi tekintetben Budakalász területe a Pilisi flórajáráshoz tartozik. A tervezési 

terület környezetére jellemző, hogy az üdülőterületek bővülése miatt a korábban jellemző 

zárt erdőtakaró és a kaszálók nagy területen felszámolásra kerültek. A hegylábak területén a 

cseres-tölgyesek, feljebb gyertyános-kocsánytalan tölgyesek jellemzőek. A Majdán-patak 

térsége - ahol a tervezési terület is található - változatos élőhely típusokkal tarkított. A 

karsztos fennsíkok, a cserjével borított domboldalak, illetve a patakot szegélyező vizenyős 

terület rendkívül gazdag élővilágnak nyújtanak életteret. A patakvölgyben például egymás 

mellett található a kaszáló rét, a mocsári rét, a magas sásos, a nádas és a fehérfűzes 

ligeterdő. 

A tervezési terület jól tagolható, egymástól élesen elkülönülő társulásokból áll, amelyek 

észak-déli irányban az alábbi módon követik egymást: 1. magaskórós/cserjés 

növénytársulások: kb. 1 méter szélességben – 2. fajszegély szárazgyep –  3. patak mentén 

még fellehető értékes égeres, füzes, fekete nyaras állományok, sásos magasréttel, nádassal 

keveredve: jellemző a fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix fragilis), fehér nyár (Populus 

alba), fekete nyár (Populus nigra) jelenléte, az éles sásos magassásréten az éles sás (Carex 

gracilis), mocsári gólyahír (Caltha palustris) fajok. – 4. patak és medre.  

 

Tervezési terület elkülönülő élőhelyei  

 

Állatvilág 

A tervezési területen és környezetében a folyamatos emberi jelenlét miatt döntően 

zavarásra kevésbé érzékeny, részben települési környezetre jellemző állatfajok jellemzőek. 

Az élőhelyi adottságokat a patak menti, természetközeli tájsáv (ligetes növényzet, mocsári 

növényzet, üde gyep), és a környező fátlan formáció határozza meg. A rézsűfelület 

elsősorban száraz gyepeket kedvelő ízeltlábúak, hüllők számára jelenthet kedvező élőhelyet, 

míg az alacsonyabban lévő térszínek potenciálisan kétéltű élőhelyként is szolgálhatnak. A 
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területen jelen vannak a faj diverzitáshoz is hozzájáruló mikroélőhelyek (pl. kidőlt, száradó 

fák, változatos morfológiájú patakmeder és part).  

 

A helyszínelés során (2016. március) megfigyelt madárfajok a következőek: 

 

− csilpcsalp füzike (Phylloscopus collibita), 

− zöld küllő (Picus viridis), 

− nagy fakopáncs (Dedrocopos major), 

− széncinege (Parus major), 

− feketerigó (Turdus merula), 

− seregély (Sturnus vulgaris), 

− egerészölyv (Buteo buteo), 

− szajkó (Garrulus glandarius), 

− szarka (Pica pica), 

− karvaly (Accipiter nisus). 

 

 

3.6. Tervi előzmények, vonatkozó jogszabályok áttekintése 

A tervi előzmények közül a rendezési terveket, azokból adódó előírásokat, korlátozásokat 

szükséges beépíteni a tervezési folyamatba, hiszen egymásra épülésük miatt az alacsonyabb 

szintű tervnek (mint jelent terv is) minden esetben alkalmazkodnia kell a felsőbb szintű 

tervekhez (tervhierarchia). Az országos, kiemelt térségi és települési szintű rendezési tervek, 

a tervezési területre vonatkozó – a tervezést meghatározó – főbb előírásainak áttekintését 

az alábbiakban ismertetjük. 

 

Az Országos Területrendezési Terv (későbbiekben: OTrT) alapján a tervezési terület az 

országos ökológiai hálózat övezetébe tartozik. Az országos ökológiai hálózaton belül az 

ökológiai folyosó területe fedi le a tervezési területet a Természetvédelmi Információs 

Rendszer alapján.  A 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről kimondja, 

hogy az ökológiai folyosó övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, valamint a 

természetes és természetközeli élőhelyek fennmaradását, az ökológiai kapcsolatok 

zavartalan működését biztosítani kell.  

 

A Budapesti Agglomerációs Terv (2005) alapján a tervezési területet érinti az ökológiai 

folyosó övezete. Az ökológiai folyosó övezetére vonatkozó szabályozások nem szigorúbbak a 

korábban már ismertetett OTrT-nél.  

 

Budakalász településrendezési terve a tervezési területet gyepgazdálkodás (Mgy-4) 

övezetbe sorolja. Itt a helyi építési szabályzat (2013) (későbbiekben: HÉSZ) alapján az 

övezetbe tartozó területek elsődlegesen gyepgazdálkodási (rét, legelő, kaszáló), 
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másodlagosan szőlő és gyümölcsös területként hasznosíthatók. Az övezetben állattartó 

épület létesíthető. Az övezetben lakóépület csak a gyepgazdálkodással összefüggő 

termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló építményekkel, állattartó létesítményekkel 

együtt helyezhető el. Az övezetben telkenként maximum egy lakó-, és egy gazdasági épület 

helyezhető el és legfeljebb egy lakás lésíthető. Lakóépület a legalább 3000 m2 területű telken 

építhető. Fóliasátor és üvegház az övezetben nem létesíthető. Nem helyezhető el a 

melléképítmények közül: közműpótló műtárgy, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, 

ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, 

antennaoszlop, zászlótartó oszlop. 

A területen csak áttört kerítés vagy élősövény létesíthető. A természetes terepformát az 

oldalkert, illetve hátsókert legkisebb méretén belül megváltoztatni nem szabad. A tetőzet 

hagyományos magastető, cserépfedéssel. 

A Majdán-patak földrészlete melletti 10-10 m-es sáv ökológiailag különösen érzékeny 

zöldfelület, azon semmilyen építési tevékenység nem folytatható, beleértve közművek, 

kerítés építését, vagy burkolat kialakítását is. 

 A területen épület legalább elégséges közművesítettség, továbbá a megfelelő közúti 

kapcsolat kialakításának biztosítása mellett építhető. 

 

 

3.7. Jelenlegi adottságok összefoglaló értékelése: tájhasználati konfliktusok, 

hasznosítást korlátozó tényezők, érzékenység, lehetőség 

 

Az alábbiakban az elvégzett vizsgálatok legfontosabb, tervezési koncepciót meghatározó 

elemeit tekintjük át. 

 

Korlátozó tényezők, érzékenység 

a, térségi léptékű tényezők 

− elsősorban átutazó turizmus a jellemző a térségben, egynapos kirándulós programok 

dominálnak 

− a vendégforgalom területi eloszlás aránytalanságának problémája 

− vendégforgalmat erős szezonalitás jellemzi, és az erősebb időszakokban sem kielégítő 

a program- és szolgáltatás kínálat 

 

b, a tervezési terület adottságai 

− a kistérség többi településéhez képest Budakalászon kevés a turisztikai ajánlat, nehéz 

versenybe szállnia, kevés a szálláshely   

− a hatályos településrendezési terv szabályozása szerint a tervezési területen áthalad 

a pomázi elkerülő út, ezt a felsőbb szintű tervek is tartalmazzák 

− a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként az ökológiai folyosó területébe tartozik a 

tervezési terület, mely korlátozza a beépíthetőség mértékét és módját 
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− helyi természetvédelemi területként számon tartott Barát-patak, mint érzékeny 

természeti elem közeli elhelyezkedése 

− az építmények elhelyezésére a tervekben kijelölt tervezett elkerülő út miatt keskeny 

sáv áll a rendelkezésre 

− terület megközelíthetőségét biztosító földút nehezen járható esős időben, száraz 

időben pedig a por a legfőbb probléma 

− létesítményhez kapcsolódó parkolóhelyek száma korlátozott 

− a területen belüli magasságkülönbségek áthidalása 

− jelenleg nincs elektromos áram a telken 

− közeli, út menti telkek rendezetlensége 

− patak menti illegális hulladéklerakás 

− a területhez vezető földút (Klisovác utca) mentén lévő kertekben jelentős számban 

tartanak kutyákat. Potenciális zavaró tényező lehet a terület biztonságos gyalogos 

eléréséhez. 

 

Lehetőségek, versenyelőnyt jelentő tényezők: 

 

a, térségi léptékű tényezők 

− a város számos kihasználatlan adottsággal rendelkezik a rekreációs turizmus 

területén, mely a város jövőképébe szervesen illeszkedve a jövő egyik fontos kitörési 

pontja lehet; 

− szomszédos települések közeli ökoturisztikai fejlesztései (Föld Szíve Pilisi Zöldút, 

Kincskereső ösvények, Tófenék, Tanösvények). 

 

b, tervezési terület adottságai 

− a terület megközelíthetősége könnyen fejleszthető a területet érintő meglévő 

földutakat bevonva, a jelenleg érvényben lévő szabályozási terv szerint kiépítendő a 

területet megközelítő földút; 

− a 2015-ös HÉSZ tervezetben kijelölésre került az intézményi mintagazdaság építmény 

elhelyezési területe; 

− természetközeli területek környezetében található, számos élőhely megfigyelhető a 

szomszédos területeken; 

− a patak és kapcsolódó természetközeli területek kedvező látványelemek; 

− kedvező látványkapcsolatok; 

− turistaútvonalak közelsége, adott a tervezési területet érintő földutakkal való 

bekapcsolósának lehetősége; 

− láthatóan az állattartásnak hagyományai vannak; 

− távol esik a település zsúfolt, forgalmas részeitől; 

− a területen megfigyelhető megközelítését segítő csapásokból/ösvényekből arra lehet 

következtetni, hogy az emberek használják a területet; 
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A fenti tényezők alapvető szempontokat jelentettek a tervezési koncepció kialakítása során, 

a szükséges tájrendezési javaslatok meghatározásakor. 

 

3.8. Hasonló hazai létesítmények karakterének, szolgáltatásának áttekintése 

 

Magyarországon számos példát lehet hozni állattartáshoz kapcsolódó bemutatóhelyekre. 

Ökopark néven is működnek turisztikai szolgáltatások, bár ezek nem feltétlenül / nem csak az 

állattartás, gazdálkodás tematikára épülnek. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát, 

amelyek a nagyszabású turisztikai létesítményektől a kisebb állatsimogatókig egyaránt 

relevánsak lehetnek. 

 

Tündérszigeti ökopark 

2006 tavaszán kezdték a Gazfűi-Duna partján kialakítani 2,7 hektáros ökoparkot, melyet 

2015 őszén 0,6 hektárral bővítettek. 

 

Főbb célkitűzéseik az ökopark létesítésével:   

− Lehetőséget teremteni a jellegzetes szigetközi táj újszerű tematikus bemutatására 

(vizes élőhelyek, galéria erdő, mező, szántó), annak sajátos fajaival, ökológiai 

összefüggéseivel. 

− A gyakorlatban bemutatni és oktatni a biokertészkedés fortélyait (zöldség, gyümölcs, 

fűszernövény, gyógynövénytermesztés). 

− Létrehozni és fenntartani a régi szigetközi és magyar tájjelegű gyümölcsfajták, 

gabonafélék géncentrumát (jelenleg 60 régi fajta). 

− Lehetőséget teremteni a hagyományos háziállatok testközeli megismerésére. 

− Ősi szigetközi kézműves mesterségek bemutatása és tanítása (aranymosás, 

kosárfonás, hálócsomózás stb.). 

− Lehetőséget teremteni a színvonalas népkultúrából táplálkozó valamint 

természetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítására, régi 

magyar közösségi játékoknak helyszínt biztosítani (íjászat, méta stb.), valamint új 

természeti „sportoknak” bázist teremteni: Falubájk, Tájevezés, vízitúráknak 

bázishelyet nyújtani. 

 

  



Budakalász, Klisovác utca   Ökoturisztikai bemutatóhely 

29 
EDAL Környezettervező Bt.  2016. március 

Baja - Pandúr ökopark 

Több mint 1 ha-os terület ad otthont a Pandúr Ökoparknak Baján, ahol interaktív tanösvényt, 

panoráma távcsővel felszerelt ötszintes kilátót és szabadtéri főzőhelyet alakítottak ki a 

kiránduló csoportok, családok számára. A mezítlábas sétányon különböző természetes 

anyagokból (például homok, kavics, kő, mulcs, fa) váltakozva készültek járófelületek, 

amelyeken végiggyalogolni gyerekek és felnőttek számára egyaránt érdekes élményt 

nyújthat.  

 

Az ökoparkban karakteres létesítmények is rendelkezésre állnak 

 

 

Interaktív tanösvény táblája a bajai ökoparkban 
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Csodaszarvas tájpark 

A Csodaszarvas Tájpark a Rába folyó mentén, Rábahídvég határában a 8-as főút mellett 

fekszik 16 ha-os területen: egy három hektáros tó, hét hektár legelő, valamint hat hektár 

erdő jelenti a változatos szolgáltatások alapját (pl. disznóölés, kézműves foglalkozások, 

táncház, szauna, erdei íjászat, lovagoltatás), amelyek iskoláknak, óvodáknak, baráti 

társaságoknak, családoknak, cégeknek egyaránt lehetőségeket biztosítanak. 

 

 

Egységes építészeti arculatú létesítmények Rábahídvégen 

 

 

Bodor major lovas- és szabadidőpark 

A Bodor Major a Szentendrei-szigeten, Budapesttől 30 km-re található, 50 hektáron elterülő 

hatalmas lovas farm és szabadidő park, családi pihenőhely és rendezvényhelyszín egyben. A 

major egy önfenntartó családi gazdaságként funkcionál, ahol a látogató könnyen a 

mindennapi történések között találja magát: legyen az istállótakarítás vagy akár egy csikó 

születése; itt egy traktor jön, ott fát ültetnek vagy levendulát szüretelnek. 
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A nagy területen elhelyezkedő ökopark számos szabadidős tevékenységre lehetőséget biztosít 

 

Napfényudvar állatsimogató 

A balatonszárszói minigazdaság családos, kisgyerekes pihenni vágyóknak biztosít szabadidős 

programot, gyermekprogramot, elsődlegesen a változatos állatállomány bemutatására 

építve.  

 

 

Az elsődleges vonzástényezőt a háziállatokkal szerzett közvetlen élmények jelentik 
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4. Szükséges építmények és műtárgyak, valamint infrastruktúra elemek 

felsorolása, fizikai jellemzők, elhelyezkedés, megvalósítás tervezett költségei  

 

A létesítésre kijelölt 8 500 m2 alapterületű telket elhelyezkedése alkalmassá teszi egy olyan 

valós körülmények között működő majorság létesítésére, amely amellett, hogy tényleges 

gazdálkodási tevékenységet folytat, képes részben látogatható bemutató gazdaságként 

funkcionálni, részben pedig olyan élményelemeket és létesítményeket is magába foglal, 

melyek alkalmassá teszik programok, rendezvények lebonyolítására is az előző pontokban 

leírt koncepció megvalósítása mentén.  

Az élménymajor épületei a mellékelt telepítési vázlatrajzon bemutatott elhelyezésben 

kialakíthatóak. A telek Klisovác utcáról tervezett főbejáratának tengelyétől jobbra az 

állattartáshoz szükséges létesítmények, istállók és ólak, terménytárolók és karámok, 

kiszolgáló létesítmények, szérűskert valamint komposzt illetve trágyatároló kerül 

elhelyezésre, a főbejárat tengelyétől balra pedig a foglalkoztató épülete, szociális blokk, 

különféle közösségi funkciójú létesítmények, játszótér, valamint a növénytermesztés 

helyszínei, gyümölcsös és veteményeskert helyezhető el. A gazdasági bejárat a telek északi 

végénél, a földúttal közel azonos szinten építhető meg. A létesítmény kialakításában 

alkalmas arra, hogy valós körülmények között mutassa be a hagyományos állattartás és 

növénytermesztés helyszíneit, viszonyait egy működő majorság keretei között. A 

gazdálkodás bemutatása mellett a létesítmény fontos funkciója, hogy teret, helyszínt 

biztosíthat családi programok mellett rendezvények, közösségi programok szervezéséhez is. 

Az ehhez szükséges létesítmények szintén a főbejárat tengelyétől balra helyezkednek el. 

 

4.1. Az egyes épületek, építmények felsorolása 

4.1.1. Infrastruktúrális létesítmények 

- ivóvíz 

- szennyvíz 

- villamos áram 

- csapadékvíz elvezetés 

- közvilágítás 

- free wifi 

4.1.2. Gazdálkodás létesítményei 

Az állattartás létesítményei hagyományos anyagok felhasználásával, épített illetve favázas 

szerkezettel épülhetnek. Az állattartás és takarmányozás  létesítményei egy tömbben, a múlt 

század elején - főleg a Dunántúlon - alkalmazott formavilágot idéző módon kerülhetnek 

megvalósításra. A veteményeskert, illetve gyümölcsös növényállománya Magyarországon 
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jellemző gyümölcs és zöldségfajták összeválogatásával alakul ki. A megvalósuló 

épített/telepített elemek az alábbiak: 

 

- Állattartás és takarmányozás létesítményei, egyéb kiszolgáló létesítmények: 

o Kamra: 6x2 m, benne padlásfeljáró, falazott szerkezet, a helyben termelt vagy 

árusított termékek tárolására. 

o Terménytároló: 6x6 m, zsákos termények tárolására valamint hombár, 

falazott szerkezet, fa hombár. 

o Istálló: 6x6 m, szamár, marha, kecske elhelyezésére, almos tartás, lerekesztett 

tartásmód, külön jászol mellett 2db szamár és 2db tehén valamint 5 db birka 

és 3 db kecske éjszakai elhelyezésére. Falazott szerkezet, fa belső 

elválasztással. Az állatok ellátása napi rendszerességgel történik. 

o Szénapajta (csűr): 6x6 m funkciója részben a bemutatás (szekér, vetőgép), 

illetve takarmány széna tárolása, kivételesen közösségi programok 

helyszíneként is működhet. Falazott szerkezet. 

o Disznóól: 6X6 m, két rekesszel kocának és hízóknak. Falazott szerkezet, beton 

aljzat, csavarozott akácfa elválasztó rendszerrel, almos tartásra tervezve. Az 

állatok ellátása napi rendszerességgel történik. 

o Géptároló: 6X6 m, eszközök, gépek zárt tárolására, műhely funkcióval. A 

gazdaság fenntartásához szükséges gépek: 15-30 LE közötti kistraktor, kasza, 

pótkocsi, talajmaró, kéziszerszámok tárolására. Faszerkezet, beton aljzat.  

o Galambdúc: 1x1 m, a gazdasági udvarban, önállóan, fa kivitel, lemezelt 

oszlopon elhelyezve. 

o Karám: kettéosztott, megközelítőleg 900 m2 alapterületű, fa szerkezetű, 3 

soros 40+90+130 cm magasságú rudazattal, kapuval tehénnek és szamárnak, 

360 m2 alapterületű, fa szerkezetű, 3 soros 40+70+100 cm magasságú 

rudazattal, kapuval a birkák és a kecskék részére. A két karám találkozásánál 

egy közös fedett etető épül, szélfogó, száraz pihenő funkcióval. A 

szálastakarmány etetése és a vályús itatás is a féltető alatt történik.  

o Baromfiól: 6X4 m, kb. 70-80 baromfi számára. Falazott szerkezet. Külön 

épületben, a karámokhoz és a tóhoz közeli elhelyezéssel. Az állatok ellátása 

napi rendszerességgel történik. 

o Kukorica góré és fatároló: 6x1,2 m, a kisebb karám és a galambdúc mellett, 

lemezelt oszlopokon emelt padozattal. Alatta fatároló. 
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o Gazdasági udvar: a baromfiól és kacsaúsztató körbekerítésével, kb 500 m2 

alapterületen, 1,3 m magas léckerítéssel elválasztva. A „kacsaúsztató” tó 

alapterülete kb. 300 m2.   

o Szérűskert: szénaboglyákkal, részben a trágyatároló leválasztása céljából, 

részben élmény illetve látványelemként.  

o Trágyatároló: 6x8 méter, közegészségügyi szempontokat figyelembe vevő 

elhelyezéssel, heti ürítéssel. 

 

- Növénytermesztés és kertészeti bemutatóhely növényei, egyéb kiszolgáló 

létesítmények: 

o Gyümölcsös rezisztens fajokból: alma, körte, szilva, mandula, dió, meggy, 

cseresznye, barack, málna, ribizli, egres. Kb. 18 db fa és 30 db cserje. Az 

ültetés egy éves csemetével történik minimum 250 cm-es sor és 200 cm-es 

tőtávval. Kézi ápolást (kapálás) és első évben locsolást igényel. 

o Zöldségeskert és fűszerkert: paradicsom, paprika, sárgarépa, zöldség, bab, 

borsó, zeller, káposzta, cékla, uborka, krumpli, tök,  menta, zsálya, kakukkfű, 

citromfű, levendula, rozmaring, csombor, tárkony, kapor. Az ültetés 

palántával vagy magról történik, változó sor és tőtávval. Folyamatos kézi 

ápolást és locsolást igényel.  

o Virágok cserépben és ágyásban: rózsa, évelő mályva, muskátli, labdarózsa, 

pünkösdi rózsa, nárcisz, tulipán. Az ültetés palántával vagy magról történik 

változó sor és tőtávval. Folyamatos kézi ápolást igényel. Locsolást igényel. 

o Ligetek, a patak felőli telepítéssel: éger fűz és hazai nyarak keveréke, a 

játszótér környékén magyarkőris, a magasabb helyen kocsányostölgy, 

gyertyán, nyír, koraijuhar, hegyi juhar, kislevelű hárs. Az ültetés kétszer 

iskolázott, földlabdás, vagy konténeres, min. 14/16-os méretű fákkal történik. 

A telepítés után a fákat ki kell karózni, megeredésükig öntözésükről 

gondoskodni kell. 

o Komposztáló: a trágyatároló mellett, hasonló kivitelben, fa keretben, kb. 15 

m2 területen. 
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4.1.3. Közösségi létesítmények: 

A látogatók kiszolgálását segítő illetve élményelemet jelentő létesítmények: 

o Központi létesítmény mintegy 170 m2 alapterületen. A recepciót, mosdókat, 

zárt foglalkoztatókat (2 db) és a személyzet számára fenntartott pihenőt és 

kényelmi létesítményeket magába foglaló, hagyományos szerkezetű 

létesítmény a főbejárat tengelyétől balra a bejárat mellett helyezkedik el.  

o Pavilon, kültéri foglalkozások, közös programok céljára, hozzáépített kültéri 

kemencével. A fedett felület kb. 70 m2. 

o Játszótér, kb. 400 m2. 

o Élményelemek, kerekeskút, tűzrakóhely. 

o Kerti utak, külső kerítés, közvilágítás. 

 

4.2. A megvalósítás tervezett költségei 

A megvalósítás költségeit pontos felmérés és tervek hiányában csak becsléssel, fajlagos 

költségek számbavételével terveztük. 

Megnevezés: Fizikai jellemzők Költségbecslés eFt 

nettó 

Megjegyzés 

Infrastruktúrális 

létesítmények 

Közműcsatlakozás és 

telekhatáron belüli 

kiépítés költségei. 

5 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Állattartás 

létesítményei 

(istállók, tárolók) 

Megközelítőleg 220 

m2 beépített terület, 

vegyes kivitelezés, 

hagyományos 

szerkezet.  

22 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Állattartás kiegészítő 

elemei (karámok, 

gazdasági udvar, 

etetők, góré, 

trágyatároló) 

Megközelítőleg 1500 

m2 felületen, vegyes 

burkolattal illetve 

burkolat nélkül, 

hagyományos 

faszerkezettel. 

5 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Gyümölcsös, kert és 

fatelepítés valamint 

komposztáló 

Megközelítőleg 1500 

m2 felületen, 

jellemzően a 

növénytelepítések 

1 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 
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költségei. 

Közösségi 

létesítmények (közös 

használatú terek 

létesítése) 

Mintegy 240 m2 

alapterületen, 

hagyományos 

kivitelezésben, 

részben 

faszerkezettel (70 

m2), hagyományos 

kivitelezésben 

(kemence). 

60 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Tó létesítése 300 m2, átlagmélység 

1,5 m 

4 500 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Utak (500 m, 2,0-5,0 

m szélességben) és 

közvilágítás kiépítése 

Az utak zúzottkő 

erősítéssel, 

peremmel, a 

közvilágítás 

napelemes 

környezetbarát 

megoldással. 

7 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Játszótér és 

élményelemek 

(tűzrakó, kerekes 

kút), mintegy 400 

nm-en 

hagyományos és 

élményelemeket is 

tartalmazó játszótér. 

19 000 A tervek 

ismeretében 

pontosítandó 

Eligazító és 

tájékoztató táblák 

 1 000  

Beruházási költségek 

becslése 

mindösszesen: 

 124 500  
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Eszközök, felszerelések és állatállomány beszerzési költségei: 

Megnevezés: Fizikai jellemzők Költségbecslés eFt 

nettó 

Megjegyzés 

Állatállomány 

beszerzése: 

2 db marha, 11 db 

sertés, 2 db szamár, 

5 db juh, 3 db 

kecske, kb. 70 db 

baromfi. 

1 531  

Eszközök, 

szerszámok: 

Kis teljesítményű 

traktor (max. 30 kW), 

munkagépei és 

kéziszerszámok. 

4 000   

Berendezési, 

felszerelési tárgyak: 

Közösségi 

létesítmények 

berendezése, padok, 

asztalok, pihenő 

berendezése 

3 000  

Mindösszesen:  8 531  

 

A létesítés teljes költsége mintegy 133 millió Ft, a költségek tervezésekor nettó beszerzési 
költséggel számoltunk. A beruházás, létesítés költsége 124,5 millió Ft. 
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5. Ökoturisztikai fejlesztési és arculati koncepció, interpretációs (bemutatási) 

stratégia (az ökoturisztikai bemutatóhely  helye és szerepe az oktató-nevelő 

tevékenységben) 

 

A fejlesztési koncepció alapelvei, javasolt funkciók 

A koncepció kialakítása során meghatározó szempontnak tekintettük, hogy a tervezett 

szolgáltatás fejlesztése egy jól körülhatárolható értékrend mellett történjen. Ennek 

érdekében az alábbiakban rögzítettük a fejlesztés alapelveit: 

− egyediség, helyspecifikusság: az új tevékenységnek maximálisan igazodnia kell a táji-

természeti adottságokhoz; turisztikai szempontból az átlagostól eltérő, minőségi 

termékstruktúra, megbízható szolgáltatás kialakítási a cél, 

− környezettudatosság és fenntarthatóság: az új hasznosítás feltételeit hosszabb távra 

biztosítani kell, minimalizálva az új tevékenység környezeti hatásait, ökológiai 

lábnyomát, figyelmet fordítva a műszaki fenntartás szükségességére, a szolgáltatással 

a fenntartható életmód és szemléletformálás feltételeit is biztosítani kell, 

− egészségtudatosság: a tervezett szolgáltatásnak fontos szerepe kell, hogy legyen a 

stressz oldásban, a testi és szellemi rekreációban, 

− együttműködés és hálózatban gondolkodás: a tervezett szolgáltatás sikerességének 

egyik záloga a térség turisztikai fejlesztésében érintett partnerek és egyéb 

szolgáltatások feltérképezése, az erőfeszítések összehangolása, az ökopark 

bekapcsolása a térség turisztikai rendszerébe. 

 

A tervezett ökopark fő célcsoportját elsősorban a diákok és a hazai, családos látogatók 

képezhetik, de alkalmas lehet baráti társaságok, céges rendezvények lebonyolítására is. A 

létesítmények elsődlegesen hagyományos háziállatok, zöldség- és gyümölcsfajok (fajták) 

bemutatását szolgálják, illetve az ezekhez tematikusan kapcsolható programkínálathoz 

nyújtanak keretet.  

 

Az arculatra vonatkozó javaslatok 

A tervezett turisztikai termék kialakításánál fontosnak tartjuk, hogy külső, felismerhető 

jegyek alapján a helyszín azonosítható legyen – önálló arculattal rendelkezzen. Az arculat 

szerepe egyrészt, hogy az ökoparkot és a szolgáltatást a látogatók, érdeklődők egyértelműen 

egy márkaként értelmezzék, másrészt, hogy a szolgáltatás egy életérzést és szemléletmódot 

legyen képes közvetíteni. Az arculat egy összetett rendszerként értelmezhető, amely a 

termék minden elemén következetesen visszaköszön, elsősorban színek, formák, anyagok, 

hangok stb. formájában.  

 

Az arculati elemek értelmezhetőek az 1) ökopark környezetében megjelenő művi és 

természeti elemek egységes formai kialakítására, illetve 2) a szolgáltatáshoz kapcsolódó 

reklámanyagokra, illetve minden egyéb kommunikációs és információs eszközre stb.  
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Művi és természeti tájelemek: 

 kerítés, kapu 

 épület 

 berendezési tárgyak (pad, asztal, információs tábla, kerékpártároló,  

hulladékgyűjtő, korlát stb.) 

 játszószerek 

 burkolatok 

 növényzet 

 

Reklámanyagok, kommunikációs és információs eszközök: 

 honlap 

 közösségi oldal 

 logó 

 névjegy, levélpapír, boríték, mappa 

 prezentáció design 

 e-mail fejléc 

 Word dokumentum fejléc 

 ismertető kiadványok, prospektusok, szórólapok 

 az ökopark elnevezése  

 szlogen 

 

 

A mezőgazdasági vonatkozás és a település címerének szimbolikája miatt a (kék alapon) 

három aranyszínű búzakalász motívum jól felhasználható az arculati elemekhez. A művi 

elemek egységessége alapvetően az anyaghasználaton és felületkezelésen múlik. Ebben az 

esetben a fa, fűzvessző, nád, gyékény anyagok használatát javasoljuk, melyek 

természetközeli hatásuk mellett kifejezetten vízpartokhoz illőek. Ehhez az eredeti, 

természetes felületek és színek dominanciáját tartjuk megfelelőnek, a formavilágot, eltérő 

látványelemeket kiemelő, markáns színes felfestések alkalmazásával. A formavilágot illetően 

javasoljuk a természetközeliséget erősítő szabálytalan ívek, struktúrák alkalmazását, pl. az 

ösvények vonalvezetésekor, a kerti bútorok kialakításánál sem a mérnöki, szimmetrikus 

formák domináljanak.  

 

Az interpretációs stratégia alapelvei 

A vonzástényezők feltárása, bemutatása során az alábbi elvekhez igazodtunk: 

− interaktivitás, élmény, kaland: nemzetközi és hazai turisztikai trendként figyelhető 

meg, hogy a látogatók minimális idő alatt maximális élményt várnak, 

− kertpedagógia: a természet körfolyamainak, az élelmiszerellátás – környezeti állapot 

összefüggéseinek megismerése fejleszti a gyermekek felelősség tudatát, a 

fenntarthatóság elvének megértését,  
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− változatosság, változtathatóság: számos turisztikai termék vonzereje néhány éven 

belül csökken, ezért biztosítani kell a megújulás lehetőségét – elsősorban a 

programkínálat révén, 

− tájrehabilitáció: az ökoparkon és környezetében lehetőség van tudatos 

élőhelyfejlesztésre, illetve egyes tájrészletek természetközeliségének 

fokozására/visszaállítására, további alapokat biztosítva a természetvédelmi 

bemutatáshoz.  

 

A bemutatás módja részben tájékoztató táblák, részben vezetett séták/programok 

segítségével elképzelhető. A bemutatás ismeretanyaga alapján tematikus létesítmény 

kialakítását tervezzük, a bemutatás tárgyát elsődlegesen a megtekinthető állat és 

növényfajok jelentik, de lehetőség van feltárni a hagyományos gazdálkodási folyamatokat, 

ezek táji-természeti feltételeit, illetve a kapcsolódó természetközeli élőhelyeket 

(részletesebb lásd a követező fejezetben). Az ismeretszerzés módja esetében a foglalkoztató 

jellegű, interaktív, személyes élményszerzésen alapuló megoldásokat javasoljuk.  

Az ökopark bekapcsolása a térségi turisztikai hálózatba 

Javaslatok a terület megközelítését biztosító tanösvényre  

A tervezett ökopark meghatározó állomása lehet egy Budakalászon kialakított, Budakalász 

természeti és történelmi múltját is bemutató tanösvénynek. A tervezési terület szomszédos 

településein már találhatók tanösvények, a rendszer hiányzó budakalászi elemét pótolva a 

terület megközelíthetőségét tervezett tanösvénnyel is biztosítjuk. 

 

A tervezett tanösvény a következőképpen jellemezhető: 

− az ismeretközlés módja szerint: tájékoztató táblás tanösvény, a túra folytatásaként 

kirándulásvezető füzetes  

− az ismeretszerzés módja szerint: foglalkoztató tanösvény, 

− az ismeretanyag alapján: komplex környezetismereti tanösvény, 

− a közlekedés módja alapján: gyalogos tanösvény, 

− az útvonal hossza alapján:  < 6 km 

− a helyszínhez való viszony alapján: témaközpontú tanösvény. 

 

Az oktatási, értékvédelmi, élményadási funkciók együttes biztosítása érdekében 6 db állomás 

javasolt kialakításra, melyek Budakalász természeti, táji értékeit és történelmi múltját 

dolgozzák fel. Lehetséges útvonalát a 2. számú melléklet mutatja be, hossza kb. 5 km. 

Tervezett útvonala: Kőbányai út (Budai út felőli szakasza) – Budakalászi Kőbánya – Majdán-

patak – tervezett ökopark – Klisovác utca (Budai út felőli szakasza). Indulási és érkezési 

pontok is könnyen megközelíthetőek, akár gyalogosan is (Budakalász, Lenfonógyár állomása 

kb. 200 méterre található).  
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A tanösvény egyes állomásai önállóan is alkalmasak lehetnek további vonzástényező 

fejlesztésre például tematikus játszótér, pihenőhely, kilátó, lombkorona sétány, 

kalandpark. 

Az egyes állomásoknál elhelyezésre kerülő tájékoztató táblák illetve az ökoparkban, mint 

állomáson elhelyezett játszószerekkel és foglalkoztató eszközökkel együtt szolgálják az 

ismeretszerzést és felfedezés, játék élményét. Az egyes állomások és művi elemek 

elhelyezését a terepadottságokhoz, megközelíthetőséghez, különböző élőhelyek 

elhelyezkedéséhez igazítva határoztuk meg, kellő ritmusosságot biztosítva. 

 

Kezdő állomás: Budai út - Kőbányai út kereszteződése 

A Kőbányai út Budai út felőli szakaszán javasolt 1 db indítótábla elhelyezése. A tábla 

információs felületen egy színes látványtérkép szerepel, továbbá tájékoztat a tanösvény 

állomásairól, a bejárási útvonaláról, a javasolt viselkedési szabályokról, és a térség további 

turisztikai attrakcióiról. Első állomásként a táblán a Majdán-patak és Barát-patak valamint a 

Duna bemutatása is szerepel, ezen természeti elemek településszerkezetben betöltött 

szerepének és a település letelepedését és fejlődését meghatározó tényezőként való 

bemutatásával. 

 
Tanösvény indító tábla (előkép) 

 

Második állomás: Budakalászi kőbánya, kilátás 

A második állomás a zöldjelzésű túraút vonalát követve a Kőbányai úton haladva érhető el. 

Cél: a település bányászati múltjának bemutatása, ehhez szükséges földrajzi adottságok 

szerepeltetésével. Kilátói pontnál panoráma térkép elhelyezése. 
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Harmadik állomás: Majdán-patak  

Zöldjelzésű túraútvonalat elhagyva Pomáz felé a földutat követve leérünk a Majdán-

patakhoz. Cél: a vízfolyás, mint természeti érték élővilágának, élőhelyeinek bemutatása. 

 

Negyedik állomás: település egyedi tájértékei 

Klisovác utcára fordulva Budakalász belterülete felé haladva érünk el a negyedik állomáshoz. 

Cél: egyedi tájértékek jelentőségének bemutatása. Budakalász egyedi tájértékeinek 

felfedezése játékos „kincskereső” formában. A tanösvény útvonalán található útmenti táji 

értékek felfedezése: útmenti feszület és kitelepítés emléktáblája, kerekes kút a Kőbányai 

úton. 

 

Ötödik állomás: tervezett ökopark 

Célja: ökoparkban interaktív élményszerzés. 

 

Hatodik állomás: záró tábla, Klisovác utca belterületi szakasza  

Záró tábla további kincskereséshez (belterületi értékek megtalálásához) ad útmutatást a 

belterületen található többi tájérték leírásával. Kirándulásvezető füzet segítséget adhat a 

tájértékek megtalálásához. 

 

 

 

Gyadai „ovis” tanösvény vízparti pallósora (előkép) 
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Javaslat a terület túraútvonalakba való becsatlakozására 

A tervezési területet közvetlenül nem érintik turistautak, nincsen rajta tanösvény sem, de 

közelségük miatt a terület könnyen bekapcsolható a rendszerükbe. A térségben kifejezetten 

lovaglás céljára kijelölt lovastúra-útvonalakkal nem találkozhatunk, a meglévő lovardák 

környezetében a helyi mezőgazdasági vagy erdészeti feltáró utakat használják elsősorban 

lovaglás céljából. A tervezési területhez vezető Klisovác utca kerékpározásra alkalmas 

útvonal, ám nem kiépített. A település közlekedésfejlesztési koncepciója is bekapcsolja a 

kerékpárutak rendszerébe, kerékpározásra alkalmas része a belterülettől a tervezési 

területig tart. 

A gyalogos turistautak közül fontos kiemelni, hogy a tervezési területtől délre a zöld turistaút 

(500 méterre), északra a sárga jelzésű turistaút (2000 méterre) halad, melyek helyi 

jelentőségű vándorutak. A tervezési területet ezen útvonalakkal földutak, illetve belterületi 

utak kapcsolják össze. Tervezett meglévő túraútvonalak rendszerébe való bekapcsolási 

lehetőségeket a 3. mellékletben található ábra szemlélteti a környezető túraútvonalak és 

turisztikai infrastruktúra ábrázolásával. A tervezett összeköttetés biztosításával 

megteremtődik a túraútvonalak közötti kapcsolat is, melyben kiemelkedő szerepet kaphat a 

tervezett tanösvény.  

 

 
Tervezési terület környezetében futó túraútvonalak, kerékpárutak 
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6. A területre vonatkozó általános környezetrendezési javaslatok, 

ökoturisztikai létesítmények kialakítására vonatkozó javaslatok 

 

A tájrendezési javaslatok megfogalmazásánál fontos ügyelni arra, hogy a tervezett 

hasznosításoknak és létesítményeiknek összhangban kell lenniük funkcionális, ökológiai és 

esztétikai alapkövetelményekkel. A tervezett funkciók fizikai megvalósulása sokféleképpen 

elképzelhető az igényekhez és lehetőségekhez mérten, ezen fejezet iránymutatásul szolgál a 

feladatok típusait és azok főbb alapelveit, szempontjait illetően.    

 

Tervezett előkészítő munkálatok 

Fakivágás, bozótirtás 

A tervezési munka során fontos szempont a terület értékes növényállományának megőrzése. 

Bozótirtásra a terület északi cserjesávjában és a patak megközelítését szolgáló déli vizenyős 

területein kerül sor.  

 

Tereprendezés, földmunkák 

A terület északi részén az érkező gépjárművek elhelyezésére kőzúzalék burkolatú parkoló 

kerül kialakításra. Az ágyazat kialakítása miatt kikerülő föld egy része elteríthető 

telekhatáron belül az alacsonyabb fekvésű területeken. A terület egyéb részein jelentősebb 

terepalakításra a telek északi részén szükség. A déli részén legfeljebb finom tereprendezés 

javasolt a létesítendő művi elemek környékén. 

 

Burkolatok, szegélyek 

Parkoló 

A tervezési területtől északra található telken a gépjárművek fogadására min. 10 férőhelyes 

parkoló kialakítása javasolt. A parkoló kőzúzalék burkolatú, amely szegélyezve, tömörített 

ágyazaton kerül kialakításra.  

 

Játszószerek alatti feltöltés 

Azon játszószerek esetében, ahol az esésmagasság megköveteli, szükséges eséscsillapító 

burkolat kialakítása. Az eséscsillapító burkolatokat a tervezési területen 50 cm mély 

kvarchomok terítésével javasoljuk kialakítani, mivel az jól illeszkedik a tervezési környezetbe. 

 

Kerítés, kapu 

A kerítés elsődlegesen vagyonbiztonsági célból készül, illetve eseti vadkár (róka, vaddisznó) 

megelőzésére. A kerítés 3 m-es távolságra elhelyezett, 160 cm magas, 10 cm átmérőjű akác 

oszlopokkal kialakított, horganyzott vadhálóval borítva. Bejártként 1db kétszárnyú 

szélezetlen akác deszka borítású kapu javasolt. 
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Egyéb burkolt felületek 

További burkolt felületek kialakítása javasolt a főbejárat és a fő épületeket, építményeket 

összekötő szakaszokon. 

 

Növénytelepítés 

A tervezési területen a funkciók biztosításához és arculat kialakításához is elengedhetetlen a 

növényzet alakítása. A javasolt növények fontos szerepet játszanak a kedvező látvány 

kialakításában, a művi elemek tájbaillesztésében, az egyes tematikus állomások térbeli 

elválasztásában, az árnyékolásban, talajmegkötésben, illetve részben a környezeti 

bemutatás, szemléltetés tárgyai is. A tervezett növényfajokkal és fajtákkal kapcsolatban 

alapvető elvárás, hogy honos, az üde termőhelyi viszonyokhoz illeszkedők legyenek. Javasolt 

fajok a puhafás ligeterdő kíséri, jellemző fajaiként a fehér fűz (Salix alba), törékeny fűz (Salix 

fragilis), fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra), labdarózsa Viburnum opulus 

’Roseum’, a sásos magassásrét jellemző fajaiként: az éles sás (Carex gracilis), mocsári 

gólyahír (Caltha palustris). Elképzelhető nagyobb díszítőértékű fajták alkalmazása is, például: 

bíbor fűz (Salix purpurea ’Gracilis’), Viburnum sargentii  ’Onondaga’, májusfa (Prunus padus 

’Rózsaszín Május’). A magasabb térszinten ültethető a korai juhar (Acer platanoides), hegyi 

juhar (Acer pseudoplatanus), mezei juhar (Acer campestre), kislevelű hárs (Tilia cordata), 

magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), kocsányos tölgy (Quercus robur), 

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), madárberkenye (Sorbus aucuparia) stb. A 

növénytelepítés típusa lehet ligetes telepítés (fák- és cserjék csoportosan, szabálytalan 

elrendezésben), fasor, szoliter fa, gyep és évelőágy (akár fűszerkert). Fontos térhatároló 

funkciója van a kerítés mellett elhelyezett fás szárú növényeknek. 

A meglévő növényállomány jelentős részét megtartásra javasoljuk, kisebb cserjeirtási 

munkák a terület előkészítése során a tervezési terület északi részén szükséges, a terület 

megközelíthetőségének biztosítása céljából. A látvány szempontjából igen kedvező értékes 

patakot kísérő fás állományt meg kell őrizni.  

 

Tájékoztató táblák és egyéb bemutató létesítmények 

A bemutatáshoz javasolt kisebb méretű bemutató táblák alkalmazása, az egyes állat- és 

növényfajok ismertetéséhez (12 db 14x21 cm-es információs felületű tábla a növényhez, 10 

db 21x30 cm-es információs felületű tábla az állatokhoz). A növények esetében egy 

tartórúdon, kottatartó kialakítással javasolt elhelyezni, míg az állatok esetében a karámok 

kerítés léceire/oszlopaira rögzíthetőek.  

Az ökopark fogadóterébe (általános köszöntő-informáló funkció), illetve a gazdálkodás, 

természetközeli élőhelyek bemutatására 1-1 db, függőlegesen elhelyezett, egyedi fa 

tartószerkezeten álló, 40x100cm információs felületű táblát (összesen 3 db) javasolunk. A 

táblák felületén interaktív elemek helyezhetőek el (pl. forgatható korong, összekötős-játék), 

ezen kívül egy vízszintes tengelyen elhelyezett forgató játék is szolgálhatja a bemutatást.  
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Előképek a függőlegesen elhelyezett, egyedi információs táblákra 

 

 
Forgatós játék és tábla információs felületén elhelyezett interaktív elem előképei 

 
Az ökopark tematikájához számos egyedi, egyszerűen kivitelezhető bemutató/látvány elem 

kapcsolható (előkép) 
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Játszószerek 

A terület arculatához illeszkedő játszószerek elhelyezésével a terület tematikája tovább 

erősíthető, egyúttal ismeretterjesztési célokat is szolgálhat. Ennek karakteres példái: 

mezítlábas ösvény, madármegfigyelést szolgáló játszószer. 

 

 

 
A terület arculatához illeszkedő játszószerek segítségével tematikus játszótér kialakítása javasolt 

(előkép) 

 

 

 

 
Egy „mezítlábas park/sarok” jól illeszkedik az ökopark arculatához (előkép) 
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Madármegfigyelést szolgáló, „mynest” egyedi játszószer (előkép) 

 

 

Egyéb környezetarchitektúra elemek  

A terület arculatának erősítéséhez, a tér tagolásához rusztikus fa felépítményeken 

elhelyezett növényfal kialakítását javasoljuk, a fűszernövények egy része itt is illetve kiemelt 

ágyásokban elhelyezhető és bemutatható. A növényfalak előterében kaphatnak helyet a 

karakterhez illő fa kerékpár tároló, padok, asztalok, hulladékgyűjtők.  

 

 

  
A játszótér melletti intim tér elhatárolása pergolán kialakított növényfalak segítségével is 

megoldható (előképek) 
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A kerékpártárolók anyaghasználatának, formai kialakításának illeszkednie kell a létesítmény 

arculatához (előkép) 

 

 

 
A zöldségek kiemelt ágyásba helyezése a térélmény kialakításában, esztétikai élmény fokozásában is 

szerepet játszik (előképek) 

 

 

 
Tűzrakóhely (előképe) 
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Pad asztallal (előképe) 

 

Élőhely-fejlesztés 

Az élőhelyfejlesztés célja élőhely kialakítása művi tájelemekkel az ezekhez kötődő 

életközösségek, továbbá az életközösségek legjelentősebb fajai fennmaradásának 

biztosítása, állományuk növelése érdekében. Ehhez kapcsolódó létesítmények egyaránt 

biztosíthatnak feltételt ízeltlábúak, kétéltűek, madarak és emlősök számára. 

 

 
A „darázs-garázs”, denevérodú, és különböző madárodúk, etetők, itatók stb. az élőhelyfejlesztés 

praktikus, hatékony eszközei (előképek) 

 

Élőhely-rehabilitáció 

Tervezési területen illetve a szomszédos csatlakozó tájrészletben a beruházáshoz 

kapcsolódóan létjogosultságot kaphat a patak-medrének, partjának rehabilitációja. A patak-

rehabilitáció során a természetes állapotot kell helyreállítani, melynek ismérvei: a patak 

hossz-szelvény menti átjárhatósága, a mederviszonyok változatossága a tér mindhárom 

irányába, a meder és a part ökológiai egysége, a megfelelő vízminőség, valamint a megfelelő 

vízhozam biztosítása. Együttes eredménye a változatos, őshonos élővilág megjelenése 

továbbá tájképi értékének növekedése, ezáltal bővítve a turisztikai-rekreáció használat 

lehetőségeit.  
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Hasznosítást kiegészítő javaslatok 

Az új turisztikai terméknek jelentős versenyelőnyt ad, amennyiben a területen számos 

változatos programlehetőség nyílik. A rendezvények szervezésével a célcsoportok köre 

bővíthető és könnyen biztosítható a megújulás elve. Ezek között elképzelhető: 

- családi rendezvények (pl. születésnap lebonyolítása) 

- csapatépítő céges rendezvények 

- ismeretterjesztő előadások szervezése 

- kerékpárkölcsönzés 

- családfotózás 

- nevezetes napokhoz kapcsolódó rendezvények (pl. madarak és fák napja, föld napja, 

gyermeknap, anyák napja, húsvét) 

- népi mesterségek bemutatása (pl. kosárfonás, nádtető készítés) 

- gyerekvetélkedők stb. 

 

A terület bemutatását, ismeretterjesztést valamint a tervezett tanösvény hasznosítását jól 

szolgálják a papíralapú kiadványok. Az ökopark működtetéséhez mindenképp javaslunk 

önálló honlap és közösségi oldal fejlesztését, népszerűsítéséhez logo készítését. 

 

7. Betelepítendő állat és növényfajták ismertetése, ápolási igény, darabszám, 
képződő termények és termékek bemutatása. Beszerzési költségek becslése. 
 

7.1. A betelepítendő állatfajták ismertetése: 

 

Beszerzendő állatfajta, db. Beszerzési költség eFt/db. Beszerzési költség eFt (nettó) 

szamár 2 db.                                            180 360 

tehén  2 db (vemhes), 

magyar tarka. 

280 560 

koca 1 db (mangalica) 80 80 

hízó süldő 10 db. 30 300 

birka (racka) 5 db. 20 100 

kecske 3 db. 20 60 

galamb 20 db. 0,4 8 

liba 5 db (3-4 hetes), 1 5 
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kacsa 5 db (3-4 hetes) 1 5 

pulyka 5 db (3-4 hetes) 1,5 7,5 

csirke (vegyes ivarú) 50 db. 0,4 20 

gyöngytyúk, kifejlett 4 db. 2,5 10 

bráma tyúk és kakas 

(nagytestű) 3 db. 

5 15 

kutya-macska,                                               

menhelyről beszerzett, 2 db 

0 0 

Mindösszesen:  1 530,5 

 

A beszerzendő állatfajták körének kialakításakor arra törekedtünk, hogy a 

parasztgazdaságokban jellemző fajták beszerzésére tegyünk javaslatot. Szempontként 

szerepelt a bemutathatóság, az adott fajta „érdekessége” is. 
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7.2. Fenntartási költségek becslése 

 

Takarmányszükséglet 

Fajta szálas 

kg 

abrak 

kg 

táp 

kg 
Ft/év 

szamár 2db 4 400 1 100 - 132 000 

szarvasmarha 4 db (2 db üsző+ 2 db borjú) 60 000 1 380   - 1 054000 

juh, kecske 5-3 db   -  

kacsa 5db - 280 - 33 600 

liba 5 db 910 330 - 41 000 

tyúk 50 db - 2250 - 270 000 

galamb 8-10 db - 600 - 72 000 

pulyka 3db - 180 - 21 600 

sertés  11 db - 5500 - 660 000 

kutya, macska. - - 180 36 000 

alomszalma 3000  - 9 000 

Összesen: - - - 2 329 200 

 

Egyéb várható költségek: 

- állatorvosi költségek:         300 eFt/év, 

- 2 fő gondozó bére és járulékai:    5 000 eFt/év, 

- Fenntartási költségek (víz, villamos energia):      600 eFt/év, 

Az állatállomány fenntartása mintegy 8 millió Ft költséget jelent évente. 
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7.3. Képződő termékek 

A major működtetése során csak állati termékek termelésével számoltunk, mivel a telepített 

növényállomány termőre fordulása 4-5 év alatt következik be, ezt követően sem jelent piaci 

mennyiséget a termelt zöldség és gyümölcs, azokat legcélszerűbb programok keretében a 

látogatók számára felajánlani. 

Termékek Képződő 

mennyiség/nap/év 

Értékesítési ár 

Ft/egység 

Árbevétel 

eFt/év 

Tehéntej 20 l/nap 110 Ft/l 803 

Kecsketej 3 l/nap 320 Ft/l 117 

Tojás 25 db/nap 30 Ft/db 274 

Vágósertés 10 db/év 350 Ft/kg 350 

Vágómarha 2 db/év 400 Ft/kg 336 

Egyéb vágóállat 

(csirke, kecske, juh), 

25 db csirke, 3 db juh, 

2 db kecske 

260 Ft/kg, 720 Ft/kg, 

700 Ft/kg. 

10 + 54 + 21 

Mindösszesen:   1 965 

 

Látható, hogy elsősorban a magas bérköltségek miatt a majorság nem képes önfenntartó 

módon működni. Az előállított termékek árbevétele nem fedezi az előállítási költségeket, 

ezért érdemes megfontolni a termékek, vagy azok egy részének feldolgozását és 

látogatóknak történő értékesítését. A feldolgozás részben programlehetőséget is jelenthet, 

például disznóvágások szervezése, sajtkészítés elsajátítása, lekvárfőzés stb. 
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8. Működtetéshez szükséges eszközigény és beszerzési költségek bemutatása. 

A korábban bemutatott számítások alapján a major működtetéséhez az alábbi 
eszközök kerülnek beszerzésre: 

 
Megnevezés: Fizikai jellemzők Költségbecslés  

eFt (nettó) 

Megjegyzés 

Kis teljesítményű 

traktor 

Max. 30 kW 

teljesítmény 

2 000  

Munkagépek és 

szerszámok: 

Traktor munkagépei 

és kéziszerszámok. 

Munkagépek: 

pótkocsi, talajmaró, 

fűkasza. 

Kézi szerszámok: 

vasvilla, lapát, 

gereblye, kapa, ásó, 

talicska,  

Egyéb eszközök: 

Terménydaráló 

kalapácsos daráló, 

Rotációs kapa 

Hordozható fejőgép 

 

 

 

 

850 

 

 

150 

 

 

200 

800 

 

Berendezési, 

felszerelési tárgyak: 

Közösségi 

létesítmények 

berendezése, padok, 

asztalok, pihenő 

berendezése, 

minimum 50 fő 

elhelyezésére, 10 db 

asztal, ülőpadok. 

 

 

 

 

3 000 
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9. Személyzeti terv, létszám és végzettség 

A létesítmény működtetése során külön kell választani a major, mint mezőgazdasági egység 
fenntartásához, működtetéséhez szükséges személyzetet a programok szervezéséért és a 
fenntartható működtetésért felelős személyzettől.  

A személyzeti terv: 

9.1. Major fenntartás, működtetés 

- Gondozók, feladatuk az állatállomány szakszerű ápolása, gondozása, etetés, 
állategészségügyi beavatkozások, tartási feltételek biztosítása, fejés, termékek 
begyűjtése. A feladat szakképzettséget nem, de megelőző gyakorlatot, tapasztalatot 
igényel. 

-  
- Éjjeli őr, a telep éjszakai felügyelete. 

Tervezett bérköltség járulékokkal:  

- Gondozó:  200 eFt/hó, 2,5 millió Ft/év. 
- Éjjeliőr:  120 eFt/hó, 1,45 millió Ft/év. 

 

9.2. Programszervezők, irányítás 

A korábban leírtak szerint a tervezett projekt arra a koncepcióra épül, hogy közösségi, 
oktatási helyszínként funkcionálva a major a helyi (térségi) közösségépítés és iskolai képzés 
kiegészítő háttereként is működik. Ehhez a működéshez a foglalkozásokat, programokat 
szervező és megvalósító stábra is szükség van. A hatékony programszervezéshez minimálisan 
az alábbi posztok betöltése szükséges: 

- Vezető programszervező, feladata a major működésének biztosítása, a bemutatótere 
és programok zökkenőmentes működtetése, a gazdálkodás szervezése, forrásszerzés, 
marketingfeladatok koordinálása. Elvárt a gazdasági képesítés, tapasztalat. 

- Animátor (2 fő), feladata a programok bonyolítása, marketing feladatok folyamatos, 
naprakész kezelése (WEB, facebook, stb.), működtetés biztosítása. Végzettséget 
tekintve a hasonló munkaterületen szerzett munkatapasztalat elvárásként, 
alkalmazási feltételként megfogalmazható. 

Tervezett bérköltség járulékokkal:  

- Vezető programszervező:  350 eFt/hó, 4,2 millió Ft/év. 
- Animátor:    250 eFt/hó, 3 millió Ft/év (2 fő). 

Az összes bérköltség az összes foglalkoztatott (6 fő) vonatkozásában 16,65 millió Ft évente. 
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10. Üzleti terv (a fejlesztés eredményei, megtakarítások, egyéb hozadékok), 
illetve megvalósítási és éves fenntartási költségek becslése. Kockázatok 
bemutatása megnevezés és kockázatkezelés módja. 

10.1. A megvalósítás költségeinek bemutatása 

 

Költségelem Költség MFt (nettó) Megjegyzés 

Major létesítés költségei: 124,5 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Eszközök és állatállomány 

beszerzési költsége: 

8,5 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Megvalósítás költségei 

összesen: 

133  

10.2. Működtetési költségek és bevételek, major üzemeltetés 

 

Költségelem/bevétel: Költség 

eFt /év (nettó) 

Megjegyzés 

Takarmányozási költségek: 2 329 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Állatorvos, szaktanácsadó 500 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Major fenntartás, közüzemi 

költségek: 

600 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Munkabér 5 000 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Egyéb anyagköltség, 

karbantartás stb. 

1 200 Rendelkezésre álló adatok 

alapján becslés, fajlagos 

költségek ismeretében. 

Költségek összesen 9 629  
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Bevételek 

termékértékesítésből 

1 965  

Eredmény: -7 664  

A fenti táblázat alapján a major működtetésének költségei jelentősen meghaladják a 
képződött bevételeket, így itt mintegy 7,7 millió Ft éves finanszírozási igény jelentkezik a 
fenntartás biztosítása érdekében. 

10.3. Programszervezés költségei 

A major eredeti koncepcióval történő működtetése feltételezi animátorok és 
programszervező alkalmazását. A három fő tervezett költségei az alábbiak szerint alakulnak: 

 

Költségelem/bevétel: Költség 

eFt (nettó) 

Megjegyzés 

Bérköltség 3 fő, 10 200 Becsült költség. 

Utazás, kommunikáció, 1 200 Becsült költség. 

Egyéb költségek (iroda, 

programszervezés közvetlen 

költségei, nyomda, hirdetés, 

web oldal) 

1 800 Becsült költség. 

Mindösszesen: 13 200  

A fenti adatok alapján a major működtetése jelentős, 20,9 millió Ft éves költséget igényel, az 
önfenntartó működés csak abban az esetben képzelhető el, ha legalább ilyen nagyságrendű 
bevételt biztosít a működtető a szervezett programok segítségével illetve egyéb támogatási 
és pályázati forrásokból. 

 

10.4. Kockázatok bemutatása, kockázatkezelés 

A kockázatelemzés célja, hogy a projekt pénzügyi forrásaiból, környezetéből és 

végrehajtásából eredő veszélyeket a minimálisra illetve a tudatosan vállalt szintre 

csökkentse. 

A kockázatelemzés eredménye az, hogy lehetővé teszi a projekt számára, hogy biztosítsa a 

végrehajtás minél tervszerűbb voltát, időt, pénzt, erőforrást takarítson meg, időben 

felismerje a változásokat, amikre felkészülten tud reagálni és ezáltal elkerülje a 

válsághelyzeteket. A kockázat olyan jövőbeni feltételekre vagy körülményekre vonatkozik, 

amelyek a projekt megvalósítóinak ellenőrzésén kívül esnek, és kedvezőtlen hatással vannak 
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a projektre, ha bekövetkeznek. A kockázatok menedzselése döntő szerepet játszik a 

projektek sikerében, és ehhez olyan szervezeti keretekre van szükség, amelyben a külső 

körülményekből és a belső működésből adódó bizonytalanságokat azonosítani, értékelni és 

minimalizálni lehet - mindezt a lehető legalacsonyabb ráfordítások mellett. 

A kockázatkezelési folyamat a kockázatok azonosításával kezdődik.  

Jelen projekt keretében a projekt előkészítés szakaszában számos ismeretlen tényező mellett 

nagyon nehéz feladat a valódi kockázatok azonosítása. Jelen szakaszban a kockázati források 

azonosítása lehet csak a célkitűzés. 

Kockázati források lehetnek jelen projekt esetében: 

 technológiai kockázatok 

 emberi kockázatok 

 szervezeti kockázatok 

 eszközök 

 követelmények 

 becslések pontatlansága 

 pénzügyi források hozzá-férhetőségének biztosítása, 

 jogi, kereskedelmi szabályozások megváltozása. 

Jelen szakaszban három konkrét kockázati tényezőt azonosítottunk a rendelkezésre álló 

információk alapján: 

- Gazdasági kockázatok: a projekt támogatási forrás hiányába nem valósul meg. A 
kockázat külső kockázatként azonosítható. Kiküszöbölés megfelelően megalapozott üzleti 
terv és pályázati dokumentáció benyújtásával kerülhető el. 

- Gazdasági kockázatok: a projekt önfenntartó működése nem biztosítható, a külső, 
működést biztosító források elnyerése, megszerzése bizonytalan. Kiküszöbölése megfelelően 
megalapozott legalább 5 éves részletes üzleti terv kidolgozásával lehetséges.  

- Gazdálkodási kockázatok: A működtetés során felmerülő problémák ellehetetlenítik 
a major működését (állategészségügyi, szakmai, hatósági problémák), Kiküszöbölése 
hozzáértő tanácsadók, állatorvos alkalmazásával lehetséges. 

A kockázatok körének pontosítása, újabb kockázati tényezők azonosítása a projekt 
végleges tartalmának kialakulását követően lehetséges.  
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11. A projekt előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások/tevékenységek bemutatása: tervezés, előkészítés, 
közbeszerzés szükségessége, típusa, szerződés jellege 

Projekt előkészítés költségei, elemei: 

- Üzleti terv és lehetőségvizsgálati tanulmány készítése  

Vizsgálja a projekt megvalósíthatóságát, gazdasági és hatósági engedélyezési 
szempontokból. Tartalmazza a működtetés költség/haszon elemzését, kitér a várható 
kockázatokra, veszélyek elemzésére, elkerülésük, kezelésük módjára. A projekt 
megvalósítás alapdokumentuma.  Közbeszerzés lefolytatása szükséges, vélhetően 
meghívásos eljárás keretében kerül kiválasztásra a feladatra megbízást elnyerő 
vállalkozás. 

- Tervezés 

A hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges engedélyezési, valamint a 
megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése. Közbeszerzés lefolytatása 
szükséges, vélhetően meghívásos eljárás keretében kerül kiválasztásra a feladatra 
megbízást elnyerő vállalkozás. 

- Hatósági engedélyeztetés 

A megvalósító feladata az összes szükséges hatósági engedély beszerzése. A feladat 
az állattartó telep létesítésének eljárása zöldmezős beruházás keretében. 

- Közbeszerző kiválasztása 

Feladata az előkészítés majd megvalósítás során felmerülő közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása. Kiválasztása ajánlatkérés útján történhet. 

- Pályázati tanácsadás 

A projekt megvalósításához szükséges támogatási források megszerzése érdekében 
szakmai szervezet tevékenysége. A feladat tartalmazza a pályázati dokumentáció 
összeállítását is. Közbeszerzés lefolytatása szükséges, vélhetően meghívásos eljárás 
keretében kerül kiválasztásra a feladatra megbízást elnyerő vállalkozás. 
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12. Finanszírozási lehetőségek, ökoturisztikai pályázati rendszerek 
ismertetése 

A pályázati lehetőségek feltárásához szükséges ismerni a tervezett projekt pontos 
tartalmát és a megvalósító státuszát. Amennyiben feltételezzük, hogy a projekt 
megvalósítója az önkormányzat lesz, úgy a jelenlegi információk alapján az alábbi 
pályázati kiírás keretében a projekt, vagy annak több eleme megvalósítható: 

VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére 

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki 
települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi 
felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a 
helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és 
használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, 
illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés 
javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével. 

Amennyiben a megvalósító önálló gazdasági társaságként (pl. szociális 
szövetkezetként) valósítja meg a projektet úgy jelenleg a: 

VP2-6.3.1-16 - Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

kódjelű pályázati kiírás is alkalmasnak látszik fejlesztési források megszerzésére abban 
az esetben, ha a támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy 
éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó 
üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és 
élelmiszer feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele 
meghaladja a 6000 eurót. 

 
Az ökoturisztikai fejlesztések (mint például a tanösvény) kialakítására több tervezett 
pályázati kiírás kerül a közeljövőben meghirdetésre, mint például a Vidékfejlesztési 
program releváns pályázatai illetve a KEHOP környezetvédelemhez köthető kiírásai. 
 
A pályázati feltételekről csak a megjelenést követően lehet pontos információkat 
szerezni, de az ilyen típusú pályázatok általában minimális önerővel, vagy 100% 
támogatás intenzitással kerülnek meghirdetésre.  

A fejlesztés megvalósításához igénybe vehető támogatások vélhetően több forrásból 
állnak össze, a forráskoordináció folyamatos pályázatfigyelés mellett valósulhat meg.  
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13. Fenntarthatóság bemutatása 

A projekt megvalósítása megközelítőleg 125 millió Ft beruházási költséget jelent. A 
létrehozott majorság fenntarthatóságának vizsgálatakor az első felmerülő kérdés, hogy a 
megvalósító önkormányzat milyen szervezeti keretek között kívánja üzemeltetni a 
komplexumot, milyen forrásokat biztosít tevékenységéhez, milyen fejlődési lehetőségeket 
enged számára.  

A szervezeti keretek kérdése elsődleges, mivel a fenntarthatósággal kapcsolatos elvárás 
valamiféle önálló gazdálkodást követel meg. A megoldási mód a teljes önállóságtól (önálló 
gazdasági társaság) az önkormányzat szervezeti keretei közé integrált, de önállóan 
gazdálkodó egységen át az önkormányzati költségvetésből fenntartott szervezeti egységig 
terjedhet. Ezen megoldások mindegyike más és más követelményrendszernek kell, hogy 
megfeleljen, a fenntarthatóság, bizonyos szervezeti megoldások esetén nem is értelmezhető. 

A fentiekben bemutatott üzleti terv alapadatokból jól látszik, hogy a majorság a 
mezőgazdasági tevékenységet önmagában semmiféle módon nem képes fenntartható 
formában működtetni. ennek elsődleges oka a magas bérköltség és a kis volumenű termék 
előállítás közötti feszültség. 

A projekt kiindulópontja sem lehetett az az elvárás, hogy a mezőgazdasági 
termelőtevékenység önfenntartó módon működjön, hiszen a projekt gerincét az élmény 
funkciók generálása és a látogatók igényeinek kiszolgálása jelenti. Emiatt a projekt 
működtetése során a mezőgazdasági termelőtevékenység csak kiegészítő funkcióval bírhat. 
A bemutatott üzleti tervből látszik, hogy a mezőgazdasági termékek, termények előállítása a 
működési költségekhez képest elenyésző árbevételt termel. Javasoljuk, hogy az 
állattenyésztés során előállított termékek ne felvásárlókon keresztül kerüljenek 
értékesítésre, hanem programok keretében kerüljenek feldolgozásra, így növelve a 
bevételek mértékét (pl. disznótor, sajtkészítő foglalkozás, lekvárfőzés stb. keretében). A 
növénytermesztés által előállított produktumok mennyisége olyan csekély, betakarításuk 
pedig munka és költségigényes, hogy érdemesebb szintén programok keretében a látogatók 
között szétosztani, mivel így az élmény funkció növelhető. 

A tervezett projekt fenntartása (amennyiben eltekintünk a létesítés költségeitől és ezek 
esetleges terheitől) a programszervezés, látogatószám generálás útján válhat reális 
lehetőséggé. Ahogy a térség turisztikai kínálatának elemzése során írtuk, a 
programlehetőség hiánypótló jelleggel jöhet létre Budakalászon, a megfelelő látogatószám 
generálása jó programszervezőket és érdekes programokat feltételez. 

Mivel jelenleg nem ismert, és csak egy hosszabb elemzés, felmérés eredményeként 
határolható be, milyen programlehetőségek jöhetnek számításba, ezek milyen érdeklődésre 
tarthatnak számot, milyen fizetőképes keresletet képes generálni a projekthelyszín ezért a 
működtetési költségekből kiindulva tehetünk csak megállapításokat a fenntarthatóság 
vonatkozásában. 

Az üzleti terv szerint a major fenntartása évente közel 21 millió Ft (20,9 Mft) fenntartási 
költséggel biztosítható. Ebbe a költségbe benne van gazdálkodási költségeken túl a 
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programok szervezésére hivatott dolgozók bére és a működési költség, kisebb propaganda 
költségek, de a lehetséges programok közvetlen költségei, anyagköltségek, meghívott 
vendégek tiszteletdíja stb.) nem. Látható, hogy a tervezett projekt a megadott 
peremfeltételek alapján abban az esetben válik fenntarthatóvá, ha a megvalósítást sikerül 
nagyobb részt támogatási forrásokból finanszírozni, a működtetés során pedig a fentiekben 
bemutatott mintegy 20,9 millió Ft fedezetlen működési költséggel szemben legalább ilyen 
nagyságú bevételt képes generálni. A közel 21 millió Ft előteremtése részben támogatási 
forrásokból (kulturális pályázatok stb.), részben szponzori forrásokból, részben 
belépőjegyekből lehetséges. A major működtetésére azért célszerű önálló szervezeti 
egységet és jogi személyiséggel bíró szervezetet (pl. alapítvány) létrehozni, hogy az képes 
legyen támogatási forrásokat gyűjteni fenntartási költségei fedezetére.  

A fenntarthatóság támogatási és pályázati források hiányában abban az esetben biztosítható, 
ha a major képes évente nagyságrendileg 21-22 millió Ft árbevételt elérni a mezőgazdasági 
termék előállítás bevételein túl. Ez az árbevétel 1000 Ft/fő átlagos belépődíj mellett 21-22 
ezer fizető látogatót jelent évente, azaz a programszervezés során azt a célt kell kitűzni, hogy 
legalább ennyi érdeklődő tegyen látogatást évente a majorba.  

A kitűzött látogatószám csökkenthető abban az esetben, ha a programszervezők képesek 
magasabb belépődíjak mellett programokat szervezni, több napos képzések, táborok, 
csoportos látogatások (pl. disznótorok és egyéb szezonális események) szervezésével. 

A részletes, több éves üzleti terv kidolgozásához és a fenntarthatóság megbízható alapokon 
történő tervezéséhez a programkínálat kidolgozására, a lehetséges rendezvények, 
események megtervezésére van szükség. 
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14. Felhasznált források 

 

Szakirodalom 

- Dövényi Z. (szerk.) (2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA 

Földrajztudományi Kutatóintézete. Budapest. 

- Balog Á., Baráz Cs., Kiss G., Magyarics G. (2007): Tanösvények tervezése. Módszertani 

útmutató. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Eger. 

- Magyar G, Hadarics T., Waliczky Z., Schmidt A., Nagy T., Bankovics A. (1998): 

Magyarország madarainak névjegyzéke. KTM Természetvédelmi Hivatal, Madártani 

Intézet, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Budapest – Szeged.  

- Michalkó G. (2012): Turizmológia. Akadémiai Kiadó. Budapest. 

- Mullarney, K., Svenson, L., Cetterström, D., Grant, P.J. (2011): Madárhatározó. 

Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója. Park Könyvkiadó Kft. 

Budapest. 

- Orbán Zoltán (2008): Madárbarát településfejlesztés. Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület. Budapest. 

- Szalontai Kriszta (2015): Kertpedagógia. Nevelés a kertben – kertészet az oktatásban. 

Kornétás Kiadó. Budapest. 

 

Tervek, programok 

- Budakalász Város Közlekedés Fejlesztési Terve. (2009)  Unitef-Szalamandra Mérnöki 

Iroda Kft.  

- Budakalász Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (2010)  

- Budakalász Város Települési Környezetvédelmi Program (2011). Hazai Térségfejlesztő 

Zrt. Budapest. 

- Budakalász településrendezési terve, alátámasztó munkarészei és Helyi Építési 

Szabályzata (2013). Urban-Lis Stúdió Kft. Budapest. 
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Jogszabályok 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. 

- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről. 

- 2005.évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről. 

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, az országos településrendezési és építési 

követelményekről. 

- 239/2009 (X.20) Kormányrendelet, a szálláshelyek a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 

engedély kiadásának rendjéről. 

- 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről. 

- Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (XII.19.) rendelete 

a helyi környezet és természet védelméről. 

- Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (VII.11.) 

számú rendelete Budakalász Nagyközség Önkormányzatának jelképeiről – címeréről, 

zászlajáról.  

 

Internetes források 

- Csodaszarvas tájpark. http://csodaszarvastajpark.hu/ Letöltés dátuma: 2016. március 

14. 

- Budakalász hivatalos honlapja. http://www.budakalasz.hu/ Letöltés: 2016. március 

14. 

- Google maps programmal letöltött műholdfelvételek. https://maps.google.com/. 

Letöltés dátuma: 2016. március 14. 

- A magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja. https: 

http://www.termeszetvedelem.hu/. Letöltés: 2016. március 14. 

- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. 

https://www.teir.hu/ Letöltés dátuma: 2016. március 14.  

http://csodaszarvastajpark.hu/
http://www.budakalasz.hu/
https://maps.google.com/
http://www.termeszetvedelem.hu/
https://www.teir.hu/
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- Turistautak. http://terkep.turistautak.hu/ Letöltés: 2016. március 14. 

- EU Víz Keretirányelv. http://www.euvki.hu/ Letöltés: 2016. március 20. 

- Föld Szíve Pilisi Zöldút. http://zoldutak.hu/foldszive-pilisi-zoldut/ Letöltés: 2016. 

március 20. 

 

 

Kelt: Felcsút, 2016. március 31. 
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A koncepció összefoglalása 

Jelen döntés előkészítő tanulmány célja, hogy bemutassa, milyen beruházási és működtetési 

feltételek mentén valósulhat meg egy, a város területén létesülő valós mezőgazdasági 

termelőtevékenységet is folytató, közösségi funkciókat ellátó, turisztikai desztinációt is 

képviselő ökoturisztikai bemutatóhely. 

A koncepció részben a város turisztikai kínálatának bővítését célzó projektként került 

megfogalmazásra, de a turizmus fejlesztésén túl legalább ilyen fontos a közösségépítő és 

oktatási szerepe is. A térség turisztikai kínálatának elemzése azt mutatja, hogy Budakalász 

adottságai révén a program és rendezvényturizmus terén képes új elemmel színesíteni a 

térség turisztikai kínálatát, ezzel nyerheti el a részben fővárosi, részben térségbe látogató, 

máshol szálláshellyel rendelkező látogatók érdeklődését. Ez a programturizmus jól 

kapcsolódhat a térség, a város adottságaihoz, szélesíti a jelenlegi turisztikai kínálatot.  

A tervezett major azonban nem csak a turisták, hanem a helyi, illetve környező települések 

lakosságának érdeklődését is felkeltheti programjaival, lehetőségeivel. A beruházásra így 

nem csak, sőt nem elsősorban turisztikai attrakcióként, hanem családi programlehetőségek 

helyszíneként és oktatási helyszínként lehet tekinteni. A bemutatóhelynek így fontos szerepe 

lehet a helyi közösség építésében, identitás-teremtő ereje lehet, amellett, hogy szorgalmi 

időszakban a város oktatási intézményeinek képzési programjába beilleszthető helyszínként, 

míg szünetekben különféle foglalkozások, nyári táborok helyszíneként funkcionálhat. Ennek a 

koncepciónak, hasznosítási lehetőségnek kiindulópontja, hogy a helyszín elsősorban a 

gyerekeken keresztül igyekszik elérni a látogatókat, rajtuk keresztül igyekszik egy stabil, 

állandó látogatói kört kialakítani, fenntartani. 

A major kiépülő funkciói így hármas szerepkör betöltését teszik lehetővé. Egyrészt a 

látogatók, turisták számára nyújt élményt és szabadidő eltöltési lehetőséget a településen, 

másrészt a helyi közösség számára programok, rendezvények helyszíneként funkcionál. Ezen 

kívül a város oktatási intézményeinek, elsősorban az óvodáknak és általános iskoláknak nyújt 

lehetőséget nyári táborok rendezésére, valamint külső oktatási helyszínként illeszthető be 

különböző képzési programokba. 

 

A tervezett létesítmény szerepe, funkciói  

A tervezési helyszínként vizsgált mintegy 8500 négyzetméter alapterületű telket 

elhelyezkedése, adottságai alkalmassá teszik egy olyan valós körülmények között működő 

majorság létesítésére, amely amellett, hogy tényleges gazdálkodási tevékenységet folytat, 

képes részben látogatható bemutató gazdaságként funkcionálni, részben pedig olyan 

élményelemeket és létesítményeket is magába foglal, melyek különböző programok, 

rendezvények lebonyolítására is alkalmassá teszik. 



A major épületei a mellékelt vázlatrajzon bemutatott elhelyezésben kialakíthatók. A telek 

Klisovác utcáról tervezett főbejáratának tengelyétől jobbra az állattartáshoz szükséges 

létesítmények, istállók és ólak, terménytárolók és karámok, kiszolgáló létesítmények, a 

főbejárat tengelyétől balra pedig a foglalkoztató épülete, szociális blokk, különféle közösségi 

funkciójú létesítmények, kemence, játszótér, valamint a növénytermesztés helyszínei, 

gyümölcsös és veteményes kert kerül elhelyezésre. A gazdasági bejárat a telek északi 

végénél, a földúttal közel azonos szinten helyezhető el. A létesítmény kialakításában 

alkalmas arra, hogy valós körülmények között mutassa be a hagyományos állattartás és 

növénytermesztés helyszíneit, viszonyait egy működő majorság keretei között. A 

gazdálkodás bemutatása mellett a létesítmény fontos funkciója, hogy teret, helyszínt 

biztosíthat családi programok mellett rendezvények, közösségi programok szervezéséhez is. 

Az ehhez szükséges létesítmények szintén a főbejárat tengelyétől balra helyezkednek el. 

 

Megvalósítás, működtetés 

A projekt megvalósításának becsült költsége 133 millió Ft, ebből az építés költsége 124,5 

millió Ft. Az elkészült tanulmányban részletesen bemutatjuk a major működtetésének 

költségeit, illetve az üzleti tervben ismertetjük a működés során megtermelt mezőgazdasági 

termékek, termények értékesítése során keletkező árbevételt is. A működtetéshez az üzleti 

terv szerint minimálisan 6 fő alkalmazott szükséges, ebből 3 fő a major tényleges 

működtetését, míg 3 fő a fő árbevételt jelentő programszervezést kapja feladatul. A tervezés 

során felmerülő kérdések közül az egyik legfontosabb, hogy milyen szervezeti keretek között 

kívánja a tulajdonos önkormányzat a beruházást működtetni. Jelen tanulmány célja, hogy a 

projekt megvalósításával kapcsolatos alapkérdésekre választ adjon, alapot biztosítson 

megalapozott üzleti és megvalósítási terv kidolgozásához, illetve segítse a döntési folyamat 

elindítását. 

A dokumentumban bemutatott üzleti terv alapadataiból jól látszik, hogy a majorság a 
mezőgazdasági tevékenységet önmagában nem képes fenntartható formában működtetni. 
Ennek elsődleges oka a magas bérköltség és a kis volumenű termék előállítás közötti 
feszültség. 

A projekt kiindulópontja sem lehetett az az elvárás, hogy a mezőgazdasági 
termelőtevékenység önfenntartó módon működjön, hiszen a projekt gerincét az élmény 
funkciók generálása és a látogatók igényeinek kiszolgálása jelenti. Emiatt a projekt 
működtetése során a mezőgazdasági termelőtevékenység csak kiegészítő funkcióval bírhat. 
A bemutatott üzleti tervből látszik, hogy a mezőgazdasági termékek, termények előállítása a 
működési költségekhez képest elenyésző árbevételt termel. A tervezett projekt fenntartása 
(amennyiben eltekintünk a létesítés költségeitől és ezek esetleges terheitől) a 
programszervezés, látogatószám generálás útján válhat reális lehetőséggé. Ahogy a térség 
turisztikai kínálatának elemzése fejezetben bemutatjuk, a programlehetőség hiánypótló 
jelleggel jöhet létre Budakalászon, persze a megfelelő látogatószám generálása jó 
programszervezőket és érdekes programokat feltételez. 



Az üzleti terv szerint a major fenntartása évente közel 21 millió Ft (20,9 Mft) fenntartási 
költséggel biztosítható.  Ebben a költségben benne van a gazdálkodási költségeken túl a 
programok szervezésére hivatott dolgozók bére, kisebb propaganda költségek, de a 
lehetséges programok közvetlen költségei (anyagköltségek, meghívott vendégek tiszteletdíja 
stb.) nem. Látható, hogy a tervezett projekt a megadott peremfeltételek alapján abban az 
esetben válik fenntarthatóvá, ha a megvalósítást sikerül nagyobb részt támogatási 
forrásokból finanszírozni, a működtetés során pedig a fentiekben bemutatott mintegy 20,9 
millió Ft fedezetlen működési költséggel szemben legalább ilyen nagyságú bevételt képes 
generálni.  

A végleges üzleti terv kidolgozásához és a fenntarthatóság megbízható alapokon történő 
tervezéséhez a részletes programkínálat kidolgozására, a lehetséges rendezvények, 
események megtervezésére van szükség. A projekt későbbiekben történő fejlesztésének, 
bővítésének lehetőségeire is kitér az elkészült tanulmány. 
 

Kelt: Felcsút, 2016. március 31. 
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1. számú melléklet: Szálláshely-ellátottság vizsgálat összefoglaló táblázata 

Települések A vizsgált 
település 

1. kör települései 2. kör települései 

Budakalász Üröm Pilisborosjenő Csobánka Pomáz Szentendre Solymár Pilisszentiván Pilisvörösvár Pilisszántó Pilisszentkereszt Pilisszentlászló Leányfalu 
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g 

A kereskedelmi 
szálláshelyek 
egységeinek száma, 
2014 (db) 

0 1 0 0 2 13 1 0 0 1 2 1 1 

Egyéb (2009-ig 
magán) 
szálláshelyek 
férőhelyeinek 
száma összesen, 
2014 (db) 

32 6 0 0 8 102 16 5 22 0 87 16 14 
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Vendégéjszakák 
száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken, 
2014 (db) 

0 1309 0 0 3301 20742 1139 0 0 1883 14836 106 691 

Egyéb (2009-ig 
magán) 
szálláshelyek 
vendégéjszakáinak 
száma, 2014 (db) 

812 175 0 0 149 1843 1010 208 202 0 1625 123 314 
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Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
kereskedelmi 
szálláshelyeken, 
2014 (db) 

0 1294 0 0 1122 7988 116 0 0 5 376 0 85 

Egyéb (2009-ig 
magán) 
szálláshelyek 
külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakáinak 
száma, 2014 (db) 

246 0 0 0 0 649 0 40 0 0 12 0 0 
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Falusi szálláshelyek 
férőhelyeinek 
száma, 2014 (db) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kempingek 
szállásférőhelyeinek 
száma, 2014 (db) 

0 138 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 

Közösségi 
szálláshelyek 
szállásférőhelyeinek 
száma, 2014 (db) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panziók 
szállásférőhelyeinek 
száma, 2014 (db) 

0 0 0 0 0 234 0 0 0 0 14 32 0 



1. számú melléklet: Szálláshely-ellátottság vizsgálat összefoglaló táblázata 

Szállodák 
szállásférőhelyeinek 
száma, 2014 (db) 

 
0 

0 0 0 136 107 24 0 0 0 102 0 30 

Üdülőházak 
szállásférőhelyeinek 
száma, 2014 (db) 

0 0 0 0 0 100 0 0 0 29 0 0 0 

szálláshely 
szállásférőhelyeinek száma 2014 (db) 

0 
 

138 0 0 136 741 24 0 0 29 116 32 30 
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Falusi szálláshelyek 
vendégéjszakáinak 
száma, 2014 (db) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendégéjszakák 
száma a 
kempingekben, 
2014 (db) 

0 1309 0 0 0 2241 0 0 0 0 0 0 0 

Vendégéjszakák 
száma a közösségi 
szálláshelyeken, 
2014 (db 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vendégéjszakák 
száma a 
panziókban, 2014 
(db) 

0 0 0 0 0 7646 0 0 0 0 332 106 0 

Vendégéjszakák 
száma a 
szállodákban, 2014 
(db) 

0 0 0 0 3301 9708 1139 0 0 0 14504 0 691 

Vendégéjszakák 
száma az 
üdülőházakban, 
2014 (db) 

0 0 0 0 0 1147 0 0 0 1883 0 0 0 

Vendégéjszakák száma összesen a szállás a 
kereskedelmi szálláshelyeken 2014 (db) 

0 1309 0 0 3301 20742 1139 0 0 1883 14836 106 691 
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Falusi szálláshelyek 
külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakáinak 
száma, 2014 (db) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
kempingekben, 
2014 (db) 

0 1294 0 0 0 2113 0 0 0 0 0 0 0 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a közösségi 
szálláshelyeken, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



1. számú melléklet: Szálláshely-ellátottság vizsgálat összefoglaló táblázata 

2014 (db) 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
panziókban, 2014 
(db) 

0 0 0 0 0 2214 0 0 0 0 4 0 0 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma a 
szállodákban, 2014 
(db) 

0 0 0 0 1122 3116 116 0 0 0 0 0 85 

Külföldiek által 
eltöltött 
vendégéjszakák 
száma az 
üdülőházakban, 
2014 (db) 

0 0 0 0 0 545 0 0 0 5 0 0 0 

külföldiek által eltöltött vendégéjszakáinak 
száma összesen a kereskedelmi 
szálláshelyeken 2014 (db) 

0 1294 0 0 1122 7988 116 0 0 5 4 0 85 

 

vendéglátóhelyek száma 2014 41 18 7 7 43 159 32 19 52 7 22 6 31 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet: Tervezett tanösvény nyomvonala és állomásai 

 



3. számú melléklet: A tervezési terület bekapcsolása a turistautak rendszerébe 
(lila szaggatott vonal a javasolt útvonal) 

 
 


