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1 .  Bevezetés 
Budakalász Város a budapesti agglomeráció északnyugati szektorának egyik dinamikusan fejlődő 

települése, mely a városi rangot 2009. év nyarán nyerte el. A városi szerepkörre régóta alkalmas a 

15 km2 nagyságú, több mint tízezer fős lakosságú, kistérségi szinten magas népsűrűségű Budakalász, 

amely a 90-es években rohamos, de mára csökkenő ütemű növekedésnek indult, főként a Budapest-

ről kitelepültek miatt. 

A hirtelen jött változások és a városi funkciókkal együtt járó feladatbővülés, a fenntartható fejlődés 

kihívásai, a közlekedési rendszer fejlődése nyomán Budakalász Város Önkormányzata összetett 

városrehabilitációs program megvalósítását határozta el. A programhoz - melyhez igénybe kívánja 

venni a hozzáférhető Európai Uniós támogatásokat – tartozik a belső történelmi településközpont és 

a főutca megújítása, közterek, zöldfelületek rendezése, új közszolgáltatások (oktatási, nevelési 

célú intézmények, közösségi-kulturális létesítmények) létrehozása is tartozik. A középtávú fejlesz-

tési célokat a pályázati rendszer által is megkövetelt, Integrált Városfejlesztési Stratégiában foglal-

ja össze a város, amely a NFGM által kibocsátott Városfejlesztési Kézikönyv alapján készül el. 

Jelen IVS ezen – a korábbi változatú IVS elfogadása után megjelent – kézikönyv szerinti felépítésben, 

a fejlesztési célokra koncentrálva, egyúttal teljeskörű helyzetelemzést lefolytatva fekteti le Buda-

kalász stratégiai céljait. Ezek úgy foglalhatók össze: nyugodt kisvárosi élet a nagyváros szomszédsá-

gában, biztosítva a fenntartható fejlődés kereteit. 

A városi szintű helyzetértékelést a városrészek elemzése követi, majd kitűzésre kerülnek a megvaló-

sítandó kisebb és nagyobb léptékű célok, melyek a város víziójának megvalósulását szolgálják. A 

beavatkozások helyszínei a megjelölt elsődleges, illetve másodlagos akcióterületek lesznek. Elsődle-

ges akcióterületekként azon területeket kezeltük, melyek közvetlenül érintettek a KMOP-5.2.1./B. 

jelű „Funkcióbővítő rehabilitáció” településközpontok, illetve alközpontok összetett fejlesztését 

célzó pályázati konstrukcióban 

2.  Helyzetértékelés 

2 . 1 .  A  város szerepe a  te lepü léshá lózatban  
Budakalász a szentendrei kistérség tizenhárom települése közül a lakosságszámot nézve a harmadik 

legnagyobb település. Budakalász a főváros közvetlen szomszédságában egyszerre mondhatja magát 

dunakanyari és pilisi településnek is, így fekvése miatt a kistérségben szintén kedvező helyet foglal 

el. A kistérség lakónépessége az utóbbi tíz évben dinamikusan, mintegy 20%-al növekedett, a szent-

endrei kistérség a kiköltözők második legkedveltebb térsége a pilisvörösvári kistérség települései 

után. 

2 . 1 . 1 .  B u d a k a lás z  v on z á s k ör z et e  

A Budakalászt is magába foglaló Szentendrei Kistérségben elsők között alakítottak a települések 

területfejlesztési társulást, amely 2004-ben többcélú kistérségi társulássá alakult Dunakanyari és 

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (DPÖTKT) névvel. A társulás székhelye Szent-

endre, elnöke Szentendre polgármestere. A kistérségi társulás a 2004. évi CVII. törvény szabályozása 

szerint a közszolgáltatások ellátásához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő feladatok ellá-

tásáról gondoskodik, ilyenek az oktatási és nevelési feladatok, szociális és egészségügyi ellátás, 

család-, gyermek és ifjúságvédelem, kommunális szolgáltatások, közútfenntartás, belső ellenőrzés. 
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A társulás a társulási megállapodásában a helyi önkormányzatoktól átvállalt feladatok közül évről 

évre egyre több fajtát lát el. A Kistérségi társulás szakmai segítséget nyújt a rendelkezésre álló 

közoktatási, közművelődési vagy szociális célú épületek rugalmas kihasználásának megtervezéséhez. 

Cél, hogy mind az óvodai, mind az általános iskolai ellátást - legalább az alsó tagozaton - a gyerme-

kek saját lakóhelyükön vehessék igénybe. 

Kezdetben Budakalász önkormányzata a közigazgatásban betöltött szerepének erősítése, illetve 

megtartása érdekében arra törekedett, hogy egyes feladatok ellátásának központja legyen, de azt 

sem a központi szabályozás, sem a társulás más települései nem támogatták. A jövőben a közigazga-

tás és a közszolgáltatások terén Szentendre kistérségi központi szerepének további erősödése, ezzel 

párhuzamosan Budakalász szerepének gyengülése várható. 

A kistérségi társulás azonban nem csak a közszolgáltatások, hanem a gazdaság- és turizmusfejlesz-

tés, területfejlesztés terén is együttműködik, közös projekteket, programokat dolgoz ki és valósít 

meg (e-közigazgatás, Dunakanyari Nyári Játékok…), amelyekben Budakalász komoly szerepet vállal. 

Budakalász térségi szerepe a közlekedés szempontjából jelentős. Amellett, hogy a fővárossal magas 

színvonalú összeköttetést biztosít a HÉV illetve a 11-es számú főút. Az M0 körgyűrű megépülése 

újabb mérföldkő a város fejlődésében, az egész kistérség közúti közlekedésének meghatározó szer-

kezeti eleme kerül így Budakalászra, mely így az üzleti szféra számára a korábbiaknál is vonzóbb 

megtelepedési lehetőséget jelent, akárcsak az M7 és M1 autópályák által érintett nyugati agglome-

rációs szektorban. 

2 . 1 . 2 .  B u d a k a l á s z  s z e r e p e  a  t ér s é g i  m u n k a m e g o s z t á s b a n  

Budakalász a Budapesti agglomeráció része. A Főváros központtal kialakult településtömörülés, 

mely a vele szorosan együtt élő, gazdasági, infrastrukturális, munkaerőpiaci és szolgáltatási tekin-

tetben egymásra utalt településeket foglalja magába. Nemcsak a főváros kiemelkedő gazdasági, 

társadalmi és demográfiai szerepe, hanem történelmi okok is erősítették az agglomerációs folyama-

tot. A szuburbanizáció már az 1980-as években jelentős volt, ekkor főleg a magánvállakozók és a 

munkahelyhez nem kötődő értelmiségiek költöztek ki az agglomerációba, majd a következő évti-

zedben - melyet a főváros jelentős vándorlási veszteséggel zárt - a motorizáció nagyarányú fejlődé-

sének köszönhetően a középosztály alsó rétegei is bekapcsolódtak a szuburbanizációba. A folyamat 

során a magántőke-befektetés egyre jelentősebbé vált a fővárost körülölelő településgyűrűben. 

A budapesti agglomerációhoz hivatalosan tartozó 81 település felsorolását a budapesti agglomeráció 

területrendezési tervét rögzítő 2005. évi LXIV. törvény tartalmazza. 2007-ben e 81 településen ösz-

szesen 2 457 787 fő élt, ami Magyarország lakosságának közel egynegyedét jelentette. Ebből a fővá-

roson kívül 755 290-en éltek. 
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1. ábra. A Fővárosi agglomeráció és szektorai 

 
Budakalász lakossága tehát az agglomerációs gyűrű lakosságának 1,36 százalékát teszi ki. Budakalász 

kisvárosi jellegű, családi házas település. Ipari tevékenység a Lenfonó üzemépületeinek kilencvenes 

évek eleji bezárása óta nem folyik, viszont az utóbbi másfél évtizedben számos nagyáruház, keres-

kedelmi egység települt le itt a kedvező közlekedési feltételek és a főváros közelsége miatt. A vá-

rosban megtelepedtek továbbá a különféle kereskedelmi és szolgáltató kis- és középvállalatok, a 

rendszerváltozás során a fővárosba bejáró gyári munkások munkalehetőségük megszűntével pedig 

helyben kezdtek egyéni, családi vállalkozásba, vagy gazdasági társaságok alapításába. A következő 

években, évtizedben az M0-ás közelsége révén újabb üzletközpontok, illetve irodaházak betelepülé-

se várható a mára városi rangot szerzett Budakalász területén. 

Agglomerációs település lévén, a lakosság jelentős része ingázik a környező települések, főként a 

főváros irányába, melynek III. kerületével Budakalász közvetlenül határos. A mindennapi közleke-

dést megkönnyíti a kedvező fekvés: a közvetlen összeköttetést a BKV HÉV járata és a 11-es számú 

főút biztosítja, az M0 autóút és a Megyeri híd megépülésével pedig a főváros pesti oldala is könnyen 

elérhetővé vált. Kedvező fekvésének, megközelíthetőségének köszönhetően a kertvárosias szerkeze-

tű Budakalász a kilencvenes évektől a multinacionális cégek érdeklődésének középpontjába ke-

rült, több nagy üzletközpont épült fel a településen. 

A település vezetése a kitörési lehetőséget –más, hasonló lélekszámú, agglomerációs településekhez 

hasonlóan- a várossá válásban látta meg. A település 2009 elején benyújtotta a várossá válási pro-
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cedúrához szükséges iratokat a Közigazgatási Hivatalnak, melyek aztán 2009 nyarán kedvező elbírá-

lásban részesültek. A városi rang iránti igényt nem csak a fejlett intézményrendszer, infrastruktúra 

és a nagy lélekszám indokolja, hanem a vele járó előnyök is, így a hatékonyabb pályázás, a maga-

sabb összegű támogatások és a személyi jövedelemadóból visszajáró nagyobb hányad. A várossá 

válás komoly kötelezettségeket is ró a településre, a kötelezően nyújtandó közszolgáltatások kiépí-

tésének köre és fenntartás színvonala folyamatos pénzügyi forrásokat igényel. A stratégiai célok 

közt szerepel a kertvárosias környezet megtartása mellett a turisztikai vonzerő növelése, a telepü-

lés fekvéséből adódó előnyök további kihasználása (a jelenlévő kereskedelmi nagyvállalatok iparűzé-

si adója már most is komoly bevételt biztosít a településnek), illetve a városi környezet, a humán és 

közmű-infrastruktúra fejlesztése. 

Mindemellett szükséges a település életét megkeserítő közúti-forgalmi problémák megoldása, hiszen 

a Megyeri híd és az M0 északi szektorának megépítése jelentősen növeli a 11. számú főút városköz-

ponton átmenő forgalmát. A közösségi közlekedés fő eleme a HÉV, amelynek Budakalászon három 

megállóhelye is van. A szentendrei HÉV a főváros tervei szerint része lesz az É-D-i Regionális Gyors-

vasút hálózatának. Mindez tovább növeli a város térségbeli súlyát is, a könnyebb elérhetőségnek 

köszönhetően, emellett várhatóan a letelepedési kedv – úgy a magánszemélyek, mint a vállalkozá-

sok részéről – megmarad. 

2.2 .  Város i  sz intű  he lyzetértékelés  

2 . 2 . 1 .  V ár o s s z e r k e z e t  

Budakalász a Dunakanyar déli kapujában, a Budai- és a Pilis-hegység, valamint a Visegrádi-hegység 

találkozásánál, egy félkör alakú hegykoszorú öblözetének középpontján található. Tizenöt négyzet-

kilométeres területe tájképileg nagyon változatos. A Kevély-hegycsoport kilátóiról, de a község ma-

gasabban fekvő pontjairól is megcsodálhatjuk e sokszínű tájat: az Ezüst-Kevélyt (416 m), a Nagy-

Kevélyt (534 m), a Kis-Kevélyt (481m), a Majdán-hegyet (273 m), a Csúcs-hegyet (352 m), vagy az 

Oszoly-csúcsot (328 m). A Budakalászhoz tartozó terület tájképileg nagyon változatos, néhány kilo-

méteres kiterjedésben egymást váltják a síksági és dombsági felszínformák. 

A Budakalászt övező hegyeket, dombokat különféle kőzetek alkotják, melyek több millió évvel ez-

előtt lejátszódott geológiai folyamatok termékei. Az ún. dachsteini mészkő (200 millió éves), mely 

az egykori meleg tengerekben létrejött üledékből képződött, a hárshegyi homokkő (30 millió éves), 

melynek anyaga az egykori tengerpart közelében lerakódott homok és kavics, valamint a mészkőhöz 

keletkezésének körülményeiben hasonló, de kémiailag tőle különböző dolomit és a legfiatalabb, az 

édesvízi mészkő, mely építő- és díszítő célokra is kiválóan alkalmas. A kalászi dombokra felkapasz-

kodva agyagos és lösztalajt találunk a lábunk alatt. A lösz a jégkor idején keletkezett hullóporból 

kialakult sárgás színű, puha kőzet. A hegylábi területek és a Duna mai medre közötti síkságon fellel-

hető sóder- és homokréteg arról árulkodik, hogy a korábbi évezredekben a Duna itt rakta le horda-

lékát. A folyó jelenlegi medrében egy erőteljes kanyarodással ér budakalászi területre. A kanyarból 

kilépve sebessége lecsökken, az eddig szállított hordalékot lerakja, és szigeteket épít (Luppa-sziget, 

Tündér-sziget). 

A Duna vízgyűjtője budakalászi területen nem bővelkedik folyókban. Két, szeszélyes vízjárású pa-

tak, a Majdán- és a Barát-patak gyűjti és szállítja a terület csapadékát a Dunába. A Kevélyeken és a 

falu alatti nagyobb mélységekben található, a Dunántúli-középhegységgel is összefüggő nagy vastag-
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ságú mészkő és dolomit kőzettömegben karsztvíz áramlik, melynek egy része a budai gyógyfürdők-

ben is megjelenik. 

2. ábra. Budakalász műholdas képe (forrás: Google Earth) 

 

Meghatározó jelentőségű morfológiai tényezők 

Budakalász a Közép Magyarországi Régió és a Szentendrei Statisztikai Kistérség része, mely rendkívül 

változatos tájképi és szerkezeti elemekkel rendelkezik. Közigazgatási területe összesen 1517 ha. A 

belterülethez (480 ha) kapcsolódnak nyugatról a folyamatosan beépülő és átrendeződő zártkerti 

tömbök (103 ha), valamint a Kevély hegységre felkúszó külterületi ingatlanok. A település belterüle-

te É-i irányban Pomáz város belterületéhez, a Pomázi út mentén, közvetlenül kapcsolódik. D-i 

irányban Budapest III. ker. lakóterületétől csupán néhány százméternyi, ma még beépítetlen zöldsáv 

választja el. 

A település belterülete K-i irányban egyre inkább lenyúlik a Duna irányában. Ebben az irányban je-

lentős szerkezeti változás várható a Megyeri híd és az M0-a építéséből fakadóan, melyek hatásaként 

a korábbi mezőgazdasági és bánya területek folyamatos átstrukturálódása várható. Budakalász kül-

területe jelenleg összesen 931,6 ha, melyből 350,9 ha erdő, 317,8 ha szántó. 

A történetileg kialakult központi településrész még őrzi Budakalásznak, mint egykori falunak a népi 

építészeti emlékeit úgy a kialakult utcahálózat elemeiben, mint a kialakult beépítési módokban. A 

környező dombok, a Duna és annak árterülete morfológiailag meghatározták a történelmi telepü-

lésmag helyét és annak fejlődési irányait. A történelmi településrész centrális eleme a ma már vé-

delem alatt álló görögkeleti templom., amelyet a Budai út és az Ürömi út kereszteződésénél építet-

tek fel annak idején. A két fő közlekedési vonalra hosszirányba szerveződő útifalu több utcás utca-

hálózattal, elágazó szerkezetű, orsós szerkezeti elemet is tartalmazva. A beépítés jelege ezen a 

település részen utcavonalas fésűs beépítés, helyenként zárt sorú kialakítással. A település növeke-

dése elsődlegesen az Üröm felé vezető domb oldalán enyhén emelkedő út, más részt a Budapest-

Budakalász-Pomáz főút, a Barát patak által is meghatározott vonalvezetés mentén következett be. 
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A később kialakult település részek jellegzetesen derékszögű utcahálózattal rendelkeznek, jellem-

zően oldalhatáros vagy szabadon álló beépítéssel, előkertekkel. 

Történeti tényezők áttekintése 

A település létét, a letelepedésre való alkalmasságot bizonyító legrégebbi feltárt leletek a kb. 15 

ezer évvel ezelőtti időből, az utolsó eljegesedés utáni korból származnak, azt bizonyítva, hogy a 

Dunának e félköríves terasza Csillaghegytől egészen Szentendréig szépségével, védettségével, bősé-

ges megélhetési lehetőségeivel kiválóan alkalmas volt minden korban embercsoportok letelepedésé-

re. Az itt megtalált leletek számos népcsoport, így a bronzkori kultúrák, majd – többek közt - szkí-

ták és kelták emlékét őrzik. A római hódoltság szintén jelentős nyomokat hagyott a területen. Az V. 

században hunok, majd longobárdok éltek a térségben, majd a VI. században az avarok telepedtek 

le, a honfoglaláskor pedig az izmaelita kalizok éltek itt. E népcsoport nevét őrzi az első, 1135-ből 

fennmaradt Budakalászról szóló írásos emlék: egy adománylevél, melyben Lampert és felesége a 

bozóki prépostságnak adományozza a Megyer-közeli szőlőjét és házát. A település 1135-től ismert 

neve: Kalez, a középkorban Kaluz, majd Kalaz. 

A település nemesei egyébként úgy tűnik, jelentős szerepet játszottak a megye Árpád–kori és XIV. 

századi fejlődésében. A nemesség mellett az egyház, így a pilisi apátság szintén jelentős szerepet 

játszott a település középkori életében. Valószínűsíthető, hogy a XVI. század első felében a török 

háborúk során a település ideiglenesen elnéptelenedett. Az 1600-as évek végére a szerb telepesek 

által lakott falu „magja” a Budára vezető országút mentén a Berdó hegy és környéke lesz, ahová a 

1700-as években német családok is letelepedtek. 

A helység eredeti neve Kaláz volt, 1876 után már Buda–Kalász néven ismeretes. Ezt a ma is haszná-

latos névalakot az 1900. évi, október 18–án hozott 91. 057. számú belügyminisztériumi rendelet is 

megállapította. A XIX–XX. század fordulóján külterületei között Luppa-majort, Radvánszkymajort, 

Luppa-csőszházat és a Tregele–telepet ismerjük. A településen ipar is működött: a Sárkány és Neu-

bauer cégnek vattagyára volt itt, az ábrahámtelepi dűlőrészben pedig mezőgazdasági szeszgyár 

üzemelt. 

Az 1880-as évektől kezdve folytonos népességmozgás helyszíne volt a falu. Ekkor érkeztek nagyobb 

számban olasz kőfaragók, akik később beleolvadtak a katolikusságba. Az 1900-as évek elején jelent 

meg Kalászon néhány bolgár - jellegzetes zöldségtermelő kertkultúrát közvetítve -, és ez időben 

költöztek e fővároshoz közeli faluba hivatalnokok, munkások az ország minden részéből, Trianon 

után pedig a Felvidékről és Erdélyből is. Az elemi népiskola (1902) mellett két állami kisdedóvó 

(1902, 1908) is létesült. 1880-ban állították fel a postát, 1888-ban indult a gőzvasút Aquincumig, 

szerepe a XX. század elejére a fővárosba irányuló áruszállításban (tej, gyümölcs) is jelentős lett. 

Villanyvilágítást kapott, a macskakővel kirakott út 1930-ban épült. 1914-ben bevezették a távbeszé-

lőt, 1937-ben bevonták a budapesti egységes távbeszélő-hálózatba. Ekkortájt az alapvetően agrár 

jellegű településen a lakosság „több lábon állt”, a férfilakosság zöme kétlaki életformát folytatva a 

fővárosi üzemekben (hajógyár, gázgyár, textilipar) vagy a kőbányákban vállalt munkát, közben csa-

ládjával a földjét is megművelte. A helyi ipar kezdetét a nagy múltú, és 1894-ben újra induló kőbá-

nyászat jelentette. A XIX.-XX. század fordulóján egy-egy kisüzem létéről van tudomásunk. A Duna 

parton megvolt még egy régi téglavető, működött az Ábrahámtelepi Mezőgazdasági Szeszgyárszö-

vetkezet 8 munkással, 1918-ban pedig a budakalászi „Ipari és Mezőgazdasági Rt.” ecetgyártásra 

kapott iparengedélyt. Nagyobb létszámú munkaerőt a textilipar tudott foglalkoztatni. 1900-ban 
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indult meg Neubauer Miksa és Sárkány Antal „Mungó” pamuthulladék-feldolgozó textilgyára. A vat-

tagyár helyén 1923-ban jelent meg a Budavidéki Posztógyár. Ugyancsak 1923-ban egy csehországi 

gyáros, Klinger Henrik alapított lenszövőgyárat Budakalászon. A két gyár megindulásával igen sok nő 

lett gyári munkás, és sok idegen telepedett meg Kalászon. A falubeliek termékei, a gyümölcs, tej-

termék, baromfi helyben találtak vevőre. A két világháború között Budakalászon pezsgő kulturális 

életéről is ismeretes volt. 

A második világháború után a lakosság összetételében nagy átalakulás következett be. Jelentős tár-

sadalmi változást okozott 1946-ban a németek kitelepítése, a helyi sváb lakosság több mint kéthar-

madát, kb. 1100 főt telepítettek ki Németországba. Helyükre az ország minden részéből érkeztek az 

iparosodó fővárosban munkát keresők. A második iparosodási hullám a XX. század 60-70-es éveiben 

éri el Budakalászt. A Budapesti Agglomeráció vándorlási folyamatai a rendszerváltást követő évek-

ben jelentős népességnövekedést eredményeznek a településen. A rendszerváltásig Budakalászon a 

két textilgyár, az Óbuda Tsz és a nemzetközi hírű Gyógynövény Kutató Intézet jelentette a munka-

lehetőséget. A rendszerváltoztatás után a két textilgyár megszűnt. 

Főbb közlekedési tényezők 

A főváros közelségnek, valamint az M0 autóút nyomvonalának köszönhetően Budakalász az 1990-es 

évektől a multinacionális cégek érdeklődésének középpontjába került. A rendszerváltás során a 

fővárosba bejáró gyári munkások munkalehetősége megszűntével egyéni vállalkozásba kezdtek, vagy 

gazdasági társaságokat alapítottak. Ennek köszönhetően ma Budakalászon a kisiparosok és vállalko-

zók száma kiemelkedően magas. 

A város közlekedésének legfőbb tényezői az Észak-Dél irányú összeköttetést (Szentendrével és Bu-

dapesttel) biztosító 11-es út, valamint az M0 autópálya közelmúltban átadott, a Megyeri hídon átha-

ladó körgyűrűje. Alsóbb szintű utak kapcsolják össze a várost Pomázzal, Ürömmel, valamint a fővá-

roshoz tartozó Békásmegyerrel. A tömegközlekedésben fontos szerepe van a 11-es úttal párhuza-

mos, Budakalászon három megállóhellyel is rendelkező helyi érdekű vasútnak (BKV HÉV) és a busz-

közlekedésnek, emellett megemlítendő a Duna, melynek inkább turisztikai, rekreációs szerepe je-

lentős, közlekedési folyosóként kevésbé. Ugyanakkor a településhez tartozó Luppa-szigettel a kap-

csolatot rév-átkelés biztosítja. 

A település infrastruktúra hálózatának jelentős fejlesztésére is 1990-es éveket követően került sor. 

A közműhálózat és szilárd burkolatú utak kiépítése terén komoly erőfeszítéseket tett és tesz úgy a 

helyi lakosság, mint az önkormányzat. A településközpont főközlekedési útvonalai mentén, a meg-

növekedett forgalom következtében, kedvezőtlen változás következett be a Megyeri híd és az M0 

autóút 2008 év őszi átadását követően. Elsősorban a zaj-, rezgésterhelés és égszennyezettség növe-

kedett meg, több helyen a jogszabályokban megállapított határérték feletti értékekkel. A kedvezőt-

len hatások mellett azonban az új hálózati kapcsolatok – északi, északkeleti régiók és Budapest ke-

leti szektora- jelentős előnnyel is járhatnak, további felértékelődését hozva a település fejlesztési 

potenciáljának. Ez már az autóút átadását megelőzően is már érzékelhető volt, elsősorban a Luppa-

szigeti út és az M0 közötti terület vonatkozásában, új területhasznosítási igény megjelenésével. 

A térség főúthálózatának legjelentősebb fejlesztése az M0 autópálya megvalósítása. Az M0 északi 

szektorának és a Megyeri hídnak az átadása 2008 év őszén megtörtént. Csomóponti kapcsolata a 

11.sz. főúton kívül, távlatban az 1108 j. összekötő út ürömi szakaszán épül. Az M0-11 sz. főút cso-

mópontja egyben biztosítja a 11.sz. főút nyugati oldalán meglévő bevásárló központ megközelítését 
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is. Az M0 továbbépítésének – Budakalász területére vonatkozóan - két változatban elfogadott nyom-

vonala van, az építési engedélyezési tervek csak a jogerős könyezetvédelmi engedély kiadását köve-

tően fognak elkészülni. Az építési ideje még nem ismert. 

A tervezett közlekedéshálózati elemek a következők. Budakalász központjának átmenő forgalom 

alóli tehermentesítése érdekében, az észak-nyugati elkerülő út nyomvonalra terv készült, amely az 

1108 j. úttól kiindulva, az 1112 j. útnál csatlakozik a Pomáz ÁRT-ben tervezett úthálózathoz. A ter-

vezett elkerülő út a belterületet nyugat felől kerüli el, a nagyfeszültségű távvezeték védősávja kö-

zelében halad. A Bp.-Szentendre HÉV vonalat Budakalász és Pomáz határán keresztezi, várhatóan 

külön szinten. Az út tervét a területrendezési tervek tartalmazzák.(BATT, Pest m. TRT) Az elkerülő 

út megépítése Budakalász elsőrendű érdeke, útjainak kapacitása kimerült a megerősödő átmenő 

forgalmat fogadni már nem tudja súlyos fizikai és környezeti károk nélkül. A légszennyezés és zaj-

szint már ma is gyakran meghaladja a határértékeket, további növekedése elfogadhatatlan. 

3. ábra. Budakalász főbb közlekedési útvonalai 

 

Főbb szerkezeti problémák és következményeik 

Az 1990-es évektől kezdődően zajlik a folyamat, melynek során a főként tehetősebb családok a bu-

dapesti kevéssé élhető környezetet hátrahagyva az agglomerációs településeket választják lakóhe-

lyül. Munkahelyük megmarad a fővárosban, a napi ingázás miatt a közlekedési úthálózat terhelése 

megnő. Az M0 autópálya bővítése, a Megyeri híd megnyitása tovább növelte a forgalmi terheléssel 

járó problémákat, ezek megoldása szükséges, a közlekedési vérkeringésbe való intenzívebb bekap-

csolódás járulékos előnyeinek egyidejű kihasználásával. 

 A beköltözők infrastrukturális igényei jelentkeznek a lakóhelyül választott településen: óvoda, isko-

la, egészségügyi szolgáltatás stb. Ebből adódóan a közösségi szolgáltatások fejlesztése, bővítése 

kívánatos, annak figyelembe vételével, hogy az új funkciók a településen ne csak a központi része-

ken alkossanak egy – adott esetben tovább már nehezen terhelhető - csomópontot, hanem a város 
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távolabbi részei mentén is létrejöjjenek, új alközpontokat formálva, a korábban is alközponti funk-

cióra alkalmas területek szerepét erősítve. 

A beköltözés lehet spontán: meglévő ingatlanok felújítása, üdülőterületek családi házas beépítése, 

valamint volt külterületek belterületbe vonásával tömeges. A folyamat mindkét esetben a zöldfelü-

letek csökkenésével jár. 

Budakalász elhelyezkedéséből adódóan – közvetlenül a fővárossal határos, a fővárossal jó tömegköz-

lekedési kapcsolattal rendelkező település – e folyamatban elsődleges célponttá vált. A település 

lakosságának összetétele a beköltözőkkel, átalakult: a lakosság jövedelmi helyzetét tekintve az 

országos átlag felső 10%-ába tartozik. Megnőtt a felsőfokú végzettségűek aránya. 

A gyárak bezárásával a gazdaság megváltozott, számtalan kisvállalkozás alakult, valamint néhány 

nagyobb cég települt a faluba, melyek elsősorban a kereskedelemszolgáltatás terén működnek. A 

kereskedelem tekintetében túlnőtt közvetlen környezetén, regionális jelentőségű. A régebbi falusi-

ipari munkaerő helyett elsősorban a tercier szektorban dolgozók lakóhelye a település, nagyarányú 

értelmiségi foglalkozásúval. A mezőgazdaság visszaszorult, a volt kiskertek lassan beépülnek, családi 

házas övezetté alakulnak, a háztáji termelés lassan elmúlóban. Elenyésző a mezőgazdasági terme-

lésből élők aránya. A sportolás, a kultúra, a vendéglátás és szabadidős szolgáltatások igénybevétele 

válik egyre inkább a szabadidő eltöltésének módjává. Ehhez alakulnak az intézmények, létesítmé-

nyek és a környezet változása is, mely téren további fejlesztések szükségesek, hogy a betelepülők 

és a már itt élők helyben is megtalálhassák az életvitelükhöz szükségesnek tartott közösségi, illetve 

piaci szolgáltatásokat. 

2 . 2 . 2 .  G a z d a s á g  

Ágazati szerkezet 

Regisztrált vállalkozások száma 1669 darab, a vállalkozások nagy része a szolgáltatás területén te-

vékenykedik. A 90-es évek előtt a település gazdaságát meghatározó textilgyár - (Lenfonó) bezárása 

után az ipari termelés visszaesett. A gazdasági szerkezet átalakult: az ipari termelés háttérbe szo-

rult, az újonnan létrejövő vállalkozások a szolgáltatás széles körét ölelik fel, nem alakult ki markáns 

gazdasági profilja a településnek. A rendszerváltozás előtt az Óbuda Tsz területén mezőgazdasági 

termelés folyt, mára a mezőgazdasági cégek részaránya minimalizálódott, a mezőgazdasági földek 

egy része ipari átsorolású lett, a többi területen sem folyik jelentős mezőgazdasági termelés. 
1. táblázat. Budakalászi vállalkozások száma ágazati megoszlás szerint 

mező-, vad-, erdő-, halgazdálkodás 68 

bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás 
125 

építőipar 146 

kereskedelem, javítás 
244 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
57 

szállítás, raktározás, posta, távközlés 
57 

pénzügyi közvetítés 
36 

ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 
739 

oktatás 48 

egészségügyi, szociális ellátás 53 

egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 140 

egyéb tevékenység 
1 

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 0 
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A regisztrált vállalkozások nem mindegyike aktív. A regisztrált vállalkozásokon belül a működő cégek 

megjelenítése a TEIR adatbázisában 1996-2005 közötti intervallumban történt. Ez alatt a tíz év alatt 

a működő cégek számának felfutása (2003-2004 csúccsal), majd 2005-ben nagyobb mértékű vissza-

esés következett be. 
4. ábra. Az 1000 főre jutó vállalkozások száma a térség településein 

 
5. ábra. Budakalász vállalkozásainak megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint 

 

Vállalkozások megoszlása méret szerint 

A kistérségi települések között a működő gazdasági vállalkozások száma szerint a település kedvező 

helyet foglal el: az 1000 lakosra eső vállalkozások száma meghaladja a százat. A vállalkozások 98%-a 

10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozás, az 50 főt meghaladó létszámmal 

működő gazdasági szervezetek száma 3, ezek a település határában működő kereskedelmi vállalko-

zások. A vállalkozások nagy száma nem feltétlenül pozitív jelenség. Normális piacgazdaságban az 

úgynevezett vállalkozói sűrűség öt százalék - vagyis az aktív lakosság öt százaléka vállalkozó, a töb-

bi alkalmazott -, a fenti adatok alapján Budakalászon a kisvállalkozók aránya ennél jóval magasabb, 

ami hosszú távon nem fenntartható jelenség. 
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2. táblázat. Foglalkoztatottak korcsoportonként 

Foglalkoztatottak száma (fő) (KSH, 2008) Darab 

1-9 1 198 

10-19 29 

20-49 7 

50-249 4 

250- 0 

Gazdasági aktivitás térbeli különbségei 

Az ÁFSZ 2009.12.23-i statisztikái alapján a munkavállalási korú népesség 6733 fő volt, a nyilvántar-

tott álláskeresők száma összesen 224 fő volt, tehát 3,3 %-os regisztrált munkanélküliségi arányról 

beszélhetünk, ami a gazdasági válság körülményei között kiemelkedően kedvező adat. A települési 

munkanélküliségi ráta a kistérségi átlag alatt található, köszönhetően a kedvező elhelyezkedésnek – 

Budapesttel közvetlenül határos település, jó a tömegközlekedés, valamint a már említett betele-

pült nagykereskedelmi láncoknak. Az elmúlt tíz évben a munkanélküliek száma a gazdasági változá-

sokat szorosan követve -2000-2001-es mélyponttal – enyhén emelkedő tendenciát mutat. A szomszé-

dos településekhez képest –Szentendre, Pomáz – az emelkedés üteme enyhébb. 

6. ábra. A munkanélküliség alakulása a környező településekkel összehasonlítva 
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7. ábra. A munkanélküliségi ráta kistérségi, régiós, megyei, országos összehasonlításban 

 
A 18 év feletti lakosságszámon belül 3,2 % a rendszeres szociális segélyben részesülő. A betelepülők 

zöme az aktív népességből kerül ki, ám Budakalászra is jellemző, hogy a lakosságon belül folyamato-

san nő az inaktív keresők aránya – legnagyobb csoportjukat a nyugdíjasok alkotják. 

Annak ellenére, hogy a munkanélküliség az elmúlt évtizedben növekedett, mégis, Budakalászon ez 

az országos átlaghoz képest alacsony, alig 2,5 %. A gazdasági aktivitás térbeli eloszlása egyenletes-

nek mondható, ezt igazolja az a tény is, hogy KSH adatai alapján Budakalász Városban 

szegregátumnak minősülő terület nem található (lásd: 8. fejezet). 

8. ábra. Legjelentősebb gazdasági, kereskedelmi egységek térbeli elhelyezkedése 
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9. ábra. Regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása 

 

K+F helyzete 

K+F szempontjából fontos térségi adottság a főváros és a Dunakanyar közelsége, a kedvező közúti 

közlekedési csomópontok, illetve az így elérhető vasúti, vízi, és légi közlekedési viszonylatok. A 

tervezett Budakalász Innovációs és Szolgáltató Park 2009.decembenr 10–én nyerte el az Ipari Park 

címet. A terület ipari parkká minősülésével megvalósulhat egy Szentendre déli, valamint Pomáz 

keleti, ipari szolgáltató övezetét átfogó 140-160 hektár összterületű helyszín, mely elsősorban üzleti 

szolgáltatások letelepedésére alkalmas. A Budakalász Innovációs és Szolgáltató Park alapvetően a 

11. sz. főútvonalra épülve fekszik, közvetlen csatlakozással a megépülő M0-ás körgyűrű szakaszhoz, 

illetve a megépült Megyeri Hídhoz. A létesülő M0-ás körgyűrű szakaszhoz kapcsolódó, a 11-es főút 

keleti oldalán fekvő területeken többek között a Metro bevásárló központ és a Hermes áruház és 

bérlő vállalkozások működnek; míg a 11. sz. főútvonal nyugati oldalon működő szolgáltató övezet 

található, amelyen többek között a CIB Leasing-Gablini csoport, Merida Kft, az IFF-Dom Kft. és bérlő 

vállalkozások találhatóak. 

Az egységes szolgáltatási tér megvalósítása hozzájárulhat a Duna-kanyar településeinek egyik fő 

problémája, a nagy arányú munkaerő-ingázás csillapításához, egyúttal felgyorsulhat az elavult ipar-

szerkezet átalakítása. A K+F innovációs potenciált erősíti: 

• a térségben rendelkezésre álló, magas képzettségű humán erőforrás; 

• a kedvező logisztikai tényezők; 

• Budapest K+F és innovációs potenciálja; 

• jelentős területi (zöldmezős) bővíthetőség; 

• a felvevő piac közelsége; 

• az önkormányzat fejlesztés iránti elkötelezettsége. 
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10. ábra. az Ipari Park tervezett helyszíne 

 
 

A parkot Budakalász Város Önkormányzata működteti. Az Önkormányzat elsődleges fontosságúnak 

tartja, hogy a Budakalász Innovációs és Szolgáltató Park táji és építészeti tekintetben harmonikusan 

és igényesen illeszkedjen Budakalász település táji épített környezetéhez, a Duna parton kiépülő 

szabadidő gazdasági övezethez, a 11. sz. főút menti vállalkozói, ipari parki övezethez. Működtető 

társaság létrehozását tervezi, amelyet önkormányzati, illetve ipari parki szakértő cégek együttesen 

alkotnának. 

Kereskedelem 

Gazdasági szempontból meghatározó szerepe a 11-es út melletti új gazdasági és kereskedelmi terü-

leteken felépült kereskedelmi és gazdasági egységeknek, vállalkozásoknak van. Az önkormányzathoz 

befizetett iparűzési adó csaknem fele ezektől a nagyvállalatoktól származik, mely vállalkozók az 

összes befizető 4%-t alkotják. 

A legnagyobb befizetők kereskedelmi cégek, áruházláncok: a kereskedelem igen nagy súlyt képvisel 

a település életében. Vonzáskörzetük túlmutat a településen, bevételük térségi szinten jelentkezik. 

Alapvetően közúti –gépkocsi, saját buszjárat – forgalmon alapul a működésük, bár a Cora és a terü-

letén valamint mellette működő kereskedelmi létesítmények a budakalászi HÉV megállótól illetve a 

békásmegyeri lakótelepről gyalogosan is elérhetőek. 

11. ábra. Kiskereskedelmi üzletek száma 1000 lakosra a térség településein 
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A kiszolgáló szerepen kívül ezek a cégek a legnagyobb munkaerő-foglalkoztató szervezetek a telepü-

lésen. A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra eső száma a kistérség átlag körüli, még úgy is, hogy 3 

nagykereskedelmi lánc is működik a településen. Elsősorban a lakosság alapellátását szolgáló üzle-

tek működnek a településen, nagyrészt a főútvonalak mentén lévő régi lakóépületekben, főleg a 

Budai út, József Attila utca vonalában, valamint a 11-es út menti Cora-ban bérelt területen. Gyógy-

szertár és posta található a faluközpontban és a Cora-ban egyaránt. A faluközpontban takarékszö-

vetkezet, a Cora-ban OTP fiók működik. Okmányiroda – a pomázi okmányiroda kihelyezett irodája – 

a Cora-ba települt. Bankautomata, utazási iroda, pénzváltó a településen egyedül a Cora területén 

található. A Cora a szolgáltatási szempontból a faluközpont konkurenciájává vált, bizonyos szolgál-

tatásokat magasabb színvonalon, egy helyen nyújt. A nagykereskedelmi raktárak viszonylag magas 

száma a 11-es út menti elhelyezkedésnek köszönhető, innen kerül kiszolgálásra az agglomeráció 

budai északi területe. 

3. táblázat. Budakalász kiskereskedelmi egységei ágazatok szerint 

 

 

Turizmus 

Budakalász térségi jelentőségű kulturális – idegenforgalmi szerepű település. Jelentős a kiránduló 

forgalom, a kalászi erdőkön átvezet a zöld, a piros, a piros négyzet, a sárga és a kék turistaút. A 

sűrűn látogatott helyeken azonban elmaradnak a karbantartások, hiányos a tájékoztatási rendszer, 

nincsenek tanösvény rendszerek, turistaházak. Erős a vizek, tavak irányában tartó rövidebb idejű 

kiránduló forgalom, a tavak használata vízisportolás céljára. Jelentős még a területen átmenő 

víziturizmus, de elsősorban átmenő forgalomként. 
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A kereskedelmi szálláshelyek száma a településen minimális: 2007-ben 38 kereskedelmi szálláshely 

működött, turista kategóriában. 131 regisztrált vendég 462 vendégéjszakát töltött a faluban, 2008-

ban ezt jelentős visszaesés követte, ebben az évben csupán 268 vendégéjszakát töltöttek el keres-

kedelmi szálláshelyeken Budakalászon. A kistérség többi településéhez képest kevés a turisztikai 

ajánlat, e nélkül a turizmus markáns fejlesztése lehetetlen. A kistérség turisztikai vezető települé-

sei mind rendelkeznek országos jelentőségű turisztikai vonzerővel: Visegrád látványossága a királyi 

vár, az új építésű wellness központokkal kiegészülve, Leányfalu fő vonzereje a strand, Pilisszentke-

resztet a hozzá tartozó Dobogókő emeli ki a települések köréből. Szentendre egynapos kirándulások 

kedvelt célpontja, neve önmagában védjegy hazánkban és határainkon túl egyaránt. Gazdag nemze-

tiségi hagyományai, kulturális öröksége és környezeti adottságai, az itt élő művészek és követőik 

teszik értékessé, színessé, valamint a nemzeti örökség részét képező történelmi belváros. Ezen te-

lepülésekkel tehát nehéz turisztikai szempontból „felvenni a versenyt”. 

 

Budakalász meglévő attrakciói közt említhetjük település építészeti örökségének részét képező 

műemléki védelem alá helyezett épületeket, építményeket (lásd bővebben a … fejezetben), illetve 

a kultúra fejezetben részletesen bemutatandó kulturális programkínálatot, mely törekszik kihasz-

nálni a település idegenforgalmi adottságait, egyúttal törekszik a szezonalitás csökkentésére. Jelen-

tős rendezvény a majális, vagy a Kalászi Vigasságok, ezekről mind szólunk a kultúrát bemutató feje-

zetben. 

A város számos kihasználatlan adottsággal rendelkezik a rekreációs turizmus területén, mely a város 

jövőképébe szervesen illeszkedve a jövő egyik fontos kitörési pontja lehet. 

Az önkormányzat gazdasági helyzete 

A Budakalászi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jelenleg 68 fős létszámmal működik, amely 5 

egységbe szerveződik: Igazgatási-, Műszaki-, Gazdasági- Irodára (ezen belül működik a pénzügyi 

osztály) valamint Polgármesteri Kabinet- (a Beruházási ezen belül müködik osztály) és Szervezési és 

Képviselő-testületi irodára.  A város önkormányzatának képviselőtestülete 17 fős, a polgármester 

2006 óta Parlagi Endre akit a 2007-es - a képviselőtestület önfeloszlatása miatt kiírt –időközi helyha-

tósági választásokon újraválasztottak. A képviselőtestület négy állandó, egyenként hét főből álló 

bizottságot hozott létre melyek: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság, Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság, Népjóléti Bizottság, valamint Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság. 

4. táblázat: Budakalász Város Önkormányzatának 2009. évi tervezett bevételei 
 BEVÉTELEK (Ezer Ft)  2009. évi terv  

I. Működési bevételek 975 876 

1. Intézményi működési bevételek 206 146 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 769 730 

II. Támogatások (intézményfinanszírozás nélkül) 439 660 

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 439 660 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 212 737 

IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről) 47 456 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 45 865 
VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 831 185 

VIII. Finanszírozási műveletek  319 113 

IX. Hitelek 155 987 
 BEVÉTELEK, FINANSZAÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 2 306 285 
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Az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2009-ben a előzetes tervek szerinti 2 

306 285  ezer forintot tett ki. A működési célú bevételeken (VII. sor) belül az önkormányzat sajátos 

működési bevételei mintegy 42 %-ot tesznek ki, míg az állami támogatások a bevételek megközelítő-

leg egynegyedét. A városvezetés idejében felismerte, hogy a bevételek struktúrája változik és a 

köponti források helyett a helyi bevételekre kell fokozatosan a hangsúlyt fektetni. Ennek eredmé-

nyeként a sajátos működési bevételeken belül mára legnagyobb tételt a helyi adókból származó 

bevételek jelentik, melyek a össszes működési célú bevétel közel egynegyedét jelentik. A korábbi 

években a tervekben szereplő előirányzatot túlteljesítették a befolyt összegek, köszönhetően az 

adófizetési morál javulásának, valamint a helyi adóhatóság szigorú fellépésének és hatékony műkö-

désének. A romló gazdasági környezet eredményeként - a 2007. évben működési hiány nélkül záró 

az önkormányzat 2009-re már hiányt vár. A 2009-es módosított terv már mintegy 155 millió forint 

hitel felvételét tárgyalja a hiány fedezésére. 

5. táblázat: Budakalász Város Önkormányzatának 2009. évi tervezett kiadásai 
 KIADÁSOK (ezer Ft) 2009. évi terv 
1. Intézmények működési kiadásai 765 309 

2. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő                  
működési kiadások  ( kiv. 3., 4., 5. sor) 

712 984 

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 42 852 

4. Speciális célú támogatások 600 

5. Támogatásértékű kiadások (Végleges pénzeszköz átadás ) 64 300 

6. Felújitási kiadások 20 394 

7. Fejlesztési kiadások 591 513 

8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 60 369 

9. Hitelek törlesztése (kamat dologiban) 26 834 

10. Fejlesztési célú hitel kamata 16 090 

11. Támogatási kölcsönök nyújtása 5 040 

12. Garancia,-és kezességvállalások összege 0 

 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 306 285 

13. Finanszírozási műveletek 0 

 KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK MINDÖSSZESEN 2 306 285 

A működési kiadások felét az intézményi kiadások teszik ki (a személyi juttatások és  dologi kiadá-

sok) A fejlesztési célra tervezett összeg a kiadások közel egynegyedét jelenti ami muatatja a tele-

pülésvezetés elkötelezettségét a városfejlesztés mellett.  

Ahogy már korábban is kiemelésre került,  döntéshozók időben felismerték, hogy az állami támoga-

tások stagnálása, illetve fokozatos csökkentése miatt elengedhetetlen a finanszírozás forrásszerke-

zetének átalakítása. Az Önkormányzat 2007-2010. közötti időszakra tervezett Gazdasági Programja 

megfogalmazza, hogy fejlesztési céljai megvalósítását a sajátos működési bevételek - elsősorban az 

adó- és vállalkozási bevételek – növelésével, a hazai- és Európai Uniós pályázati források - strukturá-

lis alapok - „ERFA”, „ESZA” forrású támogatásai - bevonásával, illetve kedvező kamatozású hitelfel-

vétellel kívánja biztosítani. 

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében az alábbi forrásokat 

tudja bevonni: 

• állami támogatások, 

• helyi adók, 

• vállalkozási bevételek, 
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• fejlesztési hitelek, 

• Európai Uniós támogatások. 

Az intézményeknél előirányzott működési kiadások jelentősen meghaladják a bevételi kereteket, az 

önkormányzatnak mint fenntartónak, így saját forrásból kell pótolnia a működéshez szükséges ösz-

szeget. 2006-ban az intézmények működési kiadásához átlagosan 42%-kal járult hozzá a fenntartó. 

(Ezt az arányszámot némileg torzítja a felújításokra, beruházásokra fordított összeg). Ez az elmúlt 

években tovább nőtt, elérve a tényleges költségek több mint felét. 

Helyi gazdaságfejlesztés egyéb eszközei 

A helyi gazdaságfejlesztés eszközei között említendő a Budakalász Innovációs és Szolgáltató Park 

létrehozása, mely 2009.december 10–én kapta meg az Ipari Park címet. A Budakalász Innovációs és 

Szolgáltató Park alapvetően a 11. sz. főútvonalra épülve fekszik, közvetlen csatlakozással a meg-

épülő M0-ás körgyűrű szakaszhoz, illetve a megépült Megyeri Hídhoz. A létesülő M0-ás körgyűrű sza-

kaszhoz kapcsolódó, a 11-es főút keleti oldalán fekvő területeken többek között a Metro bevásárló 

központ és a Hermes áruház és bérlő vállalkozások működnek; míg a 11. sz. főútvonal nyugati olda-

lon működő szolgáltató övezet található, amelyen többek között a CIB Leasing-Gablini csoport, 

Merida Kft, az IFF-Dom Kft. és bérlő vállalkozások találhatóak. A térség gazdasági fejlődésében fon-

tos szerephez jut az egymással is határos ÉMI Szentendre Ipari Park, Pomázi Ipari Üzleti Park, vala-

mint Budakalász Innovációs és Szolgáltató Park alkotta, potenciálisan kb. 160-180 ha területméretet 

képező ipari parki övezet. A parkot Budakalász Város Önkormányzata működteti. Az Önkormányzat 

elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a Budakalász Innovációs és Szolgáltató Park táji és építészeti 

tekintetben harmonikusan és igényesen illeszkedjen Budakalász település táji épített környezeté-

hez, a Duna parton kiépülő szabadidő gazdasági övezethez, a 11. sz. főút menti vállalkozói, ipari 

parki övezethez. Működtető társaság létrehozását tervezi, amelyet önkormányzati, illetve ipari par-

ki szakértő cégek együttesen alkotnának. 

A városmarketing a marketing tudomány és gyakorlat relatíve fiatal, de dinamikusan fejlődő terüle-

te. A nemzetközi és hazai - a sikeres, impozáns fejlődést felmutató városok - tapasztalatai alapján 

ma gyakorta emlegetik „csodafegyverként” a településfejlesztésben. A városmarketing hazai felér-

tékelődését az önkormányzati önállóság növekedése, az ezzel együttjáró funkciók, feladatok gyara-

podása, a gazdasági nehézségek szorító kényszere illetve a piacgazdasági fejlődés megnyitotta lehe-

tőségek kihasználására irányuló városvezetői törekvések egyaránt megalapozzák. A városmarketing 

egy alapos, mély elemzési, érdekegyeztetési, szintetizáló munkára épülő stratégiaalkotás és az azt 

realizáló eszközrendszer működtetése. Budakalász Város kiemelt céljának tartja a megfelelő profilú 

– kereskedelmi, szolgáltató, turisztikai, kutató-fejlesztő - vállalkozások településre csábítását, mely 

cél elérésének eszközeit a települési marketing stratégiában foglalta össze. 

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a legnagyobb tételt a helyi adókból származó 

bevételek jelentik, összegük 2007-ben például 24,8%-al haladja meg az előirányzatot. Minden adó-

nemnél, így a kommunális, a gépjármű-, a telek-, az építmény- és az iparűzési adónál (mértéke: 

1,8%) is túlteljesítették az előirányzatot a befolyt összegek, köszönhetően az adófizetési morál ja-

vulásának, valamint a helyi adóhatóság szigorú fellépésének és hatékony működésének. A több mint 

112 millió Ft adóbevételi többlet jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 2007. évben nem keletkezett 

működési hiánya az önkormányzatnak.  
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Amint az a 10. ábrán látható a vállalkozások megoszlása kedvező a városban, abból a szempontból, 

hogy kevés számú nagy gazdasági társaság mellett számos kisebb működik, ebből adódóan a város 

nem kerül aránytalan méretű függésbe egyetlen nagyobb társaságtól. A nagyszámú mikro-, kis- és 

középvállalkozást a nagy áruházláncok egészítik ki, mint a legnagyobb foglalkoztatók. 250 feletti 

alkalmazottat csak a Cora hipermarket foglalkoztat. 

12. ábra. Budakalászon működő vállalkozások megoszlása a befizetett iparűzési adó nagysága 

alapján 

 
A tíz legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás a 2008 évi adóbevallás alapján a következő: 

• Portico Investments Kft; 

• Natur-Food Kft; 

• Hermes ÁFÉSZ; 

• Prolan-Alfa Kft; 

• Elmü Hálózati Elosztó Kft; 

• DEKO Print Kft; 

• WESZTA-T Kft; 

• Chetra Budapest Kft; 

• Mc Donald's Kft; 

• OTP Bank Zrt. 

Kultúra 

Budakalász kulturális élete színes és változatos, kielégíti az ott élők és az oda látogatók igényeit. 

A község korszerű közművelődési centruma, kulturális életének központja a Faluház, mely alapvető 

feladatokat lát el többek között hagyományőrző, kultúraközvetítő, közösségteremtő tevékenység-

rendszerével. Az 1996-ban átadott épület természetes anyagokból készült (fa, kő), a lakosság által 

adományozott régi budakalászi kövek, címeres téglák is bekerültek az épület falaiba, ily módon 

időben és értékeiben is a folytonosságot képviselve. Az épületben kapott helyet a nagyközségi 

könyvtár, a nemzetközi hírű Lenvirág Táncegyüttes, a Kalász Táncegyüttes, a Sonnenblume Német 

Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Kalászi Tamburazenekar, és a Lustige Schwaben Kórus. A település 

hivatalos és civil szervezetei, egyesületei, klubjai, és a Kalász Művészeti Iskola is igénybe veszik a 

Faluházat rendezvényeik lebonyolítására. Figyelemre méltó Budakalász sokszínű közösségi és kultu-

rális élete, melyet hagyományápoló zenei és táncos programjaikkal – a közművelődési és oktatási 

intézmények mellett - a különféle alapítványok, civil szervezetek, közösségi kezdeményezések szí-

nesítenek. 

Meghatározó szerepet tölt be a település életében a szerb és sváb nemzetiségek kulturális öröksé-

gének, népi hagyományainak ápolása. A sokféle információszolgáltatás helyi televíziós csatornákon, 
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nyomtatott sajtótermékeken, internetes magazinokon keresztül biztosított a település lakói számá-

ra. 

Az Önkormányzat és intézményei céljaik megvalósítása érdekében együttműködnek a helyi törté-

nelmi egyházakkal, civil szerveződésekkel, a kistérség településeivel és szervezeteivel, kapcsolato-

kat ápolnak határon túli testvértelepülésekkel. 2008 nyarán a Faluház, Községi Könyvtár és a Kalász 

Alapfokú Művészeti Iskola általános művelődési központként egyesült, vezetőjének a képviselő-

testület Eredics Gábort választotta, aki a tagintézmények közötti valódi együttműködést ígér. Az 

intézmény a volt Faluházat, Zeneiskolást és Könyvtárat egyesítve 2008. december 15-től budakalászi 

Kós Károly Általános Művelődési Központként működik. 

 

Budakalász megnövekedett lakossága nemcsak a fővárosban, de helyben is megtalálja az igényének 

megfelelő szórakozási, pihenési és sportolási lehetőséget. A január közepén kezdődő és szinte az év 

minden szakában megtartott bálok, az önkormányzati, a sváb, a nősök bálja, alapítványi bálok, pol-

gári bál, sváb farsangtemetés, szerb farsang és bál, szüreti bál, Katalin bál, szilveszteri mulatság 

mind-mind lehetőséget nyújt a szórakozásra. 

A Szent István telepi védett cseresznyefasor virágba borulásának ünnepelésére 2004. áprilisában 

megrendezett Cseresznyevirág Fesztiválnak sajnos nem volt folytatása. 

Több évtizedes hagyományt ápol a Budakalászi Baráti Kör az évente megrendezett, majálissal. A 

budakalászi rendezvény specialitása a népszerű szerb és sváb ételeket kínáló sátor. 

Június második hétvégéje immár 13 éve a Kalászi Vígasságoké. A Faluház udvarán megrendezett 

népzene és néptáncfesztivál a Duna Karnevál részeként sok nemzet néptáncosainak találkozóhelye. 

Három napon keresztül csodálhatják a kalásziak a helyi, a hazai és a külföldi együttesek színes mű-

sorát. Kirakodóvásár, kézműves foglalkozás, táncház szórakoztatja a nagyszámú közönséget. Szept-

ember végén a nagy múltú, de mára már kihalt szőlőkultúra emlékét idézi a Baráti Kör által rende-

zett színes szüreti felvonulás. A hagyomány szerint a falu bírója lovasok, táncosok, zenészek kísére-

tében hintón vonul végig a falun, invitálva az embereket egy kis borkóstolóra és az esti mulatságra. 

2 . 2 . 3 .  T á r s a d a l o m  

Demográfiai trendek 

A népszámlálásokat általában a népszámlálást követő években külön kötetekben a Központi Statisz-

tikai Hivatal publikálta. Ennek adatira építve vizsgálható, értékelhető, elemezhető Budakalász né-

pesedési helyzetének változása is. A népességszám-változás jól tükrözi a településtörténeti folya-

matokat. A 1870-es évektől a népességszám, két időszakot kivéve, szinte folyamatos emelkedést 

mutat. 
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13. ábra. Budakalász népességének változása (1870-2007) 

 
 

Az 1880-as években a térségben bekövetkező népességmozgás Budakalász népességszámának kisebb 

csökkenését eredményezte, mely később a második világháborút követő 1946-os kitelepítések kö-

vetkeztében újból, ezúttal jelentősebb mértékű csökkenésével járt. Ezeken az időszakokon kívül a 

népességszáma kisebb-nagyobb dinamizmussal, de folyamatosan emelkedik. Az 1949 évi és 1960 évi 

népszámlálási adatokat befolyásolta az is, hogy 1951-ben a település közigazgatási területe 

Szentistvántelep Budakalászhoz csatolásával meg növekedett. A településen az 1960-1970-es évek 

között jelentős népességnövekedés indult el, elsősorban a fővárost, és a főváros környéki települé-

seket megcélzó népességvándorlás eredményeként. Az ingázók száma erősen megnövekedett, a 

közlekedés fejlődése és a fővárosi munkahelyek óriási kínálata következtében. A legdinamikusabb 

népességnövekedés azonban közvetlenül a rendszerváltást követő közel 10 évben következett be, 

mely népességváltozás a Pest megyei átlag feletti volt. 2000 óta lakosság száma állandó, kismérté-

kű, egyenletes növekedést mutat. A növekedési ütemet a környező településekhez viszonyítva lehet 

megítélni. A 2007-esévben a növekedés minimális, 41 fő. 

Budakalász népsűrűsége 7 fő/ha teljes közigazgatási területre számolva. Figyelembe véve azonban, 

hogy a lakónépesség jellemzően a belterületi földrészleteken lakik, ezért elmondható, hogy a jel-

lemző népsűrűség belterületre számítva 21 fő/ha. A népesség nyilvántartási adatok alapján átlag 4 

fő lakik háztartásonként. Budakalászon a népsűrűség magas, a kistérségi átlag közel háromszorosa. 

Ez a jelenség ugyanakkor nem egyedi a főváros közeli településeken: Üröm népesebb, Szentendre is 

telített. 

14. ábra. Népsűrűségi adatok összevetése fő/m2 
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15. ábra. Főbb népmozgalmi adatok (1970-2006) 

 
Amint a fenti diagramból is látható, a népességnövekedés nem a természetes szaporulat növekedé-

sének tulajdonítható. A természetes szaporulat a településen 2008-ig mindvégig negatív előjelű 

volt, azaz nagyobb mértékű volt az elhalálozás, mint a születés. Ez a tendencia 2008-ban fordult 

meg, amikoris 117 születést és 92 halálozást regisztráltak. 

16. ábra. Elvándorlás (kék) és odavándorlás (zöld) összevetése (fő) (TEIR) 
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17. ábra. A korösszetétel alakulása Budakalászon 1990-2007 

 
A diagram alapján megállapítható, hogy a nyugdíjas korú népesség száma folyamatosan emelkedik, 

míg a munkavállaló korúak száma az 1990-es évek meredek emelkedése – ami vélhetően betudható 

a fővárosból beköltöző lakosság növekedésének – után 2007-ben már csökkenő tendenciát mutatott. 

A kisgyermek korúak (0-2, illetve 3-5 évesek) száma szerencsére szintén emelkedik, a folyamat te-

hát megakadályozhatja, illetve lassíthatja az elöregedést, ami mindenképpen pozitív fejlemény. 

Vélhetően közrejátszik benne, hogy a betelepülők számára vonzerőt jelentő nyugalmas, kisvárosias 

környezet ideális hely a családalapításra, kiskorú gyermekek nevelésére. Egyúttal következtethe-

tünk arra is, hogy a város nevelési-oktatási intézményeinek bővítésére, fejlesztésére lesz szükség a 

közeljövőben. Az önkormányzat felismerte ezeket a körülményeket és intézkedéseket tett a fent 

említett célok elérésére, az IVS szerkesztése idején még előkészítési, illetve pályázati szakaszban 

lévő óvoda- és iskolafejlesztéssel. 

18. ábra. Korcsoport szerinti megoszlás 2007-es adatok alapján 
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Az 1.000 lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet (2008-ban 7,4 fő) közel áll olyan - vándorlási 

szempontból szintén népszerű - agglomerációs településekéhez mint Fót, Törökbálint, vagy Budake-

szi, ám alatta marad a térségben - például Nagykovácsiban vagy Pilisszántón - nem ritka 20-30 fős 

értékeknek. Budapestről az agglomerációba történő kitelepülés 1990 óta növekvő problémája a fő-

városnak. Budakalász növekedése két csúcspontot mutat: az 1999 és 2004-es év. A változási görbe 

leginkább Leányfalu változási irányát követi. Ez a természetes fejlődés útja, itt alapvetően a gazda-

sági, környezeti (hosszabb távú) hatások határozzák meg a lakosságszám változását. Ürömön, Szent-

endrén és Pomázon a fejlődési görbét a nagyarányú ingatlanfejlesztések befolyásolják. Üröm eseté-

ben úgy tűnik, az ingatlanpiaci fejlesztések –új lakónegyed parcellázása, előre elhatározottan magas 

árszínvonalú lakások, házak tömeges építése – a betelepülési ütem hosszú távú meredekségét ered-

ményezték. Mivel a lakónegyed a volt településközponttól távol alakult ki, az új lakosok egyelőre 

egyénileg oldják meg az infrastrukturális ellátatlanságból eredő hiányokat- iskola, óvoda. Távlatban 

kérdéses, mikor jelentkezik a település felé az új lakók jogos igénye az infrastruktúra kiépítése 

iránt. Budakalászon valószínűleg az önkormányzati telkek parcellázása és tömeges piacra kerülése, 

valamint a volt Lenfonó irodaépületében kialakított lakások és az Omszk tó melletti lakópark több 

mint 80 lakása is közrejátszott a betelepülési csúcsokban – lehetőséget jelentett a településre köl-

tözéshez. A népességszám várható alakulása szempontjából a következő 10 évben elsődlegesen a 

lakóterületi fejlesztésre kijelölt területek beépítése lesz meghatározó. A település a becslések sze-

rint körülbelül 13000 fős lakosságnak képes otthont adni maximálisan, tehát várható, hogy középtá-

von már eléri a lakosságszám emelkedése a kívánatos felső határt. 

19. ábra. Vándorlási tendenciák a környező településekkel összevetve 

 
Az életkor szerinti megoszlást vizsgálva korosztályok szempontjából eltéréseket tapasztalhatunk 

(15-16.ábra), itt kiemelendőek a központtól távol eső részeken élő, egyedülálló nyugdíjasok. Ebből, 

és a demográfiai trendekből következően is már a közeljövőben fokozott figyelmet kell fordítani az 

idősgondozás fejlesztésére. 
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20. ábra Csecsemők 2007-ben 

 
21. ábra. Egyedül élő nyugdíjasok, 2007 

 
A népesség nyilvántartási adatokból megfigyelhető továbbá az is, hogy a Budakalászra betelepülő 

felnőtt lakosság nem minden esetben választja állandó lakhelyül a települést. 

 

Budakalász Város Oktatásfejlesztési Koncepciója és Intézkedési Terve megállapítja, hogy 2010-re a 

(2008-as bázisévhez viszonyítva) az óvodák kiscsoportjainak létszámában 10-15%-os növekvő, míg a 

nagycsoportok – így az iskolába kerülő gyermekek – létszámában hasonló arányú csökkenő tendencia 

jelentkezésével lehet számolni. Elemezve az elmúlt években mért születésszámot, kiderül, hogy a 

növekedésének évi átlagos üteme meghaladta az 5 %-ot. Mindez azért fontos, mert a születéstől 

számított 3 év múlva a gyermekek óvodába lépnek. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az óvodásko-

rúak száma 2010 után is növekedni fog (a 2008-ban születettek 2011-ben kezdik meg az óvodát). A 

növekvő születésszámot támasztja alá, hogy a településre máig sok - gyermekes vagy gyermekválla-

lás előtt álló – propagatív korú fiatal költözik akik Budakalászon kívánnak lakni, családot alapítani. 

 

Az ezredforduló óta mutatkozó korosztályos demográfiai trendek azt mutatják, hogy várhatóan to-

vább nő a 0-2 illetve a 3-5 éves korosztályok tagjainak száma. A növekedés évi átlagos üteme 2001 

óta az előbbi sorrend szerint 4 illetve 3 százalék. Ezek alapján 2010 és 2015 között e két korosztály 

létszám nőni fog amint az az.5.  ábrán is látható. 
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22. ábra: A 2010 és 2015 között várható korcsoportos népesség nagysága 

  
 

Összegzésül tehát elmondható, hogy Budakalász város óvodáskorú népességszáma a következő évek 

folyamán tovább fog növekedni. Ennek hátterét a jelenlegi demográfiai tendenciák fennmaradása, a 

folytatódó beköltözések és a gyermekvállalási hajlandóság megmaradása adja. 

Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

A település foglalkoztatottsági helyzete kedvező, hiszen az 1.000 főre jutó adózók száma 461 fő, 

ami kicsivel meghaladja a szentendrei kistérségbeli (451) és a budapesti (455) értékeket. A regiszt-

rált munkanélküliek 2,3%-os aránya a Szentendrei kistérségbeli 2,5%-os és a Pest megyei 2,6%-os 

arány alatt van. Az 1.000 lakosra jutó működő vállalkozások száma 101,6; amely nem áll messze a 

fővárosi értéktől (111,8), megoszlásuk pedig városias társadalmi szerkezetre enged következtetni. A 

helyi vállalkozások tevékenységi körei közt a kereskedelem, javítás, szállóhely-szolgáltatás, vendég-

látás és szállítás gazdasági ágak (26,3%) valamint a pénzügyi és ingatlanügyi tevékenység (32,5%) 

dominálnak. 

Budakalászon 2009.12.20-án 224 fő álláskeresőt tartottak nyilván, a munkavállaló korú népesség 

pedig 6733 főt tett ki, tehát 3,33%-os munkanélküliségi arányról beszélhetünk. Egy évnél hosszabb 

ideje nyilvántartott állsákereső 38 fő volt. Járadék típusú ellátásban 98-an, segély típusú ellátásban 

31-en, rendelkezésre állási támogatásban pedig 10-en részerültek a városban.(ÁFSZ,2009.) A bete-

lepülők zöme az aktív népességből kerül ki, ám Budakalászra is jellemző, hogy a lakosságon belül 

folyamatosan nő az inaktív keresők aránya – akik legnagyobb csoportját a nyugdíjasok alkotják. A 

települési munkanélküliségi ráta a kistérségi átlag alatt található. Köszönhető a kedvező elhelyez-

kedésnek – Budapesttel közvetlenül határos település, jó a tömegközlekedés, valamint a már emlí-

tett betelepült nagykereskedelmi láncoknak. Az elmúlt tíz évben a munkanélküliek száma a gazda-

sági változásokat szorosan követve -2000-2001-es mélyponttal – enyhén emelkedő tendenciát mutat. 

A szomszédos településekhez képest –Szentendre, Pomáz – az emelkedés üteme enyhébb. A megle-

hetősen kedvező adatok köszönhetőek a magasan képzett lakosságnak, melynek nagy része a fővá-

rosban dolgozik. 

www.korics.hu  Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205  29. oldal az összesen 168 oldalból 



 

 

www.korics.hu  Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205  30. oldal az összesen 168 oldalból 

Napi vándorlások (ingázás) 

Ebben a kérdéskörben adatok csak a népszámlálások alkalmával kerülnek meghatározásra, így mi is 

a 2001-es adatokra tudunk hagyatkozni, néhány aktuális forgalomszámlálási adattal kiegészítve. A 

kiköltözők nagy része megtartotta fővárosi munkahelyét, vagy továbbra is ott vállal munkát, ami - 

figyelembe véve a kiköltözés nagy volumenét - magával hozta az ingázás nagyarányú terjedését is. A 

2001-es népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatottak 76,92%-a ingázik nap, mint nap. Az igénybe 

vett közlekedési eszközökről nem ismertek pontos kutatási adatok, de a forgalomszámlálások arra a 

következtetésre engednek jutni, hogy a nagyfokú motorizáció következtében a HÉV használata - 

noha az viszonylag gyorsnak és kényelmesnek mondható - immár háttérbe szorult a személygépjár-

műves ingázáshoz képest. Mindennek környezeti hatásai jól ismertek, a település nagy átmenő for-

galma az egyik legfőbb megoldandó problémát jelenti. A 11-es főúton 2008-as adatok szerint példá-

ul napi 40 ezer gépjármű halad át. 

Megemlítendő emellett, hogy a nagy kereskedelmi láncok letelepülésének köszönhetően az ingázás-

nak van egy ellenkező iránya is, ami a bevásárlást illeti: a 2001-es népszámlálás adatai szerint Bu-

dakalászra mintegy 1600-an járnak be más településről, köztük körülbelül 1000 fő Budapestről. A 

nagyáruházak (Cora 1998-tól, BricoStore 1999-től, ElectroWorld 2003-tól és Metro 2007-től) alkalma-

zottai nagyrészt a fővárosból járnak be a településre dolgozni, ez hozzávetőlegesen 1000 főt je-

lent.1 

bb végzettsége az általános iskola nyolc osztály, míg a lakosság 3 ezreléke ezzel sem ren-

delkezik. 

n, városban élők a családban,társas támogatottsággal rendelkezők egészségi állapota ked-

vezőbb. 

                                                

Képzettség 

Az iskolai végzettségről szintén a 2001-es népszámlálási adatokból nyerhetünk képet. Budakalász 

kedvező munkaerőpiaci helyzete annak is köszönhető, hogy magas a felsőfokú végzettséggel rendel-

kezők aránya (28%, szemben a 26%-os kistérségi és 16%-os megyei átlaggal). A vezető beosztásúak 

aránya 30%, míg a kistérségben ez a mutatószám 28%, megyei szinten pedig 19%. Ebből következik a 

lakosság kedvező gazdasági helyzete. A foglalkoztatottak 35,8%-ának középiskolai érettségi a legna-

gyobb végzettsége, 20%-uk a középiskolai tanulmányait nem zárta le érettségi vizsgával, 15%-uk 

legmagasa

Egészségi állapot 

A lakosság egészségi állapotáról nem álltak rendelkezésre települési szintű adatok, így a Pest me-

gyeieket vettük figyelembe. A 14. táblázat összeveti a háziorvosokhoz bejelentkezett 19 éves és 

idősebb népesség főbb betegségeit. Mint ahogy az arányszámokból látható, a betegségek előfordulá-

sa a legtöbb esetben Pest megyében alacsonyabb, mint országos szinten. Budakalászra nézve általá-

ban elmondható, hogy A magasabb iskolai végzettségűek, a gazdaságilag aktívak, a jobb anyagi 

helyzetbe

 
1 Zábrádi Zsolt: Budakalász - egy agglomerációs település fejlődése és problémái, 2009. 

http://geogr.elte.hu/TGF/TGF_Cikkek/tgfcikkek_2009/zzs.pdf  

http://geogr.elte.hu/TGF/TGF_Cikkek/tgfcikkek_2009/zzs.pdf


 

 

6. táblázat. Betegségek előfordulása Pest megyében és országosan 

Pest megye 

19 évnél idő-
sebb lakosság: 
968219 fő Magyarország 

19 évnél 
idősebb 
lakosság: 
8301296 fő 

Betegség 

A házorvosokhoz  
bejelentkezett 
19 éves és idő-
sebbek főbb 
betegségei (fő) 

Egy főre eső 
adott megbe-
tegedés 

A házorvosok-
hoz  bejelent-
kezett 19 éves 
és idősebbek 
főbb betegsé-
gei (fő) 

Egy főre eső 
adott meg-
betegedés 

Gümőkór és a gümőkor következményei (A15-A19) 
és (B90) 2135 0,00220508 18699 0,00225254 
Vírusos májgyulladás (B15-B19) 1466 0,00151412 14445 0,00174009 
Rosszindulatú daganatok (C00-C97) 21808 0,02252383 235621 0,02838364 
A vér és vérképző szervek betegségei és az im-
munrendszert érintő bizonyos rendellenességek 
(D50-D89) 24256 

0,025052183 
239610 0,028864168 

Vashiányos anaemia (D50) 12612 0,013025979 120828 0,014555318 
Pajzsmirigy rendellenességei (E00-E07) 22873 0,023623788 250300 0,030151918 
Diabetes mellitus (E10-E14) 74327 0,076766723 692927 0,083472147 
Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei (E20-
E35) 3316 0,003424845 28007 0,003373811 
Lipoprotein-anyagcsere rendellenességei és egyéb 
lipidaemiák (E78) 88304 

0,091202507 
842412 0,101479576 

Fibrosis cystica (E84) 317 0,000327405 1975 0,000237915 
Pszichoaktív szer használata által okozott mentális 
és viselkedészavarok (F10-F19) 9021 0,009317107 86879 0,010465715 
Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) 
rendellenességek (F20-F29) 4998 0,005162055 50610 0,006096638 
Mentális retardatio (F70-F79) 3519 0,003634508 41030 0,004942602 
Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 
(G20-G26) 4285 0,004425652 41574 0,005008134 
Alzheimer-kór (G30) 1099 0,001135074 7393 0,000890584 
Sclerosis multiplex (G35) 1056 0,001090662 8783 0,001058028 
Epilepsia (G40) 6912 0,007138881 66155 0,007969238 
Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA), rokon 
syndromák és agyi érsyndromák cerebrovascularis 
betegségekben (G45, G46) 19624 

0,020268142 
183312 0,022082335 

Vakság és csökkentlátás (H54) 3857 0,003983603 44587 0,005371089 
Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallás-
vesztés (H90, H91) 5467 0,00564645 65988 0,00794912 
Idült rheumás szívbetegségek (I05-I09) 4112 0,004246973 31808 0,003831691 
Magasvérnyomás (hypertensiv) betegségek (I10-
I15) 252653 0,260946129 2531689 0,304975151 
Ischaemiás szívbetegségek (I20-I25) 91809 0,094822556 999550 0,12040891 
Szívbetegségek egyéb formái közül (I34-I39) 13346 0,013784072 126126 0,015193531 
Cerebrovascularis betegségek (I60-I69) 40854 0,042194999 436357 0,052564925 
Idült alsó légúti betegségek közül (J40-J44) 30117 0,031105566 325192 0,039173642 
Asthma (J45) 20701 0,021380493 211466 0,025473854 
Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély (K25-
K28) 27429 0,028329335 262083 0,031571335 
Nem fertőzéses vékony- és vastagbél gyulladás 
(K50-K52) 8892 0,009183873 74084 0,00892439 
A máj betegségei (K70-K77) 18789 0,019405734 166964 0,020113004 
Seropositiv és egyéb rheumatoid arthritis (M05, 
M06) 6909 0,007135782 49873 0,006007857 
Fiatalkori ízületi gyulladás (M08) 574 0,000592841 4386 0,000528351 
Köszvény (M10) 18833 0,019451178 143951 0,017340786 

Deformáló hátgerinc-elváltozások (M40-M43) 16285 0,016819542 157789 0,019007755 
Spondylopathiák (M45-M49) 74842 0,077298628 683557 0,082343408 
A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei 
(Osteoporosis) (M80-M85) 38029 

0,039277271 
364583 0,043918805 

Glomerularis betegségek, renalis 
tubulointerstitialis betegségek (N00-N08), (N10-
N16) 4961 

0,005123841 
44589 0,00537133 

Veseelégtelenség (N17-N19) 1953 0,002017106 25451 0,003065907 
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Lakosság jövedelmi és szociális helyzete 

Két jellemző mutató reprezentálja a Község lakosságának szociális helyzetét; egyrészről Budakalá-

szon 2009 végi adatok alapján igen kedvező, 3,33%-os munkanélküliségi arányról beszélhetünk. Egy 

évnél hosszabb ideje nyilvántartott álláskereső 38 fő volt. Járadék típusú ellátásban 98-an, segély 

típusú ellátásban 31-en, rendelkezésre állási támogatásban pedig 10-en részesültek a városban. A 18 

év feletti lakosságon belül 3,2 % a rendszeres szociális segélyben részesülő. Az egy főre jutó szemé-

lyi jövedelemadó-alap 945.194 Ft-os összegével Budakalász az ország leggazdagabb települései közé 

tartozik. A betelepülők zöme az aktív népességből kerül ki, ám Budakalászra is jellemző, hogy a 

lakosságon belül folyamatosan nő az inaktív keresők aránya – akik legnagyobb csoportját a nyugdíja-

sok alkotják. 

23. ábra. Személyi jövedelemadó alap 1 állandó lakosra Ft, KSH 2005 
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7. táblázat. A szociális segélyezés főbb adatai 

Időszak 

Lakónépesség 
száma az év 
közepén (a nép-
számlálás végle-
ges adataiból 
továbbszámított 
adat) (fő) 

Lakónépesség 
száma az év 
végén (a nép-
számlálás végle-
ges adataiból 
továbbvezetett 
adat) (fő) 

Az önkormány-
zat által a mun-
kanélküliek 
jövedelempótló 
támogatásában 
részesítettek évi 
átlagos száma 
(fő) 

Rendszeres szociális segélyben 
részesítettek  átlagos száma 
2006.06.30-ig (fő) 

Az önkormányzat 
által a munkanél-
küliek jövede-
lempótló támoga-
tására az év során 
felhasznált összeg 
(1000 Ft) 

Rendszeres szoci-
ális segélyre 
felhasznált összeg 
2006.06.30-ig 
(1000 Ft) 

Az önkormányzat 
által nyújtott, 
rászorultságtól 
függő egyéb  
(pénzbeni és 
természetbeni) 
támogatási esetek 
száma (eset) 

2003. 
év 9597 9687   20   3590 610 
2004. 
év 9819,5 9952   17   3998 1468 
2005. 
év 10026 10100   22,17   4640 1566 
2006. 
év 10135,5 10171   16,7   1995   
2007. 
év 10152,5 10134           
2008. 
év 10216,5 10299           

Időszak 

Lakásfenntartási 
támogatás esetei 
(pénzbeni és 
természetbeni) 
(eset) 

Lakásfenntartási 
támogatásra 
felhasznált ösz-
szeg (pénzbeni és 
természetbeni) 
(1000 Ft kerekít-
ve) 

Ámeneti segé-
lyezés esetei 
(pénzbeni és 
természetbeni) 
(eset) 

Átmeneti segélyre  felhasznált ösz-
szeg (pénzbeni és természetbeni) 
(1000 Ft kerekítve) 

Rendkívüli gyer-
mekvédelmi 
támogatás esetei 
(pénzbeni és 
természetbeni) 
(eset) 

Rendkívüli gyer-
mekvédelmi 
támogatásra 
felhasznált összeg 
(pénzbeni és 
természetbeni) 
(1000 Ft kerekít-
ve) 

A  rendelkezésre 
állási támogatás-
ban  részesítet-
tek  közül foglal-
koztatásban 
résztvettek szá-
ma (fő) 

2003. 
év 47 1297 267 1625 256 1084 5 
2004. 
év 150 1553 233 1793 464 2752 9 
2005. 
év 843 3543 279 2397 419 2374 6 
2006. 
év 974 4531 289 2680 398 2215 4 
2007. 
év 1078 4909 247 2376 411 2556 11 
2008. 
év 1033 4720 268 2963 410 2512 6 
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Időszak 

Közcélú foglal-
koztatásra fordí-
tott összeg (1000 
Ft) 

Lakásfenntartási 
támogatásban 
részesültek szá-
ma (pénzbeni és 
természetbeni) 
(fő) 

Átmeneti segé-
lyezésben része-
sültek száma 
(pénzbeni és 
természetbeni) 
(fő) 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesültek 
száma 
(pénzbeni és 
természetbeni) 
(fő) 

Az önkormányzat 
által nyújtott, 
rászorultságtól  
függő egyéb 
(pénbeni és ter-
mészetbeni) tá-
mogatásban része-
sültek száma (fő) 

Súlyosan mozgás-
korlátozott sze-
mélyek közleke-
dési támogatásá-
ban részesültek 
száma (fő) 

Súlyosan mozgás-
korlátozott sze-
mélyek közleke-
dési támogatására  
kifizetett összeg 
(1000 Ft) 

Lakáscélú helyi 
támogatásban 
részesültek szá-
ma (fő) 

2003. 
év 658 47 139 170 392 67 571 12 
2004. 
év 1514 68 135 387 688 52 459 11 
2005. 
év 0 104 152 319 597 46 420 7 
2006. 
év 0 110 188 308   44 421 10 
2007. 
év 1597 123 146 308   39 368 4 
2008. 
év 1892 111 145 306   34 337 7 

Időszak 
Lakáscélú helyi 
támogatás össze-
ge (1000 Ft) 

Rendszeres szo-
ciális segélyben 
részesítettek 
átlagos száma (fő) 

Rendszeres 
szociális segély-
re felhasznált 
összeg (1000 Ft) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (fő) 

Időskorúak jára-
dékára felhasznált 
összeg (1000 Ft) 

Rendszeres gyer-
mekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek évi 
átlagos száma (fő) 

Rendszeres gyer-
mekvédelmi 
kedvezményre 
felhasznált összeg 
(1000 Ft) 

Kiegészítő gyer-
mekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek évi 
átlagos száma (fő) 

2003. 
év 2250               
2004. 
év 2650               
2005. 
év 1735               
2006. 
év 3370 18 2793 1 570 90 900 1 
2007. 
év 1200 35 7945 2 629 105 1045 2 
2008. 
év 2060 39 9829 2 770 125     
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Időszak 

Kiegészítő gyer-
mekvédelmi 
támogatásra 
felhasznált ösz-
szeg (1000 Ft) 

Temetési segé-
lyezés eseteinek 
száma (pénzbeli 
és természetbe-
ni) (eset) 

Temetési se-
gélyben része-
sültek száma 
(pénzbeli és 
természetbeni) 
(fő) 

Temetési se-
gélyre felhasz-
nált összeg 
(pénzbeli és 
természetbeni) 
(1000 Ft) 

Rendszeres gyer-
mekvédelmi tá-
mogatásban része-
sítettek átlagos 
száma (fő) 

Rendszeres gyer-
mekvédelmi 
támogatásra 
felhasznált összeg 
(1000 Ft) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 
száma (2) (fő) 

Ápolási díjban 
részesítettek évi 
átlagos száma (fő) 

2003. 
év             357   
2004. 
év             332   
2005. 
év             293   
2006. 
év 45 40 40 771 16 728 310   
2007. 
év 161 40 39 774     234   
2008. 
év   36 35 690     230 39 



 
 

A 7. táblázat részletesen bemutatja az önkormányzati segélyezés adatait Budakalász Városában. A 

településen összesen 172 gyermek számít hátrányos helyzetűnek (HH), akik közül 12-en halmozottan 

hátrányos helyzetűek (HHH). A városban szegregált terület nincs. 

Civil szféra, társadalom önszerveződései 

Magyarországon 2006-ban a bejegyzett alapítványok és társas nonprofit szervezetek száma megha-

ladta az ötvennyolcezret, ami a duplája a rendszerváltozást megelőző időszakban nyilvántartott 

szervezeteknek. A folyamatos fejlődést nem csak a szervezetek számának növekedése, hanem azok 

folyamatos profil-, funkció-, és státuszkeresése is jellemezte, emellett egyre több önkormányzat 

ismeri fel a helyi civil szerveződések fontosságát, a velük való együttműködés előnyeit. 

Budakalászon több lokálpatrióta csoportosulás működik, ezek egyike a Budakalászi Testvérkapcsola-

tok Egyesülete, amely 1998 őszén alakult abból a célból, hogy a Kahl am Main (Németország) telepü-

léssel 1998. augusztusában megkötött testvér-települési kapcsolatot ápolja, újabbak megkötését 

előkészítse. Ezek a kapcsolatok egymás megismerését, jobb megértését szolgálják, valamint kifeje-

zik az európai népek közösségéhez való tartozásunkat. Ezeken túlmenően pedig hozzájárulnak egy 

stabil, baráti, civil szerveződés kialakulásához. 

A Budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület (BNNE), a kitelepítés 50-dik évfordulójának évében, 

1996. szeptember 30-án alakult 35 alapító taggal. Ma már több mint 140 tag fogadta el az alapsza-

bályzatot és támogatta a szervezet céljait, melyek a következők: 

• a településen élő német nemzetiségek (svábok) közösségének megteremtése, összefogása, 

közösségi életének szervezése; 

• a német nyelv, a nemzetiségi anyanyelv ápolása, történetének feltárása; 

• a budakalászi német nemzetiségi kulturális értékek és hagyományok megismerése, megőrzé-

se; 

• a Budakalászról kitelepített német nemzetiségűekkel való kapcsolat erősítése. 

A Budakalász Baráti Kör a város legrégebbi civil egyesülete. Alapítási éve: 1986. Működésének céljai 

a község fejlesztésében és szépítésében való részvétel, kulturális és sportesemények szervezése, 

rendezése, hagyományok ápolása, helyi közéleti tájékoztatás, továbbá környezet- és egészségvé-

delmi feladatok elvégzése. 

A civil szervezetek jelentős szerepet játszanak a város olyan kulturális programjainak szervezésé-

ben, mint a Kalászi Majális, vagy a Szüreti Felvonulás és Bál. 

A sport, az oktatás-nevelés, valamint a hitélet és további célok támogatására az alábbi alapítványok 

működnek Budakalászon: 

• B.M.S.E. a Budakalász Sportjáért Alapítvány; 

• Budakalászért Közalapítvány; 

• Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány; 

• Budakalászi Lenvirág Alapítvány; 

• Budakalászi Óvodásokért Alapítvány; 

• Budakalászi Református Templomért Alapítvány; 

• Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány; 

• Budakalászi Szent István Alapítvány; 

• Kalászi Iskoláért Alapítvány; 

• Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány. 
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2 . 2 . 4 .  T e l e p ü l é s i  k ö r n y e z e t  

Természeti környezet 

Budakalász (Kalász, Kalasch) község a Pilis hegység délkeleti lábánál a Szentendrei-Duna jobb part-

ján található. A község határa nyugat felé a Pilis hegység 530 m magas Nagy-Kevély csoportjáig ny 

lik, keleten a Duna széles árterülete, délen a Berdo hegy és a békásmegyeri mocsaras területek 

határolják. A Pilis lábánál eredő Barát patak nyugat-keleti irányban folyik át a településen, majd 

déli, s nyugati kanyarulattal torkollik a Dunában. Belterülete a Duna feletti 102-104 m magas homo-

kos, kavicsos sík terület (I. sz. terasz) és a következő, 140-150 m magas, lösztakaróval borított te-

rasz találkozásánál fekszik. Hegyvidékei részeit tölgy és csererdők borítják. A pilisi mészkőbányák 

között kiemelendő a budakalászi Berdó kőbánya, amelynek művelését a római korban kezdték meg. 

Az alacsonyabb területen levő szántóföldek területe a homok és kavicsbányák és más gazdasági, 

kereskedelmi létesítmények miatt rohamosan csökken. Nagy területet foglalnak el a gyümölcsösök, 

szőlők és hétvégi telkek. Budakalászt gyakorta emlegetik a "Dunakanyar kapuja"-ként, mivel földraj-

zi gazdaságföldrajzi értelemben egyszerre kapcsolódik a dunakanyari és a budai, pilisi települések-

hez. Budakalász a Közép Magyarországi Régió és a Szentendrei Statisztikai Kistérség része, mely 

rendkívül változatos tájképi és szerkezeti elemekkel rendelkezik. Közigazgatási területe összesen 

1517 ha. A belterülethez (480 ha) kapcsolódnak nyugatról a folyamatosan beépülő és átrendeződő 

zártkerti tömbök (103 ha), valamint a Kevély hegységre felkúszó külterületi ingatlanok. A település 

belterülete É-i irányban Pomáz város belterületéhez, a Pomázi út mentén, közvetlenül kapcsolódik. 

D-i irányban Budapest III. ker. lakóterületétől csupán néhány százméternyi, ma még beépítetlen 

zöldsáv választja el. A település belterülete K-i irányban egyre inkább lenyúlik a Duna irányában. 

Ebben az irányban jelentős szerkezeti változás várható a Megyeri híd és az M0-a építéséből fakadó-

an, melyek hatásaként a korábbi mezőgazdasági és bánya területek folyamatos átstrukturálódása 

várható. Budakalász külterülete jelenleg összesen 931,6 ha, melyből 350,9 ha erdő, 317,8 ha szántó. 

 

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, és a gazdálkodás is válto-

zatos. Az alapkőzet erősen töredezett középkori triász mészkő és dolomit, amelyre eocén és oligo-

cén kori homokkő, édesvízi mészkő, agyag, illetve márga rakódott le. Kedvező rétegvastagságuk 

miatt kő- és kavicsbányászat települt a geológiai adottságokra. A mélyebb fekvésű területeket n 

gyedkori lejtőtörmelék, futóhomok, ártéri kavics, homok és agyagüledék töltötte fel szintén jelen-

tős vastagságban. A Duna kavicsteraszán különböző kifejlődésű és vízadó képességű homokos, kavi-

csos rétegekből tevődik össze, amelyek sűrűn váltogatják egymást, mind területi, mind mélységi 

kiterjedésükben. Az általános tendencia azonban az, hogy a Dunától távolodva a kavicsos összlet 

elvékonyodik és finomabbá válik. A kavicsos összletet uralkodóan löszös – iszapos- homokos kifejlő-

désű fedőréteg borítja, mely leginkább a Duna mellett vízzáró. A terület jelentős részén a változa-

tos kifejlődésű és magassági helyzetű felső és középső oligocén – homokos – agyagos képződmények 

helyezkednek el. A település domborzata a síkságtól a hegységig igen változatos. Itt végződik a 

Pilisihegység vonulata a Berdó-domb, az Ezüst-hegy, és a Puszta-domb kiemelkedéseivel. A Duna-
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medencében északnyugatról érkező csapadékos légáramlatok, és a hegylábak miatt beszűkülő „fo-

lyosó” miatt időjárása igen szeszélyes, gyakran a környező területeknél csapadékosabb. A település 

két patakja: északon a Majdán-patak (egyes szakaszai vízmosás jellegűek) és délen a Barát-patak. 

Egyenetlen vízjárásúak, alacsony vízhozamúak. A patakok összefolyása után a Barát-patak a HÉV 

vonalától keletre lévő szakaszon mesterséges mederben folyik. A 11-es úttól keletre alacsony fekvé-

sű, magas vízállás esetén belvizes terület fekszik. A településen a kavicsbányászatból visszamaradt 

tavak jelentős területeket foglalnak el. A bányatavak vízszintje és a talajvízszint ingadozása a Duna 

vízjárásával összefüggésben változik. 

Növényföldrajzi tekintetben Budakalász területe a Pilisi flórajáráshoz tartozik. Az üdülőterületek 

bővülése miatt a korábban jellemző zárt erdőtakaró és a kaszálók nagy területen kerültek felszámo-

lásra. A hegylábak területén a cseres-tölgyesek, feljebb gyertyános-kocsánytalan tölgyesek jellem-

zőek. Helyenként a patakok és a Duna mellett még fellehetők értékes égeres, füzes, vagy fekete 

nyaras állományok. 

 

Budakalász összefüggő erdőterületei az Ezüst-hegy és a Nagy-Kevély északkeleti oldalában találha-

tók. Az erdők a Pilisi Parkerdő Gazdaság kezelésébe tartoznak, ugyanakkor részei a Duna-Ipoly Nem-

zeti Park területének, így az erdőgazdálkodás csak a természetvédelmi szempontok figyelembevéte-

lével történhet. 

Kavicsbánya 

A bányatelkek Budapesttől északra, a főváros határától 1,5 km-re találhatók. A meglévő bányatava-

kat, illetve a teljes bővítés területét északról és nyugatról a Dunakeszi - Zsámbék gáz-fővezeték 

védősávja, keletről a DMRV vízmű belső védőterülete, és a Munkaterápiás Intézet Kórházának terü-

lete, délről a Gyógynövény Kutató Intézet területe határolja. A kavicsösszletet 1-3 m vastag fedőré-

teg takarja, amely humuszból és agyagos homokból áll. A mintegy 10-13 m kavicsösszlet 2/3-a talaj-

vízszint alatt helyezkedik el. A terület a dunai öntéstalajok kategóriába tartozik. A terület feltöltő-

désében elsődlegesen a kavics, homokos kavics, illetve kavicsos homok képezte a meder hordalék-

anyagát. Talajtani szempontból ez a hordalékanyag képezi a talajtani alapkőzetet. A vízadó réteg 

nagy kiterjedésű, hidrogeológiailag összefüggő víztároló rendszer, melynek felső 10-13 m-e talajvíz-

tároló, kavicsos összlet. Ez a bázisa mind a víz-, mind a kavicstermelésnek. 

A működő kavicsbánya a Duna és a 11-es számú út között mintegy 80 ha-os területet foglal el. 

Partmenti sávjában eddig tájrendezési, helyreállítási tevékenység nem folyt. A területen régészeti 

kutatások is folytak, melyek jelentős mennyiségű régészeti objektumottártak fel. 

Kőbányák 

Budakalász területén található egy működő és egy felhagyott, helyreállított, ún. „római” mészkőbá-

nya. A felhagyott bánya helyén sziklagyep társulás telepedett meg, a terület ma értékes élőhely és 

geológiai érték. A működő kőbánya területe része a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, mert a meddőhá-

nyó területén értékes lágyszárú társulások telepedtek meg. A bánya területén kristályos mészkövet 

bányásznak és dolgoznak fel. 

Környezeti állapot 

Levegőszennyezés 

A Nemzeti Parkon belül található területek levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett 

területek övezetébe, az egyéb területek a védett 1. kategóriába tartoznak. Levegőszennyezés Bu-
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dakalász területén gyakorlatilag a közlekedésből származik. A Budai út belterületi szakaszának ter-

helése különösen veszélyes a lakóterületek, oktatási és egészségügyi intézmények előfordulása és a 

fasorok, zöldsávok hiánya miatt. Porszennyezés származik még a működő kőbánya területén folyó 

bányászati tevékenység során, ez azonban a meddő védőhatása, és a lakóterületek távolsága miatt 

nem okoz jelentős terhelést. 

Vízszennyezés 

Hidrogeológiai szempontból érzékeny vízbázisok elsősorban a Duna mentén (kutak) találhatók. A 

Lenfonó gyár 96-ban megszűnt, ezzel jelentősen csökkent a Barát-patak szennyezése. Potenciális 

veszélyforrást jelenthetnek azonban a területen most működő kisebb üzemek, ha szennyvízkezelé-

sük nem megoldott. Ugyanígy a szennyvízbeszivárgás miatt jelenthetnek veszélyt a Duna menti üdü-

lő és illegális lakóterületek. A bányatavak vízminőségére jelent veszélyforrást a rendezés és megfe-

lelő kiépítés nélküli rekreációs használat, különösen a motoros vízijárművek használata esetén. 

Talajszennyezés 

A település nyugati része több helyen erózióérzékeny. A belterületen a Kálvária alatti út, Berdó 

alatt eróziós problémák jelentkeznek. Több helyen is találhatunk Budakalászon szennyeződésre 

érzékeny talajokat, kőzeteket. Ide tartoznak a part menti kavicságyon kialakult talajok és a kristá-

lyos mészköves területek. A 96-ban megszűnt Lenfonó és a 94-ben megszűnt Óbuda TSz működése 

kapcsán keletkezhettek olyan szennyeződések, melyek a megfelelő szintű felmérés és felszámolás 

hiányában ismeretlen összetételben és mértékben lehetnek jelen a területeken. 

Zajterhelés 

Zajvédelmi szempontból a NP területe a fokozottan érzékeny területek övezetébe tartozik. Jelentős 

a Budai út, a Damjanich u., a József A u. és a Pomázi utakon tapasztalható zajterhelés, illetve a 

külterületen a 11-es út menti, valamint a kőbányában folyó munkálatok kapcsán tapasztalható zaj-

terhelés. Különösen az utóbbi években felerősödött átmenő forgalom miatt emelkedett a zajterhe-

lés A Budai út, a Damjanich út, a József Attila út mellett. 

Védett és nem védett természeti értékek 

Budakalász közigazgatási területének nyugati részén lévő erdőterületek és a kőbánya a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park része. Ezek a 044/1-2, a 061, a 062/3-7 és a 063 hrsz.ú területek, a Pilis nyúlványai 

(Nagy-Kevély, Ezüst-Kevély). A védett területen barlangok is találhatók (Szabó József barlang, Papp 

Ferenc barlang, Zöld-barlang). A Nemzeti Parkra kezelési terv és területrendezési terv készült. (Ez 

utóbbi 30 m-es külső védőterületet tervez, amelyben csak a védelmet szolgáló műszaki létesítmény 

helyezhető el, illetve kijelöl, egy D zónát, amelynek része az összes határoló terület, így Budakalász 

is. A kőbánya (a bányatelek fele erdő) védetté nyilvánítása azért történt meg, mert a bánya meddő-

jén értékes gyapjas gyűszűfű élőhely található. A kőbánya üzemterve jóváhagyott, a Nemzeti Park 

Igazgatóság folyamatosan ellenőrzi a területen folyó tevékenységeket. A Duna-Ipoly Nemzeti Park 

övezetei szempontjából a település Nemzeti Parkba tartozó része a kezelt természeti övezetbe, az 

Nemzeti Parkon kívüli része a nemzeti parki külső védőövezetbe tartozik. Országos jelentőségű ter-

mészetvédelmi területté nyilvánítási eljárás indult és lezárult a Gyógynövénykutató Intézet gyógy-

növény bemutató kertje 0194/2, illetve a 0214/5a,b hrsz-ú területeire. 

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek a Duna-part menti puhafa ligeterdő feketenyár, fe-

hérnyár és fűz állománnyal. 

Természeti területként van nyilvántartva a 0106 hrsz-ú, döntően gyepgazdálkodással fenntartott, 

helyenként becserjésedett terület. 
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A Duna folyam közvetlen parti és hullámtéri területei - melyek a település részét képezik - az orszá-

gos jelentőségű ökológiai hálózatba, míg a település egyéb ökológiai folyosói a térségi jelentőségű 

ökológiai hálózaba tartoznak. 

Nem védett, értékes, tájképi jelentőségű platán fasor van a Luppa-szigeten. 

Zöldfelületi rendszer 

A település zöldfelületi rendszere több szempontból is fejlesztésre szorul. Ez részben a zöldfelület-

tel ellátható közterületek alacsony arányából, részben a meglévő zöldfelületek fenntartási vagy 

funkcionális hiányosságaiból adódik. Emellett azonban megállapítható, hogy a fejlesztés lehetőségei 

az Ófaluban kevésbé, míg a belterület egyéb részein, illetve a Duna parthoz kapcsolódóan széles 

körűen adottak. A külterületi zöldfelületi rendszer egyik legnagyobb hiányossága a beépített terüle-

tekhez kapcsolódó erdők alacsony területaránya. 

Közpark 

Jelenleg közparkként funkcionál a településen a volt kavicsbánya környezetében kialakított Omszk 

park. A tó partját változatos módon használják, idényjelleggel. Bekerített gyepes sportpálya és 

játszótér, valamint az ezekhez kapcsolódó zöldfelületek találhatók az Omszk-park területén. A park 

zöldfelületei felújításra szorulnak. A partvonal szabályos, a parti rézsű az északi kivételével minden 

oldalon meredek. A tó északnyugati sarkán szennyvízátemelő működik. A jelenlegi növényállomány 

döntően: nyír, ezüstfenyő, feketefenyő, egyéb fenyőfajok és fajták. Az Omszk parkban épült fel a 

községi sportcsarnok. A park jelenlegi funkciói: 

- sport, játék, pihenés, 

- kerékpáros és gyalogos közlekedés, 

- strand, vízisí 

Közkert:  

Közkert a településen, a Béke sétányon található zöldfelület sportpályákkal, játszó- és pihenőkert-

tel, a terület nagy százalékban növényzettel fedett. A növényzet, a berendezés (játszószerek és 

padok) részben felújításra szorulnak. Közkert funkciót ellátó intézménykert A faluház udvara közös-

ségi funkciókat lát el, itt sportpályák, parkoló és szabad zöldfelületek találhatók. 

Egyéb intézménykertek 

A Budai úti iskola udvara nagyrészt burkolt, a zöldfelületet pár darab nyárfa, és néhány cserjefolt 

alkotja. Rendezett parkoló nincs az iskola körül, a mellette lévő bekerített saroktelket használják 

parkolónak. 

A Szentistvántelepi Iskola zöldfelületi szempontból kedvezőbb adottságokkal rendelkezik, de a par-

kolási problémák itt sem megoldottak. 

Az óvoda udvara döntően gyepes, játszószerekkel ellátott, az udvarban szép, idős gesztenyefa áll. 

Templomkert 

A katolikus templom mögött nagy templomkert található akácokkal, hársakkal, nagy, ápolt gyepfe-

lülettel. A mellette lévő telken gyepes sportpálya található. 

Temetőkertek 

Két önkormányzati temető van a településen (a Csalogány utcai és a szentistvántelepi), kezelésüket 

megállapodás szerint a kegyeleti szolgálat végzi. Ezen kívül - elhelyezkedése és rendezett gyepfelü-

letei miatt - zöldfelületi szempontból értékes a Pomázi úti szerb, egyházi temető. 

Fasorok, zöldsávok 
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Az utcákra általánosan jellemző a keskeny zöldsáv, különösen a történelmi településmag területén. 

Egyes helyeken ez csak egy sövénysor kialakítására elegendő. Helyenként gömbakácok „díszítik” az 

utcákat. Több helyen az árkokban állnak a fák. Helyi védettséget élvez a Széchenyi utcai cseresz-

nyefasor. Értékes hársfa- és júdásfasor a Vasút sor iskola menti szakaszán. Értékes a Budai út 81. sz. 

alatt található idős törökmogyoró (Coryluscolurna). 

Lakóterületekhez kapcsolódóan zöldfelület szükséges a Márton Á. u., a Mező u. környékén. Értékes 

zöldfelületi eleme a településnek továbbá a Luppa-szigeti platán fasor. 

Patakmeder 

Általánosan elmondható, hogy a patakok belterületi szakaszai rendezetlenek. A Majdán-patak men-

tén a Lenfonó HÉV állomástól a 11 –es főútig a töltésen kerékpárút került kiépítésre. A patak belte-

rületi szakaszát az önkormányzat tartja fenn. Megbízás alapján a munkálatokat külső cégek szokták 

elvégezni. 

Egyéb zöldfelületek 

Kálvária környezete 

A helyi közösség szempontjából és idegenforgalmi szempontból értékes, nem nagy kiterjedésű zöld-

felületi elem. Legnagyobb problémát a megközelítés nehézsége okozza. 

Közlekedési területekhez kapcsolódó zöldfelületek 

A HÉV menti zöldfelületek kezelése nem mindenhol megfelelő, pl. a Szent István telep és a Mályva 

u. mellett, de nem kielégítő a megállók körüli fogadótér kialakítása sem. 

Épített környezet: 

A történetileg kialakult központi településrész még őrzi Budakalásznak, mint falunak a népi építé-

szeti emlékeit úgy a kialakult utcahálózat elemeiben, mint a kialakult beépítési módokban. A kör-

nyező dombok, a Duna és annak árterülete morfológiailag meghatározták a történelmi településmag 

helyét és annak fejlődési irányait. A történelmi településrész centrális eleme a ma már védelem 

alatt álló görögkeleti templom., amelyet a Budai út és az Ürömi út kereszteződésénél építettek fel 

annak idején. A két fő közlekedési vonalra hosszirányba szerveződő útifalu több utcás utcahálóza 

tal, elágazó szerkezetű, orsós szerkezeti elemet is tartalmazva. A beépítés jelege ezen a település 

részen utcavonalas fésűs beépítés, helyenként zárt sorú kialakítással. A település növekedése első 

legesen az Üröm felé vezető domb oldalán enyhén emelkedő út, más részt a Budapest-Budakalász-

Pomáz főút, a Barát patak által is meghatározott vonalvezetés mentén következett be. A később 

kialakult település részek jellegzetesen derékszögű utcahálózattal rendelkeznek, jellemzően olda 

határos vagy szabadon álló beépítéssel, előkertekkel. Budakalász Község első szabályrendelete az 

építkezési, szépítészeti és köztisztasági szabályokról 1892 került az akkori képviselő testület által 

elfogadásra, melyet a Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegye által a pomázi járás községeire nézve 1893-

ban megalkotott építkezési szabályrendelettel együtt alkalmaztak. Budakalász Nagyközség Tanácsá-

nak 1988.évi 1.sz. tanácsrendelete Budakalász Nagyközség Általános Rendezési Tervéről, valamint 

az ezt módosító Tanácsi és Tanács VB döntések szabályozták 1998-ig a település építési előírásait. 

1990 után több területegységre is készült szabályozási terv illetve történt rendeleti szabályozás. 
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24. ábra. Budakalász településfekvés szerinti szerkezete 

 
Védelem alatt álló területek 

A település építészeti örökségének részét képezik elsődlegesen a településen található műemléki 

védelem alá helyezett épületek, építmények, az alábbiak szerint: 

Görögkeleti templom: barokk, 1780. Berendezés: ikonasztal, copf, 18.sz. ikonok, 18-19. sz. támasz-

kodószékek, 1800 körül. Faragott kő keresztelőkút. Ikonosztáza régi részletek felhasználásával ké-

szült1905-ben. Kis magaslaton körülkerített, szabadon álló, kelet-nyugati tengelyű templom. A hom-

lokzat közepén csigás-zárköves kapu, fölötte négyszögletes kórusablak. Főpárkánya sarkain homorú-

ívesen levágva, fölötte szintén hajlított, ívesen levágott oromfalak között pillérekkel közrefogott 

félkörös mély fülke, felületén kereszttel. 

25. ábra. Műemlékek Budakalászon. Balról jobbra: görögkeleti templom, villa a Luppa-szigeten, 

Vaskereszt 

    
A torony sarkai tompított élűek, oldalain egy-egy keretezett zárköves félkörös harangablak, óra 

nélküli órakörök órapárkánnyal. Nyolc élű párnatagos bádoggal fedett sisak, melyet 1928-ban reno-

váltak. Déli oldalán füles keretelésű zárköves ajtó, fölötte kis szegmensíves négyzetes fülkében a 

védőszent festett képe, két félkörös záródású ablak. Északi oldalán hasonló befalazott ajtónyílás, 

félkörben záródó ablak. Szentélye félköríves, terméskő fedésű két támpillérrel megerősítve. 

Vaskereszt: Vaskereszt, klasszicista, 1841. Vasráccsal körülvett négy kőlépcsőn áll, négyzetes talap-

zata ezen elöl 1841-es évszám. Ezen emelkedik a négy gömbön nyugvó, csigákkal díszített lábazaton 

a simatörzsű oszlop, melynek tányérja alatt fogrovatos öv fut körbe. Az oszlop tetején karéjos szá-

rain áttört kovácsoltvas kereszt áll. Hasonló kereszt áll a község főútvonala mellett is nem messze a 

Nagykereszttől. Körülkerített négyzetes talapzaton emelkedő egyszerű hasábon lábazat nélküli sima 

törzsű gombfejezetben végző oszlopon áttört karéjos végű vaskereszt, mely az első görögkeleti fa-

templom helyét jelöli. 

Villa a Luppa-szigeten: Villa, 1936. Tervezte: Kozma Lajos. Az épület három-három beton pilléren 

emelkedő négyzetes alaprajzú építmény. Az épületet körbeölelő teraszra a hátsó homlokzat előtt 
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vezet fel egykarú külső szabad lépcső. Duna felőli oldala előtt kiszélesedő terasz helyezkedik el, 

innen nyílik a lakószoba bejárata és a konyha ablaka is erre nyílik. A lapostető ezen az oldalon a 

terasz fölé nyúlik. Bejárata duplaszárnyú, üvegezett, befelé nyíló és kihajtható szerkezet. Alaprajzi 

elrendezése egyetlen nagy helyiségből és az északi oldalhomlokzat felől hozzá kapcsolódó mellék-

helységekből (konyha, fürdő, WC) áll. A két előbbi közvetlenül a lakószoba felől, utóbbi egy kicsiny 

előtér beiktatásával a fürdő felől és közvetlenül a hátsó homlokzat felől is megközelíthető. Az épü-

lethez tartozó bejárata a nyitva maradt rész felől nyílik. A teraszt tartó vasbeton gerendákra erősí-

tették fel a csónakokat. 

Helyi védelem - A műemlékeken túl Budakalász településképe és történelme szempontjából megha-

tározó területet és épületeket/épület részeket, továbbá építményeket a település építészeti örök-

ségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása érdekében , az önkormányzat 

2005-ben szakemberekkel számba vette, erről értékvédelmi katasztert készíttetett és azok fenntart 

sa és helyreállítása érdekében megalkotta a település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 

15/2005. (VII.18.)sz. rendeletét.  

A rendeletben az alábbi védelem fajták különülnek el: 

1. Helyi területi védelmet, amely a település hagyományos telekszerkezetének, beépítési módjá-

nak, a településkép jellegzetes elemeinek védelmére terjed ki, a rendelet mellékletét képező 

„ÓFalu” területére korlátozva, ezen belül kiterjed: a településszerkezetet meghatározó közterüle-

tekre, utcahálózatra, azok burkolataira, telekszerkezetre, ingatlanokra, valamint a területen talál-

ható zöldfelületi elemekre és a településképet meghatározó épületekre építményrészekre, a ha-

gyományos színvilág együttesre. 

2. Az építmények vonatkozásában: 

I. védettségi kategóriájába (összesen 34 épület) sorolt építmények, amelyek építészeti szempontból 

különösen értékesek, utcaképet meghatározó kubatúrával és tömegképzéssel építészeti részletekkel 

rendelkeznek, ezért egyedi helyi védelem alatt állnak. Az egyedi védelem különösen az érték- ka-

taszteri lapon felsorolt építészeti értékekre terjed ki. II. védettségi kategóriájába sorolt épületek 

vagy azok egyes részletei ( összesen 228 épület), amelyek építészeti szempontból értékes elemeket 

tartalmaznak, kubatúrájuk és tömegképzésük illeszkedik a település hagyományához, ezért az egyes 

építészeti értékre vonatkozó építési követelményeket a rendeletben megállapított szabályok szerint 

kell alkalmazni. A települési önkormányzat a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyütte-

sek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdeké-

ben végzett munkák költségeit, az éves költségvetése függvényében pályázati úton igényelhető tá-

mogatás formájában igyekszik segítheti. 
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26. ábra. Védett épületek, területek Budakalászon 

 

Lakásállomány 

A lakóépületek 82 %-a volt magántulajdonban (a többi állami tulajdon volt), addig 2001-ben ez az 

arány 94 % -ot mutat. 2007-ben a lakásállomány 3625 lakás, melyből önkormányzati tulajdonban 197 

lakás van, ami a lakások 5,4 %-át teszi ki. 

27. ábra. Lakásállomány építési év szerint 2007-ben 
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28. ábra. Lakásállomány bővülése 2001-2007 

 
Építkezések jellege: Megvizsgálva a kiadott építési engedélyek típusát 1990-2006 között megállapít-

ható,hogy jelentős mértékben csökkent az új lakóépületek építésére vonatkozó engedélyezési eljá-

rások aránya a meglévő épületek átépítésére vonatkozó eljárásokkal szemben. Ez a meglévő lakóhá-

zas területek folyamatos átalakulásában, utcaképek változásában, megújulásában nyilvánul meg. 

29. ábra. A lakásállomány szerkezetének változása 

 
Annak ellenére, hogy a település hosszú távú népességalakulását nehéz előrevetíteni, hiszen az 

nagymértékben függ majd a térség gazdasági, társadalmi folyamataitól, az önkormányzat település-

fejlesztési döntéseivel nagymértékben befolyásolhatja annak alakulását. 

Napjainkban a budakalászi lakosság társadalmi, kulturális, gazdasági összetétele is jelentős átalaku-

láson megy keresztül, a település nagy zöldfelületi aránnyal rendelkező kertvárosi lakóterülete igen 

keresett a betelepülni szándékozók körében, így a helyi közösségnek fel kell készülnie az újonnan 

beköltözők befogadására, beilleszkedésének elősegítésére, a helyi identitás jegyek megőrzésére, 

védelmére, mely feladat elsődlegesen az új fejlesztési területeken jelent nagy kihívást. 

További cél a település történelmi és kulturális örökségének megőrzése és fejlesztése, a helyi iden-

titástudat erősítése. A településkép javítása az utcai homlokzatok felújítása révén, az épített kör-

nyezet gazdagítása úgy kertészeti mint kortárs képzőművészeti alkotásokkal. Az elmúlt évek legje-

lentősebb ingatlan fejlesztése a kereskedelmi-, gazdasági területek kijelölésével és részbeni beépí-

tésével jött létre, melyek megteremtették a település számára a közintézmények fenntartásának és 

egyéb közszolgáltatások biztosításának anyagi fedezetét. A fejlesztések által a településen működő 

szolgáltatások köre bővült, az itt élők komfortérzete javult. 

Az elmúlt évek legjelentősebb ingatlan fejlesztése a kereskedelmi-, gazdasági területek kijelölésé-

vel és részbeni beépítésével jött létre, melyek megteremtették a település számára a közintézmé-

nyek fenntartásának és egyéb közszolgáltatások biztosításának anyagi fedezetét. A fejlesztések által 

a településen működő szolgáltatások köre bővült, az itt élők komfortérzete javult. 
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A település legnagyobb problémáját a Megyeri híd és az M0 átadásával egy időben megjelenő jelen-

tős átmenő forgalom jelenti majd, mely csak egy elkerülő út építésével vezethető ki a jelenlegi 

történelmi településmagból, a központi belterületi lakóterületekről. Kiemelt településfejlesztési 

prioritást élvez a Főutca program, amely célja a lakható, élhető településközpont kialakítása. Buda-

kalász kijelölt rehabilitációs akcióterületeire tervezett településmegújítás egyik alappillére a közte-

rületek megújítása, forgalomcsillapított övezetek kialakítása a lehetséges eszközökkel illetve a 

hosszú távú elképzelések előkészítése, parkolási lehetőségek biztosítása, zöldterületek kiépítése. 

További nagy jelentőséggel bíró fejlesztés a Bánya tavak rekultivációja és rekreációs fejlesztése, 

amit célszerű lenne Szentendre önkormányzatával közösen megvalósítani. 

8. táblázat. Budakalász lakásállományának főbb adatai 

Idő-
szak 

Lakásál-
lomány 
(db) 

Épí-
tett 
laká-
sok 
szá-
ma 
(üdü
lők 
nél-
kül) 
(db) 

Épített 
üdülő-
egységek 
száma 
(db) 

Az év 
folyamán 
épített 
gázveze-
tékkel 
ellátott 
lakások 
száma 
(üdülők 
nélkül) 
(db) 

Az év 
folyamán 
épített, 
közcsa-
tornával 
ellátott 
lakások 
száma 
(üdülők 
nélkül) 
(db) 

Az év 
folya-
mán 
épített 
lakások 
összes 
alapte-
rülete 
(üdülők 
nélkül) 
(m2) 

Az év 
folyamán 
épített 
házi 
vízveze-
tékkel 
ellátott 
lakások 
száma 
(db) 

Az év 
folya-
mán 
épített 
házi 
csator-
nával 
ellátott 
lakások 
száma 
(üdülők 
nélkül) 
(db) 

Az év 
folyamán 
épített, 
közüze-
mi víz-
vezeték-
kel ellá-
tott 
lakások 
száma 
(db) 

Az év 
fo-
lyamá
n 
meg-
szűnt 
laká-
sok 
száma 
(üdü-
lők 
nél-
kül) 
(db) 

Az év 
folya-
mán 
épített 
lakóépü-
letek 
száma 
(üdülők 
nélkül) 
(db) 

198v 2639 51 6 0 51 5000 18 37 51 0   
1986 2671 46 6 0 4 4090 11 42 35 2 33 
1987 2701 45 21 0 2 4183 3 43 42 0 33 
1988   30 13 0 0 2529 4 30 26 0 23 
1989   48 5 0 1 4598 2 47 46 0 44 
1990 2654 45 4 5 0 4558 2 45 43 0 43 
1991 2688 34 1 8 0 3205 5 34 29 0 29 
1992 2724 36 4 29 0 3600 2 36 34 0 33 
1993 2771 47 6 45 0 5433 0 47 47 0 37 
1994 2808 37 7 32 0 4712 0 37 37 0 30 
1995 2856 51 5 49 1 7431 0 50 51 3 38 
1996 2920 64 8 62 7 10433 0 57 64 0 42 
1997 2955 35 10 35 7 5832 0 28 35 0 27 
1998 3003 48 10 45 23 5620 0 25 48 0 35 
1999 3037 34 1 33 28 5223 0 6 30 0 26 
2000 0 37 10 37 31 6206 0 6 37 0 31 
2001 3316 28 1 28 28 3883 0 0 28 0 24 
2002 3349 33 0 32 30 5424 0 3 33 0 27 
2003 3379 30 2 30 28 4699 0 2 30 0 26 
2004 3517 141 0 139 134 12613 0 7 141 3 36 
2005 3549 34 3 32 28 4765 0 6 34 2 22 
2006 3590 43 1 40 32 5918 0 11 43 2 33 
2007 3625 35 0 30 31 5952 0 4 35 0 28 
2008 3638 14 0 13 9 2459 1 5 13 1 10 
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9. táblázat. Lakóterület szerinti eloszlás 

 

Települési környezeti infrastruktúra 

Közműellátottság 

Budakalász fenntartható fejlődésének egyik feltétele a fejlesztési igényekkel összehangolt közműhá-

lózat kiépítésének biztosítása. Az alábbi grafikon jól szemlélteti azt, hogy Budakalász az elmúlt 

évtizedekben jelentős fejlesztéseket hajtott végre ezen a téren. A közművek többnyire a közterüle-

tek szabályozási szélességén belül kerültek elhelyezésre. Kivételt képeznek azok az új fejlesztési 

területek, ahol a közutak szélesítését a korábban már végrehajtott részleges közműhálózat kiépíté-

sét követően kell végrehajtani. Ilyen területek jellemzően azok az üdülő és zártkerti területek, 

amelyek közúti kapcsolata és közművesítése spontán, átgondolatlan fejlesztések következtében 

jöttek létre. Az elkövetkező évek nagy kihívása a fejlesztési területek közműellátásán túl, a meglé-

vő közműműtárgyak, légvezetékek esztétikusabb, igényesebb kialakítása kell legyen. A közcsatornás 

szennyvízelvezetés szempontjából - amit az önkormányzat üzemeltet kedvező változást egy saját 

szennyvíztisztító kiépítése jelenthet, melynek engedélyezési terveit az önkormányzat 2008-ban már 

elkészíttette. 

30. ábra. Budakalász közművesítettségének változása 

 
A helyi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a közművek vonatkozásában a legnagyobb hiányos-

ság a felszíni vízrendezés tekintetében található. A csapadékvíz elvezetés a belterület nagy részén 

nyílt árkos, elsősorban a település központi részein található zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés. 
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A legnagyobb gondot az jelenti, hogy nincs a településnek egy olyan egységes vízrendezési terve, 

amely a teljes település érintett vízgyűjtőit számba véve tartalmazná a meglévő, és kiépítendő 

csapadékvíz elvezetési megoldásokat, az üzemeltetési és fenntartási feladatokat, a felszín alatti 

vízrendezés kezelésének műszaki megoldásait. 

A ’70-es évektől a ’90-as évekig terjedő nagyarányú lakás- és üdülőépítés a településen csak hiányos 

infrastruktúra mellett valósulhatott meg, ezért a rendszerváltást követő 10 év egyik legfontosabb 

önkormányzati feladata a teljes infrastruktúra kiépítése volt. Az infrastrukturális fejlesztésekbe az 

ingatlan tulajdonosok mindig is jelentős szerepet vállaltak. A jellemzően magántulajdonú lakóházak 

közművesítése jelentős szervezési és érdekegyeztetési feladatot hárít úgy az önkormányzatra, mint 

a helyi lakosságra. A civil és önkormányzati együttműködésre számtalan pozitív példa közül megem-

lítenénk a projektterületet érintően a ’90-es évek közepén létrejött Berdó egyesület, amely a terü-

letegység közműfejlesztésével, rendezéssel kapcsolatos feladatokban vett részt. 

31. ábra. Közművesítettség 2007-ben 

 
Jelentős szerepet vállalt az elmúlt időben az önkormányzati szervezésű fejlesztési, környezetvé-

delmi akciókban a Budakalászért Védegylet, mint civil szervezet, környezetvédelmi tagozata is, 

továbbá számtalan önkéntes akik alkalmanként segítenek a helyi lakosság környezettudatos nevelé-

sében a különböző környezetvédelmi célú akciók népszerűsítésében, társadalmi elfogadásában. 

Tekintettel arra, hogy a Berdó és a Taván dűlő csatornahálózatának kiépítése számtalan lakossági 

fórumon, közmeghallgatáson illetve a hivatali ügyfélfogadások alkalmával, mind lakossági igény 

felmerült, ezért a társadalmi támogatottság jelenlétét biztosítva látjuk a projekt megvalósítása 

során. A lakosság díjfizető képessége ugyan eltérő, azonban a korábbi közműfejlesztési projektje-

inkhez hasonlóan hitellehetőségek felkínálásával a megvalósítás pénzügyi akadályait, sikeres pályá-

zati támogatás elnyerése esetén biztosítva látjuk. 

32. ábra. A szennyvízcsatorna hálózat 2007 év elején (kb. 43 km) 
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33. ábra. Az elektromos hálózat hossza 2007 elején (kb. 60 km 0,4 kV-os légvezeték, 24 km0,4 

kV-os földkábel, 18 km 20 kV-os vezeték) 

 
 

34. ábra. A gáz hálózat hossza 2007 év elején (kb. 43 km) 

 
 

35. ábra. A kábel tv hálózat (hossza 2007 év elején kb. 40 km légkábel, 13 km földkábel, 4 km 

optikai kábel) 
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36. ábra. A távközlési hálózat (hossza 2007 év elején kb. 61 km) 

 
 

37. ábra. A vízvezeték-hálózat (hossza 2007 év elején kb. 60 km) 

 
Hulladékgazdálkodás: 

A háztartási hulladék szállítását a Saubermacher-Bicske Kft. végzi heti rendszerességgel, a szállítási 

díjak az elszállításra kerülő hulladék mennyisége alapján kerültek megállapításra. Az önkormányzat 

a település területén (12 helyen) szelektív hulladékgyűjtő szigeteket alakított ki, ahol a lakossági 

üveg, műanyag (PET) palackok, valamint a papírhulladék díjmentesen elhelyezhető. A hulladékgyűj-

tő szigetek ürítése szintén hetente egy alkalommal történik, de állandó problémát jelent a gyűjtő 

konténerek mellé lerakott egyéb háztartási hulladék. Az önkormányzat a Zöld Forrás pályázaton 

nyert támogatással a volt Lenfonógyár területén hulladékgyűjtő udvart létesített és üzemeltet, ahol 

a háztartási üveg, fém, gumiabroncs, műanyag hulladékot szintén díjmentesen, a zsákba deponált 

egy köbmétert nem meghaladó építési törmeléket térítés ellenében fogadja. A háztartásokban fel-

halmozódott zöld hulladék elszállítására jelenleg évente egyszer, a kritikus őszi időszakban nyílik 

lehetőség. Megfontolandó egy, a későbbiekben létesítendő komposztáló telep lehetséges helyszíné-

nek kijelölése, amely folyamatosan fogadja és hasznosítja a feleslegessé vált zöld hulladékot. 

Az önkormányzat tagja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amelynek 

elsődleges célja egy korszerű térségi hulladéklerakó megvalósítása, lehetőség szerint Európai Uniós 

támogatással. A Dunakanyari és Pilisi önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által vállalt 

feladatok közé tartozik a hulladékgazdálkodás kistérségi szintű ellátása, ennek első lépéseként a 13 

település összehangoltan készítette el hulladékgazdálkodási tervét. A további lépéseknek azonban 

komoly akadálya, hogy a települések által megkötött hulladékszállítási szerződések különböző idő-

pontokban járnak le, így egy közös szolgáltató kiválasztására kevés az esély. 
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Közlekedési infrastruktúra 

Tömegközlekedés  

BKV –HÉV: A település egyetlen tömegközlekedést is biztosító, nem közúti kapcsolata a BKV HÉV 

szentendrei vonala. A községben a HÉV három állomással, illetve megállóval rendelkezik, ami jó 

kapcsolatot jelent a Főváros és a Dunakanyar felé egyaránt. A megállók nem rendelkeznek parkolók-

kal, annak ellenére sem, hogy évről évre növekszik az igény és spontán módon (esetenként szabály-

talanul) alakulnak ki „vadparkolók”. Nem megoldott a távolabbi területekről tömegközlekedési jár-

művel elérni a HÉV megállóit. A jelenlegi elavult jármű és vágányhálózat feltétlenül korszerűsítést 

kíván, aminek együtt kell járnia a HÉV szerepének, kapacitásának felülvizsgálatával. A Főváros Köz-

lekedési Koncepciójában szerepel a HÉV vonalainak észak-dél irányú összekötése, hálózattá szerve-

zése, ami erősítené az elővárosi kapcsolatokat, forgalmakat, feltéve, ha összekapcsolódik a P+R 

rendszer fejlesztésével is. Jelenleg a hatásvizsgálatok, és tervek készítése folyik, ami szerint 

„Észak-Déli regionális gyorsvasút”-ként fejlesztenék a Békásmegyer – Szentendre szakaszt. Tömeg-

közlekedési hálózati szempontból szükséges a település tömegközlekedéssel fel nem tárt területei-

nek megközelíthetősége, ez elsősorban a Szentistván-telep keleti részén és a Dunapart környékén 

autóbusszal történő kiszolgálást igényelhet, a gyűjtőúthálózat kiépítése ad erre lehetőséget. Kelet – 

nyugat irányú és észak – déli kapcsolatot adó járat is szükséges lenne. 

 

Helyi busz: A helyi közlekedés magánjárat üzemeltetésével van jelenleg megoldva, mely működte-

tését az önkormányzat támogatja. A jelenleg üzemelő járat sűrítése, menetrend szerinti működte-

tés bevezetése és az útvonal kibővítésére lakosság igény volna, azonban ez nem csak egyszeri beru-

házást jelentene, hanem folyamatosan olyan üzemeltetési költségeket is eredményezne, melynek 

önkormányzati finanszírozásának terhei csak egy megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követően 

számszerűsíthetők. A helyi tömegközlekedés fejlesztési elképzeléseit a . sz. ábra tartalmazza. 

Hajózás: A településhez tartozó Luppa-sziget kapcsolatát biztosító rév-átkelés a jelenlegi helyén 

megmarad. A Szentendrei-dunaági hosszirányú hajóközlekedésre a budakalászi part és Luppa-sziget 

közötti folyószakasz korlátozottan alkalmas. 



 
 

38. ábra. Tervek a közösségi közlekedés településen belüli fejlesztésére 
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Közúti közlekedés 

A térség főúthálózatának legjelentősebb fejlesztése az M0 autópálya megvalósítása. Az M0 északi 

szektorának és a Megyeri hídnak az átadása 2008 év őszén megtörtént. Csomóponti kapcsolata a 

11.sz. főúton kívül, távlatban az 1108 j. összekötő út ürömi szakaszán épül. Az M0-11 sz. főút cso-

mópontja egyben biztosítja a 11.sz. főút nyugati oldalán meglévő bevásárló központ megközelítését 

is.  Az M0 továbbépítésének –Budakalász területére vonatkozóan- két változatban elfogadott nyom-

vonala van, az építési engedélyezési tervek csak a jogerős környezetvédelmi engedély kiadását kö-

vetően fognak elkészülni. Az építési ideje még nem ismert. A tervezett közlekedés hálózati elemek 

a 6. sz. mellékletben kerültek feltüntetésre. Budakalász központjának átmenő forgalom alóli te-

hermentesítése érdekében, az észak-nyugati elkerülő út nyomvonalra terv készült, amely az 1108 j. 

úttól kiindulva, az 1112 j. útnál csatlakozik a Pomáz ÁRT-ben tervezett úthálózathoz. A tervezett 

elkerülő út a belterületet nyugat felől kerüli el, a nagyfeszültségű távvezeték védősávja közelében 

halad. A Bp.-Szentendre HÉV vonalat Budakalász és Pomáz határán keresztezi, várhatóan 

különszinten. Az út tervét a területrendezési tervek tartalmazzák.(BATT, Pest m. TRT) Az elkerülő 

út megépítése Budakalász elsőrendű érdeke, útjainak kapacitása kimerült a megerősödő átmenő 

forgalmat fogadni már nem tudja súlyos fizikai és környezeti károk nélkül. A légszennyezés és zaj-

szint már ma is gyakran meghaladja a határértékeket, további növekedése elfogadhatatlan.  

 

2009 szeptemberében Közlekedésfejlesztési Tervet készített Budakalász számára az Unitef Szala-

mandra Mérnökiroda, melyben az alábbi problémák kerültek azonosításra: 

• M0-tól délre fekvő üdülőterület közúti kapcsolata. Ez a terület jelenleg el van zárva a Város-

tól, mivel a korábban menekülési útvonalként használt Gát utcát elkorlátozták. A terület je-

lenleg csak Békásmegyer területéről közelíthető meg, kvázi kerékpárúton keresztül. A hely-

zet hosszú távon nem tartható. 

• A gáton való gépjármű közlekedés kérdése. Összefügg az előző pontban említett témával. A 

gond kettős. Egyrészt számos, a gát és a Duna közötti ingatlan fizikai elérhetősége csak 

ezen útvonalon keresztül lehetséges, miközben úgy a gát, mint a rajta lévő útburkolat al-

kalmatlan e szerep ellátására. Másrészt, mivel a gát jelenleg – szerepével összeegyeztethe-

tetlen módon – önkormányzati kezelésben van, feltétlenül rendezendő a gát tulajdonjoga, 

ami csak a közlekedési viszonyok rendezését követően lehetséges. 

• A Duna-parti kerékpárút kérdése. Az uniós támogatással megépült kerékpárúton rendezetlen 

a forgalmi helyzet, szabályozatlanul bonyolódik a forgalom, keverednek annak résztvevői. 

• A Luppa-szigeti út melletti kerékpárút kérdése. A néhány éve létesült kerékpárút gát és Du-

na-part közötti szakasza keskeny, a parkolás gátlást célzó oszlopok baleset veszélyesek, va-

lamint nincs megoldva a gyalogos forgalom biztonságos vezetése. 

• Szentendre déli része felé való közúti kapcsolat biztosítása. Mivel Szentendre jelenleg nem 

rendelkezik konkrét elképzelésekkel déli területei sorsát illetően, e téma, mint gond, ko-

rábban nem jelentkezett. Ugyanakkor mihelyst eldőlnek a Szigetmonostori híddal összefüg-

gő, jelenleg még nyitott kérdések, és időszerűvé válik a jelzett területek szabályozása, ha-

laszthatatlanná válik a kapcsolat kérdésének egyeztetett rendezése. E téma szoros össze-

függésben van a „11” kérdéskörben tárgyalttal is. 
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• A „Budakalász elkerülő út” 11 sz. főúti különszintű csomópontja. A jelenlegi engedélyezési 

terv ághiányos csomópontot tartalmaz. Noha tudatában vagyunk a kérdés kényes voltának, 

és ismerjük az előzményeket is, mindezek ellenére szakmailag tarthatatlannak ítéljük ezt a 

helyzetet. Ez a csomópont ki kell, hogy szolgálja a 11 sz. főúttól keletre lévő szentendrei, 

és adott esetben budakalászi területeket is. 

• A „Budakalász elkerülő út” ütemezett kiépítésének kérdése. A lassan már egy évtizede hú-

zódó ügy megoldása nagy előrelépést jelente a Város közlekedésének kérdésében. Ugyanak-

kor ma már más a helyzet, mint az elkerülő út tervezésének kezdeti szakaszában – belátható 

közelségbe került az M0 11 és 10 sz. főutak közötti szakaszának megvalósítása. Ennek követ-

keztében az elkerülő út 1108 j. út és a „Pomáz elkerülés” közötti szakasza forgalmilag oka-

fogyottá vált (válhat). E témakörnek is természetesen számos külkapcsolata van. A „Pomáz 

elkerülés” önmagában is egy kényes kérdéskör, főleg környezetvédelmi szempontból. To-

vábbá újra megnyitották az Üröm területén lévő különszintű csomópont kérdését, aminek 

kimenetele meghatározó az 1108 j. út forgalmi terhelésének szempontjából. 

• Az M0 10-11 sz. főutak közötti szakasza megvalósításával kapcsolatos építési forgalom kér-

dése. A javarészt alagútépítéssel járó kivitelezési munkák során többszázezer köbméter ki-

termelt sziklát és talajt kell kitermelni és elszállítani megfelelő módon. Budakalász és Bé-

kásmegyer, de kijelenthetjük, hogy Üröm úthálózata is teljes mértékben alkalmatlan e je-

lentős építési forgalom lebonyolítására, nem csak annak kapacitását, hanem teherbírását 

tekintve is. E téma megnyugtató rendezése jelenleg nem tárgya a tervezési folyamatnak. 

• Havária út. Illetve útvonal kérdése az M0 alagutak kapcsán. Bármely, az alagutak lezárásával 

járó tervszerű, vagy rendkívüli esemény felveti egy terelőút létének, illetve létesítésének 

kérdését. Ez a tervezés jelenlegi fázisában szintén nincs napirenden. 

• A 11 sz. főút és a Duna közötti területek fejlesztésével összefüggő közlekedési igények ki-

elégítése. E területek fejlesztési lehetőségeit jelenleg vizsgálják. Az előzetes egyeztetések-

kor nyilvánvalóvá vált, hogy a térséget jelenleg egyedül kiszolgáló, a 11 sz. főúton a közel-

múltban létesített ún. „Luppa-szigeti” csomópont kapacitása erősen korlátozza a tervezett 

fejlesztések nagyságát. Az említett csomópont kapacitása nem növelhető annak szétrombo-

lása nélkül. 

• A volt „Óbuda Virág” terület és a Klenity városrész közúti kapcsolatának biztosítása. A gond 

abban jelentkezik, hogy össze kell hangolni a terület feltárására vonatkozó korábbi elképze-

léseket a szomszédos pomázi területre tervezett fejlesztésekkel. 

• A Prekobrdo és Taván városrészek közúti kapcsolatának biztosítása. A problémát a terület 

nehézkes elérhetősége okozza többek között az Erdőhát utca Klisovác utcai kapcsolatának, 

valamint a Pomázi úttal való kapcsolatoknak a kedvezőtlen volta miatt, továbbá távlatban 

problémát jelenthet a Damjanich utca felé lévő kapcsolat hiánya. E témakör kapcsolódik a 

Városközpont problematikájához is. 

• A Berdó városrész közúti kapcsolatának biztosítása. E terület, gyönyörű fekvése folytán in-

tenzíven fejlődik annak ellenére, hogy infrastrukturálisan és szabályozásilag elmaradott. 

Távlati „lakhatóvá tétele” jelenleg vizsgálat tárgyát képezi. Kulcskérdés a terület közúti 

feltárása, mivel a terület jelenleg csak keskeny utcákon keresztül közelíthető meg, részben 

Békásmegyer irányából. 
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• Városközpont rendezésének kérdése. Évek óta folyik e rendezés koncepcionális tervezése, és 

bár már egyes részleteket illetően építési engedélyek is születtek., átfogó elképzelés és 

pontos program még nem látott napvilágot. Jelen tanulmány egyik célja éppen a Városköz-

pont tehermentesítését célzó, egyéb területeken megvalósítandó megoldások felvázolása, 

ezzel egyben biztosítva magának a településközpontnak a rendezésére irányuló törekvések 

érvényesülését, a célszerű beavatkozások megtételének a lehetőségét. 

 

A település belső közlekedési hálózata 

Közúti közlekedés: Az elkerülő út megvalósításáról nem lehet lemondani. Az elkerülő út megvalósí-

tása után célszerű a jelenlegi, településközponton áthaladó országos közutakat települési kezelésbe 

átvenni, annak érdekében, hogy a forgalomcsillapítási intézkedések az önkormányzati elképzelések-

nek megfelelően legyenek megvalósíthatók. A jelenlegi és a javasolt belterületek megfelelő sűrűsé-

gű közúti kapcsolatát a gyűjtőút hálózat fejlesztésével szükséges kialakítani: 

• A Szentendrei úttól keletre eső területen észak-déli irányban átvezető útra a Szent 

László utcától a József Attila utcáig új gyűjtőút kiépítése szükséges. 

• A Berdó-dűlő és a Damjanich u. közötti közúti kapcsolatot a Kalász-patak felső 

szakaszánál lehet kialakítani. 

• A település észak-nyugati részének megközelítését biztosító Erdőhát utca kapcsolatát 

a Barát patakon új híd létesítésével és a patak két oldalán lévő utak egyirányúsításával 

lehet megoldani. 

• A Damjanich utcától északra fekvő területeken belül az új gyűjtőút a Kőbánya u. és 

Csalogány u. összekötésével jön létre. 

• A település központja és az észak-nyugati elkerülő út között a Kőbánya u. 

meghosszabbításában szükséges a meglévő földút kiépítése. 

A HÉV vonal által elvágott területrészek kapcsolatának fejlesztésére elsősorban a meglévő átjárók 

kapacitásának bővítése lehetséges, a különszintű átvezetések a HÉV esetleges üzemmód-váltásával 

kapcsolatban felülvizsgálandók. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Önálló kerékpárút-hálózat javasolt vonalai: 

- a Barát-patak és a Klisovác patak mentén , 

- a Dunaparton teljes hosszban, 

- az új elkerülő utak kiépítésével párhuzamosan kapcsolat kiépítése a Nagykevély 

irányába, 

- az új gyűjtőutak mellett önálló kerékpár út, vagy kerékpár sáv létesítése 

- belső összekötő hálózat kialakítása az intézmények és a lakóterületek között 

A Berdó-dülő és a Szentendrei HÉV Budakalász állomásának gyalogos kapcsolatának 

kialakítására a Budai út és Gerinc utca között közterületi út (lépcső) szükséges. 

 

Fejlesztési célok: 

A település legnagyobb problémáját a Megyeri híd és az M0 átadásával egy időben megjelenő jelen-

tős átmenő forgalom jelenti majd, mely csak egy elkerülő út építésével vezethető ki a jelenlegi 

történelmi településmagból, a központi belterületi lakóterületekről. Kiemelt településfejlesztési 

prioritást élvez a Főutca program, amely célja a lakható, élhető településközpont kialakítása. Buda-
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kalász kijelölt rehabilitációs akcióterületeire tervezett településmegújítás egyik alappillére a közte-

rületek megújítása, forgalomcsillapított övezetek kialakítása a lehetséges eszközökkel illetve a 

hosszú távú elképzelések előkészítése, parkolási lehetőségek biztosítása, zöldterületek kiépítése. 

További nagy jelentőséggel bíró fejlesztés a Bánya tavak rekultivációja és rekreációs fejlesztése, 

amit célszerű lenne Szentendre önkormányzatával közösen megvalósítani. 



 
 

39. ábra. Jelenlegi közlekedési hálózat 
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40. ábra. Tervezett közlekedési hálózat 



 
 

 

4 . 2 . 2 . 5  K öz s z o l g á l t a t á s o k  
A kötelező feladatok ellátóit az alábbi táblázatban tekinthetjük át. 

10. táblázat. A feladatellátás szervezettsége Budakalászon 

 

Oktatás-nevelés 

Budakalász önkormányzata óvodai nevelési kötelező közoktatási feladatait két óvodával (Telepi 

Óvoda és Nyitnikék Óvoda) látja el, három feladat-ellátási helyen. Az óvodákban 2007 októberében 

345 férőhelyen 332 gyermek ellátásáról gondoskodtak az alkalmazottak. Az óvodákba be nem íratott 

3-5 éves gyermekek száma 80 fő. Az intézmények földrajzi elhelyezkedése, speciális, egymást ki-

egészítő pedagógiai arculata biztosítja a szülők számára az intézményválasztás lehetőségét, és azt 

is, hogy a település közoktatási szolgáltatásainak igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet a 

gyermekek számára. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő környezet, a sokszínű nevelő-

tevékenység az infrastrukturális és tárgyi feltételek fejlesztését igényli mindkét intézményben. A 

statisztikák szerint a 0-2 évesek száma 2004-.ben megugrott, és azóta is nő. A növekedés már a 

2008/2009-es évre felvételiző óvodások számában is mutatkozott. Átmeneti megoldásként a Telepi 

Óvodában a tornaszoba átalakításával szeptembertől plusz egy csoport indul. Mivel 2010-től a tele-

pülésnek kötelező feladata lesz az óvodáskorú gyermekek elhelyezése, amennyiben a 0-2 évesek 

számának növekedése folytatódik, az óvodai ellátás erősítése szükséges a következő években. Az 

önkormányzat a bővítési, esetleg új óvoda építési lehetőségek vizsgálatára tanulmányterv készítésé-

ről döntött.. 
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11. táblázat. Budakalász óvodáskorú népességének változása (2001-2009) (Fő) 

 3-5 éves 6 éves Összesen 

2001 301 108 409 

2002 292 109 401 

2003 292 105 397 

2004 302 96 398 

2005 328 91 419 

2006 326 119 445 

2007 339 88 427 

2008 369 116 485 

 

A Kalász Suli Általános Iskola, amely a településközpontjában a Budai úton található, 16 szabályos 

tanteremmel rendelkezik, az oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételei általában biztosítot-

tak, de az iskola nagy hiányossága, hogy nincs az előírásoknak megfelelő tornaterme. Szülői igények 

alapján a Kalász Suli Általános Iskola biztosítja a nemzetiségi(jelenleg német) nyelvoktatást. Az 

iskola kihasználtsága az elmúlt években nem érte el a 80%-ot. 

A Szentistvántelepi Általános Iskola az északi településrészen található. Az eredetileg egy tantermes 

iskola átalakításával és bővítésével jelenleg 9 szabályos méretű és 7 szükség tanteremmel rendelke-

zik, tornaterem itt sincs, csak tornaszoba. Az iskola kihasználtsága megfelelő, de a nevelő-oktató 

munka infrastrukturális és tárgyi feltételei jelentős fejlesztésre szorulnak. További problémát jelent 

az ingatlan kis mérete, amely akadálya lehet egy korszerű nyolc évfolyamos általános iskola kialakí-

tásának. A nevelő-oktató munka humán erőforrásai a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendel-

kezésre állnak az iskolákban. Egyes közoktatási intézményi feladatok ellátását – fejlesztő felkészí-

tés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása – részben intézményi keretek között integrált 

nevelés-oktatás vagy a kistérségi és egyéb keretek között – nevelési, továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás, tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szolgáltatásának 

igénybevétele - biztosítja. A Kalász Suli Általános Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók száma 

évente 10-12 fő, a Szentistvántelepi Iskolában 2-3 fő, összes tanulólétszámhoz viszonyított arányuk 

1-4% között mozog. Halmozottan hátrányos helyzetű a két intézményben összesen 10 fő, roma szár-

mazású 16 tanuló, ők a többi gyermekkel együtt vesznek részt a nevelés-oktatás folyamatában. A 

napközis, tanulószobai ellátást a szülői igényeknek megfelelően biztosítani tudják az intézmények. 

Az elmúlt években fokozatosan csökkent Budakalászon az általános iskolások létszáma. Ennek egyik 

oka, hogy a munkahelyükre ingázó szülők a munkahelyükhöz közeli, esetleg alternatív pedagógiai 

módszereket alkalmazó, korszerűen felszerelt intézményt választanak. A statisztikai adatok alapján 

csaknem 2 osztálynyi tanuló nyer felvételt a 6 és 8 osztályos közeli gimnáziumokba is, és a felső 

tagozatosok létszáma ezáltal tovább csökken. 1990-96 között tapasztalható volt a 0-2 év alattiak 

számának folyamatos emelkedése. A hullám végigvonult az óvodás, majd az általános iskolás korosz-

tályon. Mivel a 0-2 év közöttiek száma 2001 óta újból folyamatosan emelkedik, a felsőbb korosztály-

okban is fokozatosan újabb emelkedési periódus várható. Az elmúlt években számos vitát váltott ki 

az iskolák fejlesztésének iránya, felmerült a két intézmény összevonásának lehetősége. A gyermek-

létszám várható emelkedése miatt nem javasolt az összevonás, de a tanulók megtartása érdekében 

az intézmények korszerűsítése, esetleg alternatív pedagógiai módszerek bevezetése szükséges. 

Kalász Alapfokú Művészeti Iskola 
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Budakalász önkormányzatának önként vállalt feladata az alapfokú művészetoktatás. A feladatot 

1997 óta, modern épületben és korszerű oktatási feltételekkel dolgozó Kalász Alapfokú Művészeti 

Iskola biztosítja – többek között – a gyermekek, fiatalok zenei műveltségének megalapozását, fej-

lesztését, és a tehetséggondozást. A zeneiskolában széles a képzési kínálat, hangszeres és ének, a 

klasszikus, illetve népzenei tanszakokkal. Sajnálatos, hogy a központi támogatások csökkenése miatt 

szükségszerűvé vált a tandíjak emelése. Az önkormányzatnak és az intézménynek lehetőséget kell 

találnia arra, hogy szociális okok miatt ne maradjon ki a képzésből egyetlen olyan gyermek sem, aki 

az érdeklődése, tehetsége alapján egyébként szívesen választaná az iskola szolgáltatásait. Az iskola 

2008-tól az Általános Művelődési Központ tagintézményeként működik. 

4. táblázat. A budakalászi közoktatási intézményekbe járók száma valamint az intézmények 

kapacitásának nagysága (Fő) 

Intézmények 

Alapító ok-
iratban enge-
délyezett lét-

szám 

2004 2005 2006 2007 

2007-től az 
Alapító ok-

iratban enge-
délyezett lét-

szám 

2008 2009 

Budakalászi 
Bölcsőde 

30 38 38 39 34 30 37 40 

Telepi Óvoda 175 173 164 161 174 208 195 195 

Nyitnikék 
Óvoda 

170 165 166 169 159 177 160 169 

Szti.telepi 
Iskola 

350 350 347 349 320 350 326 351 

Kalász Suli 448 374 369 344 329 448 314 318 

KKÁMK-
KAMI 

275 260 278 257 229 275 238 216 

Összesen 1448 1360 1362 1319 1245 1488 1270 1289 

 

A településen nappali tagozatos középiskola nincs, a Kalász Suliban működik a SZILTOP KHT. által 

alapított Budakalász Gimnázium tagintézménye, ahol esti és levelező tagozatos középiskolai fel-

nőttoktatás folyik.  

A településen nincs felsőoktatási intézmény. A 12/2001.(IV.28) OM rendelet alapján - a Bursa Hun-

garica ösztöndíj pályázat működtetésével - támogatja az önkormányzat a felsőoktatásban hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező fiatalok tanulmányait. 
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5. táblázat. A város tanulóinak megoszlása, szociális helyzete 

 

Egészségügy 

Egészségügy: háziorvos, gyógyszertár, fogászat, Cseppek háza, (Budakalász települési és közoktatási 

esélyegyenlőségi programja felhasználásával) 

Budakalász egészségügyi ellátását 4 háziorvos, 2 gyermekorvos és 1 fogorvos biztosítja az Önkor-

mányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretében. A háziorvosokhoz praxisonként átlagosan 

2134 fő, a házi gyermekorvosokhoz 840 fő tartozik. Az anya-, gyermek-, és csecsemővédelmi ellátás-

ról a védőnői szolgálat gondoskodik. Óvodai-iskolai egészségügyi ellátás keretében biztosítja az ön-

kormányzat a gyermekek rendszeres szűrését iskolaorvos, védőnő foglalkoztatásával. (fogászati, 

gyógy-testnevelési szűrések, stb.) Életminőségünk fejlesztésének része az egészség megőrzése. A 

településen mind a szolgáltatások körének bővítése, mind az infrastruktúra korszerűsítése terén az 

egészségügyi ellátás a leginkább fejlesztésre szoruló terület. Az önkormányzat középtávú tervei 

között ennek megfelelően szerepel az Egészségház felépítése, az orvosi eszközök korszerűsítése, 

egészségügyi labor létrehozása és további orvosi praxis működtetése. A tervezett egészségügyi kon-

cepció a lakosság életminőségének javítása érdekében a prevencióra, a gyógyítási tevékenység és a 

helyi szolgáltatások minőségének fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az Egészségház kialakításának 

egyik lehetséges helyszíne a jelenlegi orvosi rendelő és a mellette álló takarékszövetkezet régi épü-

lete. A bővítési lehetőségek vizsgálatára tanulmányterv készítése van folyamatban. 

A községnek két gyógyszertára van, az egyik az Ófaluban a másik a CORA áruházban található. 

Cseppek Háza 

A Gézengúz Alapítvány 1990-ben Budapesten jött létre azzal a céllal, hogy korai, összetett habilitá-

ciós és rehabilitációs tevékenységgel lehessen a születési károsult gyermekek és családjuk megsegí-

tésére. Az alapítvány fő célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyerme-

kek terápiája, valamint az eltérő fejlődésű és az egészséges csecsemők, kisgyermekek mozgásos és 

értelmi képességeinek maximális kiaknázása, a stabil pszichés fejlődés hátterének megteremtése, a 
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család integritásának, az anya-gyermek pszichés egységének védelme a korai integráció tükrében. 

Az alapítvány oktatási-nevelési területen gyógypedagógiai fejlesztés keretében vállalja a mozgás-

korlátozott, mentálisan és halmozottan sérült gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztését, 

napközbeni ellátást is igénybe vehetően, a speciális szükségleteknek megfelelő egyéni, csoportos 

illetve integrált formában. A korai intervenció orvosi, fizioterápiás és gyógypedagógiai terápiás 

módszerekkel, valamint pszichológiai módszerek, eszközök segítségével, a szülők aktív közreműkö-

dését is felhasználva, illetve a szülők jelenléte nélkül, a családdal folyamatosan konzultálva törté-

nik. A növekvő szakmai igények és az egy helyen történő minél szélesebb körű ellátás tette szüksé-

gessé a Cseppek Házának felépítését. Ezen gyermek-rehabilitációs centrum európai színvonalú regi-

onális, oktatási és módszertani központként jött létre Budakalászon, az Omszk tó közelében. A kör-

nyezetébe organikusan illeszkedő 1000 négyzetméter összterületű ház kialakítása a terápiás helyisé-

geken túl is a családok kényelmét és a gyermekkel közös élményként megélt gyógyulását, fejlődését 

szolgálja. A Cseppek Háza lehetőséget teremt – a magasabb színvonalon végezhető szakmai munkán 

túl - még több rászoruló család gondjainak enyhítésére. 

Bölcsődei ellátás 

A község lakosságszámának növekedésével az önkormányzat kötelező feladata lett a három éven 

aluli gyermekek bölcsődei ellátása. A csaknem három évtizedes múltra visszatekintő intézmény 30 

férőhely biztosításával segíti a fiatal édesanyák munkába való visszatérését. A bölcsődét igénybeve-

vők létszáma az utóbbi években növekvő tendenciát mutat, a szolgáltatás mennyiségi és minőségi 

bővítése szükségszerűvé válik. A bölcsőde a Budai úton található, bővítése helyben nem, vagy csak 

nehézkesen megoldható, új helyszín(ek) kijelölése szükséges. 

Közigazgatás 

Polgármesteri Hivatal: Budakalász központjában a Budai úton két különálló épületben kialakított 

helyiségei a jelenlegi igényeket kielégítik. A két épület összekötésének, új bejárat és a hátsó kert-

ben parkolók kialakításának engedélyezési tervei elkészültek. A polgármesteri hivatal szervezetének 

átalakítása után az addigi csoportok helyett a közelmúltban öt iroda alakult: igazgatási, műszaki, 

gazdálkodási irodák, polgármesteri és jegyzői kabinet. 

Okmányiroda: A nagyközség okmányirodát nem működtet, de a CORA áruházban a pomázi okmány-

iroda kihelyezett egysége hétvégén is elérhető. Amennyiben Budakalász elhatározza várossá válását, 

saját okmányiroda működtetése válik szükségessé. 

Szociális ellátás 

Budakalász Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény alapján biztosítja a különböző szociális, a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljá-

rásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti ellátásokat. A két törvény megalkotása 

óta eltelt időszakban az ellátások iránti igény növekedést mutat, s ezzel egyidejűleg a szociális ki-

adások is emelkednek. A tendencia hátterében a társadalom egyes rétegeit érintő kedvezőtlen vál-

tozások állnak. A szociális ellátás kötelező feladatainak tervszerű ellátása érdekében a helyi „Szoci-

ális szolgáltatási koncepció” kidolgozása a tervek között szerepel. 2006-ban az önkormányzat rend-

szeres szociális segélyként az aktív korú népesség számára a rendszeres pénzbeni ellátások 22,5%-át 

juttatta. Az aktív korú munkanélküliek közcélú foglalkoztatását az elmúlt évben 18 személy eseté-
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ben tudta megoldani az önkormányzat. Az önkormányzat szándéka, hogy növelje a közcélú foglal-

koztatásban résztvevők létszámát. 

41. ábra. A szociális ellátás főbb formáiban részesülők 

 
 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás 

Hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a család-

ban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelő-

zéséhez. A feladat ellátása érdekében a településen Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat műkö-

dik. 2006-ban a Szolgálat eseteinek száma 85 volt. Munkájukat nehezíti, hogy a település adottságai 

- a nagy távolságok - miatt a közlekedés nehézkes és sok időt igényel. Budakalászon a gyerekek zö-

me rendezett családi háttérrel, átlagos vagy annál jobb körülmények között él. Szociális körülmé-

nyei, helyzete alapján az óvodás és általános iskolás korú gyermekek 8,3%-a (139 fő) rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesül. 12 gyermek szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos 

helyzetükről, de nem rendelkezünk adatokkal arról, hogy hány gyermek szülei nem végezték el az 

általános iskola 8 osztályát. Figyelmet érdemel a fogyatékos és integráltan oktatott tanulási, maga-

tartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulói célcsoport mindkét általános iskolában. Hátrá-

nyaik kompenzálásáról a Közoktatás-fejlesztési Koncepcióban és Intézkedési tervben megfogalma-

zottak szerint az intézményein keresztül gondoskodik az Önkormányzat. 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

Az intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a pedagógusokkal, a Családsegítő és Gyer-

mekjóléti Szolgálat munkatársaival, a gyermekorvosokkal, védőnőkkel szoros együttműködésben 

látja el. A hátrányos helyzetű fiatalok, a szociálisan vagy mentálhigiénés problémák miatt veszé-

lyeztetett családok gondozását a Reménysugár Gondozási Központ és Családsegítő Szolgálat végzi. 

A gyermekek átmeneti gondozása - ami megszervezhető helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti 

otthonában, vagy családok átmeneti otthonában – a településen nincs megszervezve. 

 

Házi segítségnyújtás 
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A házi segítségnyújtás valamint az idős emberek életminőségének javítása érdekében működik az 

Idősek Klubja és a Házi Segítségnyújtó Szolgálat. A házi gondozás a Gondozási Központhoz és az 

Idősek Klubjához telepített ellátás. Két gondozónő, egy főállású házi gondozó látja el a feladatot. A 

megkapott adatok szerint 2004- ben 29-en részesültek gondozásban. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2005. január 31-én indult új szolgáltatása az Önkormányzat-

nak, melyet 2005-ben 40 személy részére biztosított. Az eltelt idő alatt tényleges házi gondozói 

feladatot jelentő segélyhívás egy alkalommal volt. A közösségi ellátások közül a pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő ellátása a településen nincs megszervezve. A Kistérsé-

gi Társulással való együttműködés keretében a középtávú tervek között szerepel, hogy szükség ese-

tén a rászorulók számára biztosíthassa az átmeneti szállón való lakhatás lehetőségét. 

Említést érdemel, hogy a településen működő civil szervezetek, alapítványok, egyházi közösségek 

jelentős szerepet vállalnak a rászorulók mentális és szociális támogatásában egyaránt. 

 

Napvirág Idősek Otthona 

A Klisovác utcában háromszintes épületben működik 2006 februárjától a Napvirág Idősek Otthona. 

121 apartman, étterem, konyha, társalgó, orvosi rendelő, uszoda, szépségszalon, kis kápolna szol-

gálja az ott lakók kényelmét. Vegyes profilú személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézmény, 

amely tartós átmeneti elhelyezést biztosít. Állandó egészségügyi ellátás, szakápolói személyzet, 

hetente kétszer helyben rendelő belgyógyász, havonta egyszer sebész, ortopéd szakorvos is rendel. 

A vérvételeket az orvosi rendelő mellett működő laboratóriumban biztosítják, amely hetente egy-

szer nyitva áll a környéken élők számára. 

Szabadidő, sport közművelődés 

A község korszerű közművelődési centruma, kulturális életének központja a Faluház, mely alapvető 

feladatokat lát el többek között hagyományőrző, kultúraközvetítő, közösségteremtő tevékenység-

rendszerével. Az 1996-ban átadott épület természetes anyagokból készült (fa, kő), a lakosság által 

adományozott régi budakalászi kövek, címeres téglák is bekerültek az épület falaiba, ily módon 

időben és értékeiben is a folytonosságot képviselve. Az épületben kapott helyet a nagyközségi 

könyvtár, a nemzetközi hírű Lenvirág Táncegyüttes, a Kalász Táncegyüttes, a Sonnenblume Német 

Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Kalászi Tamburazenekar, és a Lustige Schwaben Kórus. A település 

hivatalos és civil szervezetei, egyesületei, klubjai, és a Kalász Művészeti Iskola is igénybe veszik a 

Faluházat rendezvényeik lebonyolítására. Figyelemre méltó Budakalász sokszínű közösségi és kultu-

rális élete, melyet hagyományápoló zenei és táncos programjaikkal – a közművelődési és oktatási 

intézmények mellett - a különféle alapítványok, civil szervezetek, közösségi kezdeményezések szí-

nesítenek.  

Meghatározó szerepet tölt be a település életében a szerb és sváb nemzetiségek kulturális öröksé-

gének, népi hagyományainak ápolása. A sokféle információszolgáltatás helyi televíziós csatornákon, 

nyomtatott sajtótermékeken, internetes magazinokon keresztül biztosított a település lakói számá-

ra. 

Az Önkormányzat és intézményei céljaik megvalósítása érdekében együttműködnek a helyi törté-

nelmi egyházakkal, civil szerveződésekkel, a kistérség településeivel és szervezeteivel, kapcsolato-

kat ápolnak határon túli testvértelepülésekkel. 2008 nyarán a Faluház, Községi Könyvtár és a Kalász 

Alapfokú Művészeti Iskola általános művelődési központként egyesült, vezetőjének a képviselő-
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testület Eredics Gábort választotta, aki a tagintézmények közötti valódi együttműködést ígér. Az 

intézmény a volt Faluházat, Zeneiskolást és Könyvtárat egyesítve 2008. december 15-től budakalászi 

Kós Károly Általános Művelődési Központként működik. 

Kulturális rendezvények: 
Budakalász megnövekedett lakossága nemcsak a fővárosban, de helyben is megtalálja az igényének 

megfelelő szórakozási, pihenési és sportolási lehetőséget. A január közepén kezdődő és szinte az év 

minden szakában megtartott bálok, az önkormányzati, a sváb, a nősök bálja, alapítványi bálok, pol-

gári bál, sváb farsangtemetés, szerb farsang és bál, szüreti bál, Katalin bál, szilveszteri mulatság 

mind-mind lehetőséget nyújt a szórakozásra.  

A Szent István telepi védett cseresznyefasor virágba borulásának ünnepelésére 2004. áprilisában 

megrendezett Cseresznyevirág Fesztiválnak sajnos nem volt folytatása. 

Több évtizedes hagyományt ápol a Budakalászi Baráti Kör az évente megrendezett, majálissal. A 

budakalászi rendezvény specialitása a népszerű szerb és sváb ételeket kínáló sátor. 

Június második hétvégéje immár 13 éve a Kalászi Vígasságoké. A Faluház udvarán megrendezett 

népzene és néptáncfesztivál a Duna Karnevál részeként sok nemzet néptáncosainak találkozóhelye. 

Három napon keresztül csodálhatják a kalásziak a helyi, a hazai és a külföldi együttesek színes mű-

sorát. Kirakodóvásár, kézműves foglalkozás, táncház szórakoztatja a nagyszámú közönséget. Szept-

ember végén a nagy múltú, de mára már kihalt szőlőkultúra emlékét idézi a Baráti Kör által rende-

zett színes szüreti felvonulás. A hagyomány szerint a falu bírója lovasok, táncosok, zenészek kísére-

tében hintón vonul végig a falun, invitálva az embereket egy kis borkóstolóra és az esti mulatságra. 

 

A sportot kedvelők és rendszeresen űzők számára is egész évben kínálkozik alkalom mozgásra, spor-

tolásra vagy akár megmérettetésre.  

A kalászi sportnaptár szezonnyitó és –záró tófutással kezdődik és végződik. Május 1- én a Kevélyre 

futhatnak, vagy gyalogolhatnak fel a nevezők.  

A Kalászi Majális hagyományos sportprogramja a Futakalász és a kerékpárverseny. Szeptemberben 

újra nyeregbe szállhatnak kerékpárosok a Tour de Kalászon. 

A rendszeres sportolásra egyesületek biztosítanak lehetőséget. A nagy múltú BMSE egyesület labda-

rúgó és kézilabda utánpótlás csapatban edzi a fiatalokat. A BSC és BTK egyesületeknél szintén kéz 

labdázni lehet. A Faluház teniszpályáin a BUTEC versenyzői mellett bárki teniszezhet. 

A vízisport kedvelői alakították meg a Vidra Sportegyesületet. Duna-parti csónakházuk és felszerelé-

seik mindenki számára rendelkezésre állnak. 

Az iskolák diáksport egyesületei a tanulóifjúságnak biztosítják a lehetőséget a helyben sportoláson 

kívül a rendszeres sítáborokra és vízitúrákra. 

A felnőtt lakosság, főleg a hölgyek körében népszerűek az iskolákban és a Faluházban működő kü-

lönböző testmozgató, tartásjavító tornaórák. 

2003-ban épült fel az Omszk tó partján a Kalászi Sportcsarnok. Arénája nemzetközi mérkőzések 

lebonyolítására is alkalmas. Ezen kívül számtalan más edzési lehetőséget biztosítanak a kondi tere-

mek, squash pályák. 

2005-től kiépített vízideszka- és vízisí pálya működik az Omszk-tavon. 

A szabadidő-eltöltési lehetőségeken túl a Pilis közelsége tálcán kínálja a gyalogos és kerékpáros 

túrák lehetőségét. 
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2 . 2 . 5 .  K o r á b b i  i dős z a k  f e j l e s z t é s e i  

Európai Uniós pályázatok 

2007 és 2009 között az Új Magyarország Fejlesztési Terv által meghatározott elérhető EU-s források 

közül és egyéb meghirdetett pályázati források közül a következő fejlesztések valósultak meg, vagy 

kezdődtek el Budakalászon: 

2007-ben: 

KMOP-2007-2.1.1/B - Belterületi utak fejlesztése 

A projekt célja a belterületi utak fejlesztése Budakalászon, 4 db földút szilárd burkolattal történő 

ellátása, szegélyépítés, árok mélyítése. A kijelölt 4 földút: Alsóvár-, Galamb-, Szent László- és Zrí-

nyi utcák. 

KMOP-2007-4.6.1 – Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása 

A projekt célja a Szentistvántelepi Általános Iskola oktató-nevelő munkájának infrastrukturális és 

tárgyi feltételeinek minőségi javítása. A beruházás tartalmi elemei: 6 db akadálymentes tanterem 

kialakítása, 8 tanterem felújítása, oktatási infrastruktúra kialakítása. 

KMOP-2007-4.6.1 – Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása 

A projekt célja a budakalászi Kalász Suli Általános Iskola bővítése tornaterem kialakításával és aka-

dálymentesítéssel. A beruházás része még a tornateremmel való bővítés, és a meglévő informatikai 

labor eszközeinek a cseréje. 

Mindhárom projekt elutasításra került, az indok: forráshiány. 

 

2008-ban 

ÁROP-2007-3.A.1/A – A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 

A projekt célja a budakalászi polgármesteri hivatal komplex szervezetfejlesztése: felmérő tanul-

mány készítése, intézmények közötti kommunikáció feltérképezése, képzések lefolytatása, melyek 

elősegítik a hivatali működést, valamint egyéb tevékenységként szoftverek beszerzése, melyek elő-

segítik a hatékonyabb együttműködést. A pályázat elbírálása: sikeres, nyertes. 

KMOP-2.1.1/B - Belterületi utak fejlesztése 

A projekt célja a belterületi utak fejlesztése Budakalászon. 4 db földút szilárd burkolattal történő 

ellátása, szegélyépítés, árok mélyítése: Alsóvár-, Galamb-, Szent László- és Zrínyi utcák. A pályázat 

sikeres volt, az önkormányzat elnyerte a megpályázott összeget. 

KMOP-2007-5.2.1/A- Kisléptékű megyei fejlesztések 

A projekt célja a város történelmi központjának a megújítása, főtér kialakítása. A tervezett beruhá-

zás elemei: új főtér kialakítása, hivatali épület átépítése, két épület összeépítése, park, zöldfelüle-

tek kialakítása. Forráshiány miatt a pályázat elutasításra került. 

KMRFT-HÖF-CÉDE 2008 

A nyertes pályázat 3 játszótér kialakítását segítette elő, ezen játszóterek a következők: Rigó utcá-

ban, Martinovics utcában, Béke Sétányon. 

 

2009-ben: 

8/2009.(II.26.) Öm rendelet  
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A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 

beszerzésére támogatás igénylése. Telepi és vasút sori óvoda infrastrukturális fejlesztése: fűtés-, 

konyha-, vizesblokkok felújítása, külső hőszigetelés. 

Forráshiány miatt ezen fejlesztések elutasításra kerültek. 

15/2009.(III.17.) Öm rendelet 

Mely tartalmazza a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 

támogatását, mely magába foglalja a BMSE labdarugó centrum és a Vidra SE csónakház felújítását: 

fűtés-, konyha-, vizesblokkok felújítását, külső hőszigetelését. 

Forráshiány miatt ez a projekt is elutasításra került. 

KEOP-5.3.0/A – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 

A még elbírálás alatt álló projekt tartalma: épületenergetikai fejlesztések a budakalászi önkor-

mányzati óvodákban: a telepi és a vasútsori óvodák energetikai korszerűsítése, külső hőszigetelés, 

fűtés teljes felújítása, nyílászárók cseréje, telepi óvoda lapostető hőszigetelése. 

TEUT – Települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támoga-

tása 

A nyertes pályázat segítségével a Kovács Lajos utca és a Rózsa utca útburkolatának felújítása való-

sult meg: felső aszfalt kopóréteg teljes cseréje 6 cm mélységben, szegélypótlással. 

CÉDE- Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül 

A projekt célja a budakalászi Telepi-óvoda eszközbeszerzése és infrastrukturális fejlesztése: 

lapostető nyeregtetőre való cserélése, külső hőszigetelés, teljes fűtésfelújítás, óvodai kinti eszköz-

beszerzés. Forráshiány miatt először tartaléklistára került a projekt, majd elutasításra. 

Tanösvény létrehozása, Zöld Iránytű alapítvány pályázata 

A projekt tárgya: a Kő Víz Virág Tanösvény létesítése: Budakalász közepétől túraútvonal kialakítása 

a Nagy-Kevély hegy lábához, jelző táblákkal, kiépített útvonallal. 

Forráshiányra hivatkozva a pályázat elutasításra került. 

Aranyhangya díj 

Az Aranyhangya hulladékgazdálkodási díj 2009-re pályázott a település, azonban a díjat nem sikerült 

elnyerni. 

 

2010-ben a település további pályázati lehetőséggel kíván élni, már elbírálás alatt van a KMOP-2009-

4.6.1/B – Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása című pályázatra beadott dokumentá-

ció, melynek célja a budakalászi Nyitnikék óvoda bővítése: tagintézményi óvoda létesítése. 

Amint a fent felsorolt pályázatok számából kitűnik Budakalász város nagy hangsúlyt fektet a pályá-

zati lehetőségek által nyújtott források megnyerésére, tőkét teremtve a megalkotott fejlesztések, 

beruházások kivitelezéséhez. 

Az esetek döntő többségében a forráshiány a szűk keresztmetszet, ez az egyedüli meghatározó 

problémája a településnek a beruházások véghezvitelének tekintetében. A gazdasági fejlesztések 

alulmaradnak, a város nagyobb hangsúlyt fektet a humán infrastruktúra fejlesztésére, mely legin-

kább az oktatás szegmensében figyelhető meg. Kevésbé vannak jelen a turisztikai fejlesztések. 

Azonban az elkövetkező években a város vezetése nagy hangsúlyt kíván fektetni egy fenntarthatóbb 

város megteremtésére, mely lakói számára élhetőbb, olyan gazdasági és humán infrastrukturális 

fejlesztésekkel, melyek biztosítani tudnak egy közösség központú, hatékonyan működtethető várost. 
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Útépítések 

Az önkormányzat számára az utak fenntartása jelentős költséggel jár. A lakossági folyamatos elége-

detlensége ellenére megállapítható, hogy jelentős mértékű beruházást hajtott végre az önkormány-

zat az elmúlt években a közútjait érintően, ahogy ezt a 12. táblázat bemutatja. Ezen kívül a Pol-

gármesteri Hivatal által végrehajtott beruházás keretén belül kerékpárút épült a Duna parton 160 

MFt értékben, további útépítések voltak 2007 –ben a Sas, Széchenyi, Csalogány utca stb. érintően 

kb. 60 MFt értékben. 

6. táblázat. Útépítések és járda építések 2002-2007 között 

Jankovics u. útrekonstrukció 4 670 100.00 Ft 

Fürj u. útépítés 4 688 244.00 Ft 

Márton Áron út aszfaltburkolat 1 665 500.00 Ft 

Tanító u-i járda építés 3 709 988.00 Ft 

Mező u. útépítés 8 737 000.00 Ft 

Fecske és Rigó u. útépítés 12 824 560.00 Ft 

Vasút sor HÉV peron folytatás járda építés 1 330 000.00 Ft 

Mályva u. járda építés I.szakasz 3 245 782.00 Ft 

Csapás u. Útépítés 12 480 000.00 Ft 

Rákóczi utca útépítés 6 651 540.00 Ft 

Attila u. útépítés 6 616 824.00 Ft 

Taván u. útcsatlakozás 1 351 408.00 Ft 

Meggyfa u. útépítése 7 072 925.00 Ft 

Mályva u. járda építés II.szakasz 3 711 148.00 Ft 

Bocskai u. útépítés 8 102 613.00 Ft 

József Attila gyalogátkelő építés 1 655 138.00 Ft 

Iskola u. útépítés 5 697 944.00 Ft 

József Attila járda építés 3 230 000.00 Ft 

Batthyány u. útépítés I-II.szakasz 22 993 281.00 Ft 

Iparos u. útépítés 11 600 268.00 Ft 

Árok u.járda építés 620 000.00 Ft 

Bokros Liget u.között 624/10 hrsz. lépcsőép. 998 750.00 Ft 

Rózs u. Szent László u. járda építés 337 500.00 Ft 

Zrínyi u. Petőfi u. útépítés 20 599 539.00 Ft 

Diófa u. útépítés 7 497 379.00 Ft 

Gyár u. járda építés 1 530 612.00 Ft 

Taván u. útépítés 9 749 369.00 Ft 

Arany János u. útépítés 11 915 243.00 Ft 

Magyar u. útépítés 20 075 323.00 Ft 

Patak sor u. útépítés 16 850 459.00 Ft 
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2.3 .  Összegzés 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) a települések által készítendő olyan új szemléletű prog-

ram, melyet nem jogszabály ír elő, hanem a települések, városok felé irányuló közösségi elvárás hoz 

létre, az igény arra, hogy a települések fejlesztései összehangoltan jelenjenek meg a helyi közösség 

és nyilvánosság számára. A dokumentum nem statikus jellegű, az állapot-vizsgálattól jut el kívánt 

célok megfogalmazásáig, a célokhoz vezető lehetséges lépések (eszközök, módszerek, szervezeti 

formák) meghatározásáig. A fentiekből következően a hosszú távú település-fejlesztési stratégia 

alapját a településre vonatkozóan már elkészült dokumentumok, részterületenként kidolgozott 

programok, valamint az újra megfogalmazott hosszú távú jövőkép jelentik. A rendelkezésre álló 

dokumentumokban és az ismételten átgondolt fejlesztési elképzelésekben megfogalmazott célok 

kibontása, továbbgondolása révén határozható meg a hosszú távú fejlesztési stratégia. 

 

A rövid- és középtávú célok megfogalmazása során választ kellett adni arra: 

 

• hogyan tudja a település, Budakalász a helyét, szerepét meghatározni és biztosítani az 

észak-budai régióban és az agglomerációban, a Főváros közelségében, figyelembe véve a 

gazdaság várható jövőbeni folyamatait, bekövetkező változásokat, valamint megteremteni a 

gazdasági növekedés feltételeit, milyen mértékben tudja biztosítani a település a lakosság 

életkörülményeinek javítása érdekében az épített és természeti környezet adottságainak 

fenntartható fejlesztését, ehhez milyen településfejlesztést kell folytatnia; 

• milyen szintű és mértékű szociális biztonságot nyújt a lakosságnak a település, hogyan kezeli 

a meglévő szegénység problémáit, képes-e a középrétegek leszakadását mérsékelni, s ho-

gyan biztosítja a leszakadó társadalmi csoportok számára az integrálódás esélyét a település 

hogyan tudja hatékonyabbá tenni, fenntartani működését, valamint milyen mértékben tudja 

kialakítani a gazdasági és a civil szférával a partneri együttműködést, a kölcsönös előnyöket 

kereső kooperációra és kompromisszumra építve; 

• hogyan tud a település immár városi státuszban a környezeténél magasabb színvonalú ellá-

tást, szolgáltatást biztosítani lakói és a területén működő vállalkozások számára Az integrált 

városfejlesztési stratégia elkészítése kapcsán összegyűjtésre kerültek a település helyzetér-

tékelésére alapozó fejlesztési célok és irányok, konkrét megvalósítási elemeket is magába 

foglal. Az egyes projekt elemek megvalósítása nagymértékben függ a település ingatlangaz-

dálkodási döntéseitől, a bevonható pénzügyi-gazdasági források koordinációjától. A megva-

lósítás nem csak a település szándékán, eltökéltségén múlik, hanem az adott piaci környe-

zeten és a település számára elérhető támogatási, pályázati források által kínált lehetősé-

gektől is. Ezért is szükséges lesz majd arra, hogy az integrált városfejlesztési stratégia időn-

ként (kb. 2-3 évenként) felülvizsgálata, az abban foglaltak aktualizálása, a megvalósított 

akcióterületi fejlesztésekre építve újabb priorizált fejlesztési területek kijelölése. 

 

A városi rang kiemeli a térségi települések közül a volt községet, tapasztalatok szerint hosszú távon 

azonos színvonalú települések közül a város fejlődik, a községek pozíciója a városokéhoz képest 

fokozatosan romlik. Történelmi tapasztalatokat és a nemzetközi folyamatokat vizsgálva is látható, 

hogy a városi szerepkör, ami a „központi” – térségi feladatkörök ellátását, biztosítását jelentette, 

fokozatosan átalakul és egyre inkább az életminőség javulása, a kulturális és ellátó funkciók a meg-
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határozók, nem a hagyományos igazgatási, jogszolgáltatási és oktatási, bár ezek továbbra is fonto-

sak. 

A várossá válás két fő elbírálási szempontja a fejlettség és a térségi szerep általános kritériumai. 

Budakalász fejlettségi mutatói az átlagosnál kedvezőbbek, de a térségi szerep erősítése szükséges. 

Jelenleg nem rendelkezik térségi központi szereppel, nincs különösebb, nagy vonzáskörzetű turiszti-

kai vonzereje sem. Előnye az elhelyezkedéséből fakad: 

Budapesttel közvetlenül határos település, jó tömegközlekedéssel, a 11-es út mellett gazdasági 

célra felhasznált illetve felhasználható tartalék gazdasági területekkel, valamint rekreációs fejlesz-

tésekre alkalmas területekkel. 

A várossá válás folyamatát valójában csak "megkoronázta" a 2009 nyarán született döntés, gyakorla-

tilag a település már évek óta város, ha a település társadalmi, gazdasági és infrastrukturális jel-

lemzőit tekintjük. A közelmúltban elkészített, különböző célú vizsgálatok ezt egyértelműen alátá-

masztják, kimutatják. A városi cím azonban lehetőség, jól használva kedvezőbb a forrásokhoz jutás, 

bár némileg növekedik a kötelezettségek köre is, de tágul a település mozgástere. A változás ma 

elsősorban közigazgatási – technikai jellegű, nem változik meg sem a település, „a falu” arculata, 

sem pedig a benne élők elköteleződése, gondolkodásmódja. 

 

Az 1990-es évektől kezdődően zajlik a folyamat, melynek során a főként tehetősebb családok a bu-

dapesti kevéssé élhető környezetet hátrahagyva az agglomerációs településeket választják lakóhe-

lyül. Munkahelyük megmarad a fővárosban, a napi ingázás miatt a közlekedési úthálózat terhelése 

megnő. A beköltözők infrastrukturális igényei jelentkeznek a lakóhelyül választott településen: óvo-

da, iskola, egészségügyi szolgáltatás stb. A beköltözés lehet spontán: meglévő ingatlanok felújítása, 

üdülőterületek családi házas beépítése, valamint volt külterületek belterületbe vonásával tömeges. 

A folyamat mindkét esetben a zöldfelületek csökkenésével jár. 

 

Budakalász elhelyezkedéséből adódóan – közvetlenül a fővárossal határos, a fővárossal jó tömegköz-

lekedési kapcsolattal rendelkező település – e folyamatban elsődleges célponttá vált. A település 

lakosságának összetétele a beköltözőkkel, átalakult: a lakosság jövedelmi helyzetét tekintve az 

országos átlag felső 10%-ába tartozik. Megnőtt a felsőfokú végzettségűek aránya. 

 

A gyárak bezárásával a gazdaság megváltozott, számtalan kisvállalkozás alakult, valamint néhány 

nagyobb cég települt a faluba, melyek elsősorban a kereskedelemszolgáltatás terén működnek. A 

kereskedelem tekintetében túlnőtt közvetlen környezetén, regionális jelentőségű. A régebbi falusi-

ipari munkaerő helyett elsősorban a tercier szektorban dolgozók lakóhelye a település, nagyarányú 

értelmiségi foglalkozásúval. A mezőgazdaság visszaszorult, a volt kiskertek lassan beépülnek, családi 

házas övezetté alakulnak, a háztáji termelés lassan elmúlóban. Elenyésző a mezőgazdasági 

termelésből élők aránya. A sportolás, a kultúra, a vendéglátás és szabadidős szolgáltatások igénybe-

vétele válik egyre inkább a szabadidő eltöltésének módjává. Ehhez alakulnak az intézmények, léte-

sítmények és a környezet változása is. A fentiekből adódóan a korábbi falusias életforma mára gyö-

keresen megváltozott: városi létforma vált uralkodóvá a településen, ami azonban még őrzi eredeti 

arculatát és hangulatát, aminek fenntartása továbbra is fontos feladata lesz a közösségnek. A város-

ban megszokott infrastruktúra– szilárd burkolatú út, összközmű, Internet stb – kiépült, jók a közúti 
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közlekedési és közösségi közlekedési kapcsolatok, az ellátás színvonala még a mai állapotában is 

megfelelő. 

 

A település ellátottsági már jó ideje városi szerepkörre predesztinálta azt. A mai településen meg-

lévő többletszolgáltatások jelentősen növelik a lakosság komfort érzetet, növelik kötődésüket a 

településhez. A település felépítése, működése, a területhasználat módja, a lakosság összetétele 

átalakult, a korábbi szintre már nincs visszatérés, egyféle fejlődési kényszer mindenképpen érvé-

nyesülni fog a jövőben. A várossá válás ennek a folyamatnak a felismerése, a településnek a valódi 

működéséhez való igazítása, továbbfejlesztése. A meglévő, alapvetően jó adottságok további hasz-

nálatával, a településen létező – a városi létben is fontos – büszke kalászi identitás megerősítésével, 

a lakosság megnyerésével képes lehet a település az előnyök kiaknázására, további arányos fejlődési 

pályát megvalósítani a következő években. 

A várossá válás lehetőséget nyújt arra, hogy hasonló nagyságrendű településekkel versenyezzen a 

forrásokért – melyek között Budakalász kiemelkedik a gazdasági mutatóival. A város megnevezés 

hívó szó, inkább választják partnerül a magánbefektetők. A városi rang erős késztetés arra, hogy a 

szolgáltatások szintje is városi szintre emelkedjék. 

A település gyengesége, megváltoztatandó - átalakítandó adottsága, hogy a kialakult új gazdasági 

vállalkozások, a kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, valamint a sportcsarnok is a település-

központon kívül létesültek, a település központja ugyanekkor erős átmenő forgalommal terhelt, 

valódi központként jelenleg nem, vagy alig funkcionáló terület. A lakosok nagy része Budapestre jár 

dolgozni, sok szolgáltatást ott vesz igénybe, csak este és hétvégén tartózkodik a településen, a 

szolgáltatások fejlesztésével, a környezet konszolidálásával, a forgalom kiszorításával megváltoz-

tatható ez az állapot. 

 

A városiasodás veszélyeit elsősorban a nagyarányú további betelepülés, a spekulációs célú fejleszté-

sek megjelenése jelentheti. Az alacsony színvonalú lakásépítések eltérő életmódú és társadalmi 

helyzetű népességet vonzhatnak a településre, ennek megakadályozása fontos feladat. 

A zöldfelületek szűkülésével, a természetvédelmi területeknek a falutól való elvágásával a lakók 

komfortérzetének csökkenése mellett a település vonzása is csökkenhet, de megőrzésük a tágabb 

környezet számára is fontos. 

 

Új lehetőséget teremthet a bányatavak és a Duna partjának, előterének fejlesztése, magas színvo-

nalú üdülő és szabadidő eltöltésre alkalmas funkciók fejlesztése, környezet átalakítása és a közös-

ség számára alkalmassá tétele. 

 

A várossá válás egyértelműen előny és nem jelenti azt, hogy a környezet is városivá válik – nincs 

szükség többszintes épületekre, homogén, soklakásos területekre. A környezet minőségi fejlesztése, 

a védett és értékes építészeti elemeket hordozó belső területek – a központi mag, Ófalu – megőrzé-

se, az átmenő forgalomtól való mentesítése szükséges. Barátságos, szerethető városkép – falukép 

kialakítása, megőrzése lesz az elsőrendű 

feladat a város számára. A település 2007-13 közötti jövőképét azokra az értékekre, és lehetőségek-

re kell alapozni, amelyek már ma megmutatkoznak, és amelyek eddig is egyfajta stabil jólétet biz-

tosítottak. 
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Miután – a Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásait követve – minden aspektusból megvizsgáltuk 

Budakalász jelenlegi helyzetét, egy SWOT-elemzés keretében foglaljuk össze a főbb tapasztalato-

kat, észrevételeket. 



 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Előnyös elhelyezkedés; 
Gazdasági, valamint rekreációs célra felhasználható területek; 
Jó tömegközlekedési és közúti kapcsolatok; 
A település fejlettségi mutatói az átlagosnál kedvezőbbek; 
Jól kiépült infrastruktúra, teljes közművesítés, szilárd úthálózat a település nagy ré-
szén; 
Szelektív hulladékgyűjtés; 
Jó minőségű ivóvíz; 
Kereskedelmi cégek, adózók aránya a településen mind országos, regionális, megyei, 
kistérségi viszonylatban átlag feletti; 
Kerékpárutak, az újonnan épült önkormányzati közutakon forgalomcsillapító eszközök; 
A munkanélküliek viszonylag alacsony száma; 
A település civil szférája aktív, lokálpatriotizmus; 
A lakosság jövedelmi helyzete az országos átlag felső 10%-ába tartozik; 
Magas a felsőfokú végzettségűek aránya; 
Műemlékek, védett épített környezet (Ófalu); 
Sokszínű közösségi és kulturális élet; 
A nagy beruházások a faluközpontot nem érintették (bevásárlóközpontok); 
A településen működő légszennyező pontforrások és kibocsátásuk ismert; 
Az utóbbi 10 évben több fásítás és zöldfelület fejlesztés is történt. 
 

Az ipari szektor teljesen leépült; 
Budapest-függőség - ingázás; 
Nem alakult ki markáns gazdasági profil; 
Jelenleg nem rendelkezik térségi központi szereppel, nincs különösebb, nagy vonzáskörzetű turiszti-
kai vonzereje sem; 
A közlekedési úthálózat terhelése magas (átmenő forgalom a központon); 
A három Hév megálló nem rendelkezik parkolóval; 
Kijelölt parkolóhelyek hiánya; 
A város építészeti karakteréhez és jellegéhez igazodó településközpont hiányzik; 
„Alvó-település” jelleg; 
Jelentős a közlekedési eredetű lég- és zajszennyezés; 
Településközponton kívül települt szolgáltatások magas száma; 
Kevéssé hasznosított barnamezős területek; 
Még vannak csatornázatlan területek; 
A csapadékvíz-elvezető-hálózat állapota nem mindenhol megfelelő; 
A Majdán- és a Barát-patak medrének és partjának rendezetlen állapota; 
Egykori zártkerti területek kiépítettségének, ellátottságának hiánya; 
Közterületek, zöldterületek egy részének kiépítettsége, hasznosítása alacsony nívójú; 
Hiányzó szolgáltatások a hagyományos települési területeken, a belső közösségi közlekedés hiánya; 
A burkolt belterületi közutak alacsony aránya, a belterületi közutak, járdák rossz állapota; 
Egyedülálló nyugdíjasok nagy száma; 
Betelepülők aránya magas, íratlan szabályok, közösségi szokások ereje gyengülhet 
Kevés turisztikai ajánlat 
Kevés, vagy funkcionálisan nem megfelelő játszótér 
Illegális hulladéklerakások előfordulása, veszélyes hulladékok gyűjtése nem teljeskörű; 
Nem megfelelőek a belterületi és a külterületi zöldfelületek hálózati kapcsolatai; 
Elöregedett vagy hiányos fasorok; 
Az önkormányzati intézmények energetikai átvilágítása nem történt meg; 
Gondozatlan területek. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Valódi központ funkció kialakítása a városközpontban; 
Barnamezős beruházások; 
Parkolók létrehozása a Hév megállók mentén; 
További kerékpárutak kiépítése; 
Nagyobb tőkevonzó képesség kialakulásának lehetősége; 
Jó regionális kapcsolat kialakítása a megépült M0 és Megyeri híd segítségével; 
Minőségi szolgáltatások nyújtása; 
Életminőséget javító fejlesztések eszközölése; 
A sportolás, a kultúra, a vendéglátás és szabadidős szolgáltatások fejlesztése; 
Jó minőségű vízbázis, változatos természeti adottságok; 
Duna part és bányatavak fejlesztése, új funkciókkal; 
A Duna menti területek jobb kihasználása az idegenforgalom, az öko-turizmus, a kultúra 
területén 
Jelentős botanikai- és zoológiai értékek kihasználása; 
Ex lege védett barlangok; 
A tömegközlekedés fejlesztési potenciálja a kedvező. (hálózati kapcsolatok). 

A főváros közelsége; 
Nem épül meg a települési utakat tehermentesítő elkerülő út; 
Zöldfelületek csökkenése; 
Ár- és belvízveszélyes területek léte; 
Spekulációs célú fejlesztések, zöldterületek eltűnése; 
A közutak forgalmának további emelkedése, az utak állapotának romlása, a balesetveszély növekedé-
se, 
Romló környezeti állapot a település belső és külső területein a mértéktelen és kevéssé átgondolt 
fejlesztések következtében; 
Az agglomeráción belüli haránt irányú kapcsolatok megerősítése elmarad; 
Leromló intézményrendszer, fenntarthatatlan szolgáltatási színvonal; 
Környezeti haváriák (jelentős vízszennyezés, drasztikus légszennyezés, stb.); 
Megosztott helyi társadalom kialakulásának veszélye, elkülönülő csoportok kialakulása a migráció 
következtében; 
Nagyobb célforgalom vonzása a településre. 
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A következőekben a kijelölt városrészek ismertetésével folytatjuk. Az alábbi térkép ezek elhelyezkedését szemlélteti. 
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3.  Városrész léptékű  fejezetek:  



 
 

A település tagoltságát a város történelme, a történelem során kialakult külön városrészek, lakóte-

lepek, ipari és zöldövezeti területek létrejötte adja. Budakalász város városrészeinek lehatárolásá-

ban a város vezetése nagy figyelmet szentelt a természetes határok meglétének, melyek segítség-

éve kerültek kialakításra a városrészek. Ez a tagoltság a fejlesztések lehatárolását és azok kialakítá-

sát segítik elő.  

A lehatárolás következtében létrejött városrészek-ahogy azt a fenti térképszelvény is jól szemlélte-

ti- a következők: Településközpont (Főutca, Lenfonó); a 11-es út Barát patak, Szentendrei út közötti 

terület (Omszk Park és környéke); 11-es út-Duna közötti területek, Szentistvántelep, Pomázi út-

Majdán patak közötti lakóterületek, Madár utcák, Berdó-dűlő, Nyugati zöldterületek. 

 

3. 1 .  Te lepü lésközpont  és  a  Lenfonó 
A település fő utcája, az Ady Endre út és a Posta köz közötti szakasz, az ófalu legfontosabb és leg-

nagyobb beavatkozást igénylő része a Lenfonóval együtt. 

A településközpont 

Számos közintézmény, műemlék található ezen a szakaszon: délről haladva itt helyezkedik el a ka-

tolikus templom, a Kalász suli, a volt mozi épülete, a sváb ház, a Schmidt ház ( a leendő helytörté-

neti múzeum helyszíne), a Polgármesteri Hivatal, a szerb ortodox templom és kereszt. A Kálvária 

domb tervezett lépcsője is innen indul. Ezen terület jelentősége nem csupán történelmi központ 

jellege miatt kiemelendő, hanem itt található a településen belüli fő közlekedési útvonalak találko-

zópontja, lehetőség van a kötöttpályás közlekedés (HÉV) igénybevételére, számos helyi érték talál-

ható ezen szakaszon. 

Nagy problémát jelent a terület számára a Budai út nagy átmenő forgalma Üröm, Pomáz és Szent-

endre felé, mely a Megyeri híd átadásával tovább fokozódott. 

A Lenfonó 

A monarchia szétesése után, a hazai védővámok életbelépésével egy bécsi gyáros és nagykereskedő 

cég jelent meg Budakalászon, megalapítva a Klinger Rt. textilipari vállalatot, amely évről évre gya-

rapodva, fokozatosan alakította ki az üzem 1990-ig élő profilját: kender és lenfonó, szövőgyárát. Az 

alapítás évétől, 1923-tól kezdve a Klinger Rt. mellet megjelent a Budavidéki Posztógyár is. A Buda-

kalászi Textilművek Rt. egyre nagyobb mértékben átrétegezte a lakosság foglalkozási szerkezetét. 

Az első időkben kétlaki családok felhagytak a mezőgazdasággal, és végleg ipari munkásokká váltak. 

Ennek a jelenségnek velejárója volt, hogy a biztosabb megélhetés reményében egyre többen jártak 

be a fővárosi üzemekbe, gyárakba is, és ezzel a régi, hangulatos falusi életmódnak végeszakadt. 

A textilipari tevékenység oly erősen megkötött, hogy a háború utáni államosítással tovább élt az 

üzem, Budakalászi Lenfonó néven. A jacquard-szövésű damaszt mellett, színes és népi mintájú, 

filmnyomott, lenvászon garnitúrák, bútorszövetek kerültek ki a gyárból az elmúlt évtizedek során. 

A rendszerváltás privatizáció okozta zavarai itt is erősen jelentkeztek. Az egységes termelés meg-

szűnt. Egyes üzemrészeket bérbe adtak, más részeiben gazdasági társaságok működnek. A Lenfonó 

és a Lenfonóval szembeni „Alközpont” területe hasznosítási lehetőségének vizsgálatára az önkor-

mányzat megbízásából 2005-ben tanulmányterv készült. A tanulmány a Lenfonó területére ötféle 

hasznosítási lehetőséget vizsgált. Az úgynevezett „Lenfonóval szembeni települési alközpont” terü-

 

Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125‐H‐1‐/05 



 

 

letének hasznosítási javaslatai a funkciók szempontjából azonosak, minden változat szolgáltató köz-

pont kialakítását tartalmazza változó intenzitású beépítéssel, 1-6 szintszámú épületekkel a földszin-

ten üzletek (szolgáltatás) és közösségi terek, az emeleti szinten lakások kialakításával. 

A tanulmány a jelenlegi bérlői rendszer nagyobb árbevételt eredményező, felújítással történő fenn-

tartását is vizsgálta. A tanulmány szerint a jelenlegi formában történő hasznosítás hosszú távon csak 

úgy tartható fenn, ha az önkormányzat nagyobb önállóságot biztosít a területhasznosító szervezet-

nek, vagyis a Kaláz Kft.-nek, akinek bevételei nagyobb részét kell felújításra fordítania. Ennek hiá-

nyában rövid időn (2-3 év) belül a tulajdonos önkormányzatnak egyszeri nagyobb összeget kell na-

gyobb felújításra, állagmegóvásra tartalékolnia a terület fejlesztése érdekében. 

 

15. táblázat. A Településközpont adatai 

Városrész szintű adatok  Településközpont 
Kiskereskedelmi üzletek száma: 51 
Vendéglátóhelyek száma: 7 
Lakónépesség (állandó népesség): 3109 
Lakónépesség korcsoportok szerint:  
0-3 122 
3-6 126 
6-14 272 
14-18 186 
18-28 343 
28-60 1457 
60 - 603 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke-
zők aránya az aktívkorúakon (15-64 évesek) belül: 

4,5% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában: 

20% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül: 

79% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások száma: 47 
Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-64 évesek) belül: 

3,37% 

Lakásállomány: 997 
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás): 

5,6% 

Bölcsődék száma: 2 
Óvodák száma: 2 
Általános iskolák száma: 1 
Középiskolák száma: 1 
Idősotthon: 1 

 

Gazdasági szempontból a településközpontban található meg a kiskereskedelmi üzletek és a 

vendéglátóipari egységek meghatározó része. A kiskereskedelmi üzletek száma 51, mely a települé-

sen működő összes kiskereskedelmi üzlet 40%-a. A 7 db vendéglátóhely mintegy 24%-át jelenti az 

összmennyiségnek.  

www.korics.hu  Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205  77. oldal az összesen 168 oldalból 



 

 

A településközpont rendelkezik legnagyobb lakossággal, az összlakosság 30%-a lakik ebben a város-

részben (3109 fő). A lakosság korcsoportok szerinti megosztása a következőképpen alakul: a 0-3 

korcsoport aránya 3,9%, a 3-6 éveseké 4,1%, a 6-14 korcsoport 8,7%, a 14-18 korcsoport aránya 5,9%, 

a 18-28 korcsoport aránya 11%, a 28-60 korcsoport aránya 47,4%, a 60 évnél idősebbeké pedig 19%. 

Az adatokból jól látható, hogy az aktív korú népesség száma a meghatározó, azonban az idősek ará-

nya figyelemreméltó. 

Az adott városrész lakosságának iskolázottsági mutatói tekintetében elmondható, hogy a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma alacsony, 91 főt jelentve, mely 4,5%-ot jelent a 

15-59 korcsoporton belül. A felsőfokú végzettségűek aránya 20% ebben a korcsoportban.  

Az összlakosság 40%-a munkavállaló, az aktív korú lakosságra vonatkozóan a rendszeres jövedelem-

mel rendelkezők aránya 79%.A munkanélküliek aránya az aktív népesség körében 3,37%, mely arány 

67 főt jelent. A foglalkoztatott nélküli háztartások száma eléri a 47-et. A rendszeres munkajövede-

lem nélküliek aránya az aktív lakosságra vetítve 21%. 

A lakásállomány mintegy 5,6%-a alacsony komfortfokozatú, a fennmaradó 94,4% komfortfokozata 

megfelelő. A település 2 bölcsődéje ebben a városrészben található, a város 3 óvodájából 2 szintén, 

és itt működik a város egyetlen középiskolája és idősek otthona is. 
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7. táblázat. SWOT - elemzés, Településközpont 

Erősségek 

• Közszolgáltatási, a kulturális, közösségi funkciók 

megléte; 

• Történelmi központ; 

• Helyi értékek sokasága; 

• Településen belül fő közlekedési útvonalak talál-

kozása; 

• Központi fekvés; 

• Jó megközelíthetőség (kötött pálya-saját HÉV 

megálló, autó autóbusz; 

• A Lenfonó megnyithatja az összeköttetést a falu 

és a Szentistvántelep között; 

• Várható érdeklődés a forgalom növekedésével 

(MO); 

• Lenfonó nagy területe, alacsony beépítettség, 

„korlátlan” tervezési szabadság; 

• 8 osztályos általános iskolák. 

Gyengeségek 

• Nagy átmenő forgalom; 

• Kevés parkolóhely; 

• Kerékpárút hiánya; 

• Közösségi tér hiánya; 

• Lenfonó leromlott jelenlegi állapota; 

• Lenfonó nagy mértékű beruházási szükséglete; 

• Vegyes tulajdonosi-bérlői szerkezet; 

• Túlzott forgalomnövekedés; 

• Nincs kerékpárút, még hálózati gyök sem. 

 

Lehetőségek 

• A meglévő funkciók minőségének növelése; 

• Közösségi találkozási pontok kialakítása; 

• Újabb szolgáltatások idetelepítése; 

• Alközpont fejlesztés, a volt Lenfonó területének 

fejlesztése, összeköttetésük megteremtése; 

• Központot elkerülő út kiépítése, 

• Műemlék jellegű épületek felújítása, új funkcióval 

való ellátása; 

• Közösségi területek –játszóterek, iskolai sportpá-

lyák- felújítása, illetve jobb kihasználása, 

• Közösségi szolgáltatások növelése- óvoda, iskola 

bővítése, 

• Közösségi események rendezése, kulturális értékek 

felkutatása, őrzése; 

• Kerékpárút; 

• A terület szorosabb bevonása város vérkeringésé-

be; 

• Teljes közműellátottság kiépítése az újonnan be-

vont lakóterületeken, 

• Szilárd burkolatú utak kiépítése, 

• Térvilágítás. 

Veszélyek 

• Az átmenő forgalom további növekedése: zaj-, 

lég- és környezetszennyezés emelkedése; 

• A 11-es út mentén kialakult bevásárlóközpont kon-

kurencia; 

• M0 zaj- és levegőszennyezettség terhelés; 

• Lakosság várható ellenállása. 
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3.2 .  Szent istvánte lep  
Szentistvántelep Budakalász legészakibb területe. Lakóházas, kertvárosi terület. A régi 11-es út –

Pomázi út- és HÉV sínek túloldalán ide tartozik a hegyoldal néhány utcája, melyek szintén lakóöve-

zetbe tartoznak. 

A telepet 1922-ben az Akarat Szövetkezet parcellázta a Munkácsi utcáig, a szabályos utcaosztás, 

egységes telekméret innen adódik. A parcellázást a Munkácsi utcától az Attila útig tartó területen a 

30-as években a Közgazdasági és Hitelbank Bank folytatta, az utcák szabályos vonala maradt, a te-

lekméretek csökkentek. 1926-27-ben megépült a szentistvántelepi általános iskola, 2 tanteremmel. 

A telepet 1951-ben csatolták Pomáztól Budakalászhoz. 

A Széchenyi és Martinovics, valamint Kinizsi utcák kereszteződésében a sarki házhelyeket közösségi 

célokra fenntartották. A Martinovics utca-Széchenyi utca kereszteződésében épült a telepi iskola, 

szemben az 1965-ben elkészült római katolikus templom, mely jelenleg Esztergom-budapesti főegy-

házmegyéhez tartozó plébánia. Az iskolával szemközti telken valamikor élelmiszerüzlet és zöldsé-

ges, jelenleg játszótér, parkoló, és kereskedelmi egység (videokölcsönző, szolárium) működik. A 

negyedik telken 4 lakásból álló pedagógus társasház épült a hetvenes években. Felesleges telekrész-

ét értékesítették. A Kinizsi utcai 4 saroktelket a községi orvosok, pedagógusok számára értékesítet-

ték. A kilencvenes évekig a most is létező intézmények – Szentistvántelepi (8 osztályos) általános 

iskola, Mályva utcai óvoda – mellett egyéb szolgáltatás is működött a településrészen: posta a László 

(Szentlászló) utcában, Arany János utcai óvoda (most önkormányzati bérlakás). A Béke sétány- Szeg-

fű utca sarkán található, volt ÁFÉSZ épületben élelmiszerüzlet, húsbolt üzemel. Sportolási lehetőség 

az iskola tornatermében, hétköznaponként este 9 óráig lehetséges. Az iskolaudvar sportpályái hét-

végén –a szomszéd lakók nyugalma érdekében – nem használhatók. Játszótér a Béke sétányon és a 

Martinovics-Széchenyi utca kereszteződésében épült. Mindkét játszótér felújításra érett. A telep 

saját HÉV-megállóval rendelkezik. Az állomásépület rendbetételével, parkoló és kerékpártároló 

építésével a tömegközlekedési kapcsolat megoldott. A telep minden közművel ellátott, néhány utca 

szilárd burkolata még nem készült el. Szelektív hulladékgyűjtő települt az iskolával szemközti telek-

re. 

A telep védjegye, a cseresznyefasor: elöregedőben, fokozott figyelmet igényel. A területhez tarto-

zik a Szent László út- Szekfű utca- Ország út által határolt terület, a Felső Klenity. A régen bolgár-

kertészek által művelt területen az önkormányzat 1999-ben parcellázott önkormányzati tulajdonú 

telkeket: 2000-ben fél év alatt a közel 80 új telekből 28-30 telek értékesítése megtörtént. Azóta a 

telkek elkeltek, a terület lassú beépülése zajlik. 

Szilárd burkolatú utak kiépítése, térvilágítás kiépítése, növényzet telepítése szükséges. A hegy felőli 

oldalon a terület határa a temető. Itt jelölték ki Pomáz és Budakalász között a Budakalászt elkerülő 

út nyomvonalát. 

Az Iparos utcában itt található a korlátozott számú ipari besorolású övezetek egyike, -HLGksz öve-

zet- néhány működő ipari vállalkozással. A hegy felé a területhez csatlakozik a Taván dűlő és a Csott 

dűlő. Előbbi a régebbi zártkerti övezetből lakóövezetté átsorolt új lakónegyed, utóbbi jelenleg me-

zőgazdasági övezet, zártkertekkel. Utcák kialakítása, közművesítés az új lakónegyedek fő megol-

dandó problémái. 
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8. táblázat. Szentistvántelep adatai 

Városrész szintű adatok  Szentistvántelep 
Kiskereskedelmi üzletek száma 10 
Vendéglátóhelyek száma 3 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

2952 

Lakónépesség korcsoportok szerint:  
0-3 119 
3-6 117 
6-14 254 
14-18 168 
18-28 297 
28-60 1249 
60 - 748 
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelke-
zők aránya az aktívkorúakon (15-64 évesek) belül 

4,67% 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában 

24,4% 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

77% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások száma 42 
Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-64 évesek) belül 

3,73% 

Lakásállomány 
 

1102 

Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

5% 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 1 
Általános iskolák száma 1 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon 0 

 

A Szentistvántelepen található a város kiskereskedelmi üzleteinek 7,8%-a (10 db), és a város vendég-

látóhelyeinek 10%-a (3 db). A város lakosságának mintegy 28,4%-a lakik ebben a városrészben. A 

korcsoportok szerinti megosztás a következő képet mutatja: a 0-3 éves korcsoport aránya 4% (119 

fő), ezzel az aránnyal majdnem megegyező a 3-6 évesek arány, mely 3,96% (117 fő); a 6-14 évesek 

csoportjának aránya 8,6% (254 fő); a 14-18 évesek aránya 5,7% (168 fő); a 18-28 éveseké ennél ma-

gasabb: 10%; a legmagasabb pedig a 28-60 évesek korcsoportjának arány, mely 42,44% (1249 fő); a 

második legnagyobb arány pedig a 60 évesnél idősebbeké, mely 25,3% (748 fő). 

A legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya viszonylag alacsony a Szentistvántelepen, 5,3%. 

A felsőfokú végzettségűek száma a 25 évesnél idősebbek esetében eléri az 512 főt, mely 24,4%. Az 

aktív korú népesség körében a foglalkoztatottak aránya nagyon hasonló a településközpontban élő 

lakosság arányához: 77%, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya szintén közel áll a 

településközpont arányához: 3,73%. A foglalkoztatottak nélküli háztartások száma ezen településré-

szen 42.  
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A településrész rendelkezik a városban a legmagasabb lakásállománnyal, 1102 db lakás található itt, 

melynek mintegy 5%-a alacsony komfortfokozatú. 

A város 3 óvodájából 1 itt működik, és a két általános iskolából 1 szintén. A városrész nem rendelke-

zik bölcsődével, középiskolával. 

 

18. táblázat. SWOT-elemzés, Szentistvántelep 

Erősségek 
• Egységes képet mutató kertvárosi kör-

nyezet; 
• Fokozatosan betelepült, szervesen fej-

lődő terület; 
• Összközmű a régebbi lakóterületeken; 
• Cseresznyefasor – egyéni jellegzetesség; 
• Saját HÉV megálló, kiépített parkoló, 

gépkocsi tároló, védelem; 
• 8 osztályos általános iskola; 
• Óvoda; 
• Erős sportélet – közösségteremtő erővel; 
• Összetartó közösség; 
• Notabilitások –Szinetár Miklós, Kukorelly 

Endre. 

 

Gyengeségek 
• Iskola telke szűk, bővíthetőség korláto-

zott; 
• Szolgáltatások mennyisége és színvonala 

nem megfelelő; 
• A falu többi részétől forgalmas utakkal 

elvágott településrész; 
• Közterületek –park, játszótér – nem jól 

használhatóak (gondozatlanság a szom-
széd lakók ellenállása); 

• Nincs felhasználható szabad közterület 
pl. sportpálya, közösségi rendezvények 
céljára; 

• Nincs kerékpárút. 

 

Lehetőségek 
• Közösségi területek –játszóterek, iskolai 

sportpályák – felújítása illetve jobb ki-
használása; 

• Községi szolgáltatások növelése – iskola, 
óvoda bővítése; 

• Közösségi események rendezése, kultu-
rális értékek felkutatása, őrzése; 

• Kerékpárút, terület szorosabb bevonása 
a falu; 

• Teljes közműellátottság kiépítése újon-
nan bevont lakóterületeken; 

• Szilárd burkolatú utak, térvilágítás ki-
építése az új lakónegyedekben. 

 

Veszélyek 
• Elkerülő út zaj és levegőszennyezettség 

terhelés; 
• Kis élelmiszer boltok nem versenyképe-

sek a nagy kereskedelmi láncokkal 
szemben (Metro, Cora), kis boltok elsor-
vadása, további szolgáltat;ás szűkülés 

• M0 híd átadása, 11-es úton forgalom 

növekedés. 
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3.3 .  Pomáz i  út  -  Majdán patak  
A Szentistvántelep, a Településközpont, a Madár utcák és a Nyugati zöldterületek között elterülő 

városrész a Pomázi út-Majdán patak közötti lakóterületek városrésze. Budakalász a szomszédos te-

lepülések felé vezető útvonalak mentén épült ki. Az Ürömre vezető főút szakaszának két oldalán, az 

Ófalu fölött, új utcákat nyitottak, szabályos telkeket parcelláztak, melyek a nyolcvanas években 

folyamatosan beépültek lakóházakkal. Egységes képet mutató településrész. Az utcák burkolata 

szilárd, teljes a közmű ellátottság, beállt növényzettel. A lakosság szeret itt lakni, nagy előnye az 

egységes utcakép, alacsony fluktuáció. A településrésznek nincs karakteres arculata, ezt jelzi, hogy 

nincs is önálló elnevezése. Északi részén fekszik a temető, északról-nyugatról és délről is helyi vé-

dettségű természetvédelmi terület övezi. 

Északról a patak túloldalán került kijelölésre a másik új lakóterület, a Prekobrdo, mely szintén ezen 

városrészhez tartozik.. Mivel a terület mezőgazdasági övezet volt, a telkek mérete nem építési te-

lekméret, köztulajdonban lévő feltáró utak nincsenek. A telkek magántulajdonúak, sok száz tulaj-

donos közös szándékán alapuló megegyezés szükséges az építési telkek kialakításához. Az önkor-

mányzat szervező és katalizátor szerepet vállal a folyamatban. 

19. táblázat. Pomázi út - Majdán Patak városrész adatai 

Városrész szintű adatok  Pomázi út - Majdán patak 
Kiskereskedelmi üzletek száma 0 
Vendéglátóhelyek száma 2 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

963 

Lakónépesség korcsoportok szerint:  
0-3 37 
3-6 39 
6-14 68 
14-18 49 
18-28 117 
28-60 466 
60 - 187 
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

0 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 0 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon  0 

 
A településrész nem rendelkezik kiskereskedelmi üzlettel, a vendéglátóhelyek száma is alacsony: 2 

db működik itt.   

Budakalász város összlakosságának 9,26%-a lakik ebben a városrészben, mintegy 963 fő. A nyugdíja-

sok aránya itt is meghaladja 20%-ot. Az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya 4,74%, mely kicsivel jobb aránya településközpontban előkétől. 

Felsőfokú végzettséggel a 25 évnél idősebbek csupán 24%-a rendelkezik. A foglalkoztatottak aránya 
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viszonylag magas az aktív korú népességen belül: 81%. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők 

aránya az aktív korú népességen belül eléri a 3,16%-ot. 

A városrész lakásállománya 287, melyek között nincs alacsony komfort fokozatú lakott lakás. 

A városrész nem rendelkezik bölcsődével, óvodával, iskolával és egyéb szociális jellegű intézmény-

nyel. 

 

20. táblázat. SWOT-elemzés, Pomázi út – Majdán Park városrész 

Erősségek 

• Jó elhelyezkedés; 

• Egységes kép; 

• Jó infrastruktúra; 

• Panoráma; 

• Nyugodt, csendes; 
• Közel a védett természeti környezethez, 

közvetlen kapcsolat természetvédelmi 
területek felé. 

 

Gyengeségek 

• Nincs karakteres arculat; 

• Nincs önálló elnevezés; 

• Szolgáltatások a városközpontban; 

• Nincs tömegközlekedés. 

Lehetőségek 

• Tömegközlekedés, helyi buszjárat fej-

lesztése; 

• Tervezett elkerülő út feleslegessé válik, 

ha megépül az M0 északnyugati szekto-

ra; 

• Telekosztások elősegítése az új lakóte-

rületen. 

 

Veszélyek 

• A tervezett elkerülőút elvágja település-

részt a természetvédelmi területektől; 
• M0 továbbépítésének elhúzódása esetén 

közlekedési helyzet elviselhetetlenné 
válik; 

• Telektulajdonosok vitája. 
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3.4 .  Madár utcák 
A Madár utcák városrész Budakalász nyugati felén helyezkedik el, a településközpont a Pomázi út-

Majdán patak városrész és a Nyugti zöldterületek között. A lakosság nagyságának szempontjából ez 

a harmadik legtöbbek által lakott településrész. Budakalász a szomszédos települések felé vezető 

útvonalak mentén épült ki. Az Ürömre vezető főút szakaszának két oldalán. Egységes képet mutató 

településrész, szilárd burkolatú utcákkal, teljes közművel, beállt növényzettel. A lakók kedvelik, 

alacsony a fluktuáció, előnye a panoráma, egységes utcakép. Nyugatról helyi védettségű természet-

védelmi terület övezi. 

21. táblázat. Madár Utcák városrész adatai 

Városrész szintű adatok  Madár utcák 
Kiskereskedelmi üzletek száma 5 
Vendéglátóhelyek száma 0 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

1253 

Lakónépesség korcsoportok szerint:  
0-3 50 
3-6 46 
6-14 120 
14-18 108 
18-28 162 
28-60 576 
60 - 191 
Lakásállomány 
 

364 

Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

1,4% 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 0 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon 0 

 

A Madár utcák településrész nem rendelkezik vendéglátóhellyel, azonban 5 kiskereskedelmi üzlet 

működik itt. A városrész állandó lakónépessége 1253 fő. A nyugdíjasok száma ezen településrészen 

is majdnem eléri a 20%-ot. Az iskolai végzettséget vizsgálva elmondható, hogy a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya megegyezik a településközpont arányával: 4,5%. A 25 évnél 

idősebbek 25%-s rendelkezik a felsőfokú végzettséggel. Az aktív korú népesség 74,58%-a foglalkozta-

tott, a munkanélküliek aránya ezen csoportban 3,19%. A városrész lakásállománya 364, melyből 

alacsony komfortfokozattal bír 1,4%. A településrészen óvoda fejlesztése rövid távon megvalósul, és 

ugyanezen helyszínen lehetőség van bölcsőde megvalósítására középtávon, melynek szükségességét 

a település demográfiai helyzete, illetve a törvényi változások (GYES és GYED rövidítése) szintén 

alátámasztja. További közszolgáltatási létesítmény a városrész területén a temető, melynek rende-

zése középtávú feladat. Iskola és egyéb szociális intézmény nem működik itt, a közszolgáltatások 

bővítés kívánatos a közlekedés területén (helyi buszjáratok). 
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A beköltözők infrastrukturális igényei jelentkeznek a lakóhelyül választott településen: óvoda, isko-

la, egészségügyi szolgáltatás stb. Ebből adódóan a közösségi szolgáltatások fejlesztése, bővítése 

kívánatos, annak figyelembe vételével, hogy az új funkciók a településen ne csak a központi része-

ken alkossanak egy – adott esetben tovább már nehezen terhelhető - csomópontot, hanem a város 

távolabbi részei mentén is létrejöjjenek, új alközpontokat formálva, a korábban is alközponti funk-

cióra alkalmas területek szerepét erősítve. Ezen alközponti funkciójú területek egyike lesz a Madár 

utcák alközpont, melynek városias alközpont jellegét a közelmúltban a Rigó utcai játszótér, közpark 

felújítása, a megvalósítandó Szalonka utcai Óvoda és Bölcsőde helyszínének kijelölése is erősítette, 

ezt a közösségi közlekedésbe való bekapcsolódás (helyi buszjáratok) is támogatják majd, hogy egy, 

az itt élők és ide költözők igényeit minél színvonalasabban kielégítő, a helyi gazdaság fejlődését – 

elsősorban a kiskereskedelmi, szolgáltatóhelyek, későbbiekben vendéglátóhelyek bővülésével- bizto-

sító alközpont jöhessen létre. 

 

22. táblázat. SWOT-elemzés, Madár utcák 

Erősségek 

• Jó elhelyezkedés; 

• Egységes megjelenés; 

• Közel a természetvédelmi területhez. 

Gyengeségek 

• Nincs tömegközlekedés; 

• Szolgáltatások hiánya; 

• Iránytaxi csak hétköznap közlekedik. 

• Üröm felé vezető út nagy forgalmú, 

rossz műszaki állapotú. 

Lehetőségek 

• Tömegközlekedés-helyi buszjárat- léte-

sítése; 

• Forgalomcsillapítás; 

• Közszolgálati funkciók megteremtése; 

• Alközponti szerep kialakítása. 

Veszélyek 
• Tervezett elkerülő út elvágja a telepü-

lést a természetvédelmi területektől; 

• Nagy forgalom tovább erősödése. 

 

3.5 .  Berdó dü lő  
Berdó dülő a kisebb városrészek közé tartozik. Budakalász déli részen helyezkedik el, összlakossága 

mintegy 5,42%-a a város teljes lakosságának. 

Keletről és északról a településközpont, Nyugati zöld területek északnyugatról, a Madár utcák pedig 

északról határolják. 

A dűlő feltáró útja a Felsővár utca, mely keskeny, meredek, télen nehezen járható utca. A keskeny, 

hosszú telkek beépíthetősége telekösszevonással, újraosztással, az előírt telekméret kialakításával 

lehetséges. A telkek magántulajdonban vannak, így a beépítéshez a tulajdonosok közötti területcse-

re, megállapodás szükséges, a beépítés lassú, de folyamatos. 

A Berdóban teljes közművesítés, szilárd burkolatú utak, térvilágítás kiépítése szükséges. A dűlő dél-

ről érintkezik Békásmegyerrel. Területéhez közel halad az M0 út északnyugati szektorának nyomvo-

nala, mely a tervek szerint alagútban vezetve épülne tovább Üröm irányába. 
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Városrész szintű adatok  Berdó dűlő 
Kiskereskedelmi üzletek száma 2 
Vendéglátóhelyek száma 0 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

564 

Lakónépesség korcsoportok szerint:  
0-3 36 
3-6 37 
6-14 61 
14-18 34 
18-28 

23. táblázat. Berdó Dűlő adatai 

47 
28-60 278 
60 - 71 
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

0 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 0 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon 0 

 

A Berdó dűlőn 2 kiskereskedelmi üzlet működik, vendéglátóhely nincs. A városrész állandó lakóné-

pessége 564 fő. Ebből aktív korú 359 fő. Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők ará-

nya 5%. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők arány az aktív népesség vetületében 23%. A foglalkoz-

tatottak aránya itt a legmagasabb: 87%. A munkanélküliek száma 12 fő, ez az aktív lakosság tekinte-

tében 3,34%-ot jelent. 2 háztartás foglalkoztatott nélküli. 

A lakásállomány 166 lakást tesz ki, melyek mindegyike megfelelő komfortfokozatú. A településrész 

nem rendelkezik óvodával, bölcsödével, iskolával és más szociális jellegű intézménnyel. Ezen szol-

gáltatások a településközpontban elérhetőek. 

24. táblázat. SWOT-elemzés, Berdó Dűlő 

Erősségek 

• Új lakóövezet; 

• Nyugodt. 

Gyengeségek 

• Télen nehezen megközelíthető; 

• Teljes közművesítés még hiányzik; 

• Térvilágítás szintén; 

• Szilárd burkolatú utak hiánya; 

• Lassú beépülés; 

• Keskeny, hosszú telkek. 

Lehetőségek 

• Telkek újraelosztása; 

• Teljes közművesítés; 

• Szilárd burkolatú utak megépítése; 

• Tömegközlekedés kialakítása-helyi jára-

tok. 

Veszélyek 

• Telektulajdonosok vitái; 

• Békásmegyer közelsége; 

• M0 építése. 
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3.6 .  1 1 -es  út  -  Barát  patak -Szentendre i  út  
A település belterületi határa és a 11-es számú főút közötti rész „gazdasági terület” nagyrészt ke-

reskedelmi funkcióval. Ehhez a területhez tartozik az Omszk-tó és park mely jelenleg közparkként 

és illegális strandként funkcionál. A tó egy szabályos partvonalú mélyedésben található, amelynek 

az É-i kivételével igen meredek a partja és nagyon eltérő a partmenti növényzet. 

A területrész alacsonyabb fekvésű, mint a tőle nyugatra elhelyezkedő lakóterületek, eredetileg me-

zőgazdasági művelés alatt állt. A 11 sz. főút megépítésével csatolódott a beépített területhez. A 

hatvanas években kezdődött meg a kavicsbányászat, ami teljes egészében átalakította a területet. 

A kavics kitermelését 1966 és 1983 között az Óbuda Tsz folytatta. Így keletkezett az Omszk tó, mely 

bányató, általa a környező területek is fokozatosan alkalmatlanná váltak a mezőgazdasági művelés-

re, hasznosításra. A térségben elsőként felhagyott bányató körül kialakított pihenőpark nagy nép-

szerűségnek örvend a helyi és a békásmegyeri lakosság körében. 

A kavicsbányászat hivatalosan 1989-ig tartott, ekkor vonták ki az ásványvagyonból a bányatelken 

még megmaradt kibányászható anyagmennyiséget, a körülötte kialakított pihenőhely miatt. A bánya 

rekultivációját nem hajtották végre maradéktalanul. 1993-ban (a Bányatörvény megjelenése kap-

csán) az Óbuda Tsz megújította a bányászati jogot, így álhatott elő az a helyzet, hogy a Földhivatal 

nyilvántartásában már tó bejegyzéssel szereplő területen ismét lehetne a bányászatot folytatni, 

miután bányatelekké alakítják. A tó területe és a körülötte lévő part önkormányzati tulajdon. 

A térség fejlődésének következő lépcsőfokát az M0 körgyűrű megjelenése jelenti. A kilencvenes 

évek első felében az önkormányzat is hasznosítani kívánta a területet, ezért értékelő, elemző ta-

nulmányt készíttettek. 

A tervezési terület bekerült a nagyobb térséggel foglalkozó RRT-be is. Ebben a tervben a tervezési 

terület egy része, mint Kalászi Üzletközpont szerepel. Mindezekkel összhangban, 1995-ben a Buda 

Hypermarket Kft. megvásárolta a beépítésre szánt területet abból a célból, hogy itt CORA áruházat 

és néhány kiegészítő épületet építsen. A területre RRT készült (A.D.U. Építész Iroda Kft, 1995-ben 

és 1998-ban.). 1995-benépítési engedélyt szereztek a CORA áruház épületére. Az építkezés 1997-

ben megkezdődött majd folytatódott a Bricostore áruház és a McDonald’s gyorsétterem, majd az 

Electroworld áruház megépítésével. 

A következő állomás a Budakalászi Sportcsarnok építése volt 2004-ben. A sportcsarnokban kézilab-

dapálya, squash pályák, konditerem, szauna áll a sportolni vágyók rendelkezésére. A sportcsarnok 

építésével alakult ki a park végleges területe. A csarnok mellé tervezett uszoda megkezdett beru-

házása abbamaradt, sorsáról dönteni kell. 

Az áruházak mögötti területen 2008-ban az önkormányzat és a BMSE közösen műfüves edzőpályát 

épített. 

A tó környezete a terület részbeni rendezésével és parkosításával a nyolcvanas évek végének állapo-

tában rögzült. Nem alakult ki a terület hasznosításának végleges koncepciója így, bár nyáron nagy a 

látogatottsága, nem rendezett állapotok között zajlik a fürdés, napozás és persze a fogyasztás. El-

sősorban fővárosi lakosság használja rövid pihenőkre a tavat és környékét. 

A tó vízminősége sokat javult az elmúlt években – a környezetében megszűntek a gazdasági tevé-

kenységek – a községben kiépült a csatornahálózat, így a fő szennyező források felszámolódtak, de 

továbbra is érzékeny a környezeti hatásokra, hasznosítása csak gondos előkészítő tervezés után le-

hetséges. 
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9. táblázat. 11-es-út- Barát Patak - Szentendrei út településrész adatai 

Városrész szintű adatok  11-es út - Barát patak -Szentendrei út 
Kiskereskedelmi üzletek száma 54 
Vendéglátóhelyek száma 13 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

1237 

Lakónépesség korcsoportok szerint: 
 

 

0-3 83 
3-6 80 
6-14 125 
14-18 73 
18-28 126 
28-60 567 
60 - 183 
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

1% 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 0 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon 0 

 

A 11-es út- Barát patak- Szentendrei út városrész állandó lakossága 1237 fő, mely a város összlakos-

ságának a 11,89%-a. Ebben a városrészben működik a legtöbb kiskereskedelmi üzlet és 

vendéglátóipari egység- 54 kiskereskedelmi üzlet és 13 vendéglátóipari egység.  

A lakosság összetétele hasonló képet mutat a város átlagához. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arány az aktív korú népesség esetében (ak-

tív korú népesség száma: 766) eléri a 4,5%-ot. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya ebben a 

csoportban több mint 27%. A foglalkoztatottak száma kevéssel magasabb mint Berdő dűlői lakóinak: 

79%. Az aktív korú népességre vetített munkanélküliek aránya 3,52%, ez 27 főt jelent, és 4 olyan 

háztartást, melyben nincsenek rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők. A településrész 524 

lakással rendelkezik, melynek 1%-a nem alacsony komfortfokozatú. Szociális szolgáltatást az itt la-

kók csak a településközpontban tudnak igénybe venni. 
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26. táblázat. SWOT-elemzés, 11-es-út- Barát Patak - Szentendrei út településrész 

Erősségek 

• Önkormányzati tulajdonú terület; 

• Művelésből kivett, alapvetően rende-

zett- jogilag és fizikailag- terület; 

• Jól megközelíthető, gépkocsival, tömeg-

közlekedéssel, kerékpárral és gyalogo-

san is; 

• A parkolás megoldott; 

• Közkedvelt, szabadidő eltöltésére al-

kalmas, mind a helyi, mind pedig a kör-

nyékbeli (fővárosi) lakosok esetében. 

 

Gyengeségek 

• Szűkülő terület a tó körül; 

• Gondozatlan; 

• Gondot okoz a kosz és a hulladék; 

• Infrastruktúra hiány; 

• Hasznosítása nem megoldott; 

• Keverednek a funkciók; 

• Nudisták tóhasználata. 

Lehetőségek 

• Komplex hasznosítási terv megalkotása; 

• Rendezvény terület kialakítása; 

• A meglévő funkciók minőségének növe-

lése; 

• Magas színvonalú „városi park” kialakí-

tása; 

• Uszoda építésével jól felszerelt sport-

komplexum létrehozása. 

Veszélyek 

• Víz szennyeződésének veszélye; 

• Fenntartás, hasznosítás nélkül 

ellenőrízetlen területté válik; 

• A hulladékprobléma megoldása nélkül 

veszíthet népszerűségéből. 

3.7 .  1 1 -es  út  Duna között i  terü let  
Az egykori ártéri terület nem egységes, természetvédelmi szempontból a legtöbb ellentmondást és 

lehetőséget tartogatja. Tagolódását főleg a rajta áthaladó utak okozzák, amit tovább fokoz az M0-s 

körgyűrű áthaladása a területen. A 11-es út K-i oldalán az út és a Duna-töltés közötti terület a kö-

vetkező ún. „átmeneti rekreációs” egység. Ezen belül is a Luppa szigeti út a választóvonal, attól É-

ra elterülő kavicsbánya-tavak a természetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztés egyik 

legígéretesebb területe. A Luppa szigeti úttól D-re főleg mezőgazdasági hasznosítás a jellemző, itt 

terül el a Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület is. Végül az ún. 

„partmenti üdülő és zöldterület” a töltés és a Duna településhez tartozó részét foglalja magába a 

Luppa-szigettel együtt, amely zöldbe ágyazott üdülőterület. 
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Városrész szintű adatok  11-es út Duna közötti terület 
Kiskereskedelmi üzletek száma 5 
Vendéglátóhelyek száma 1 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

244 

Lakónépesség korcsoportok szerint: 
 

 

0-3 3 
3-6 13 
6-14 31 
14-18 16 
18-28 24 
28-60 119 
60 - 38 
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya  
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

0% 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 0 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon 0 

27. táblázat. Városrész adatok, 11-es út és Duna közötti terület 

Az 5 kiskereskedelmi üzlettel és 1 vendéglátóipari egységgel rendelkező városrész az egyik legke-

vésbé lakott. Állandó lakossága a város 2,34%-át jelenti a maga 244 főjével. A legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúak körében 4,43%. Felsőfokú végzettséggel az 

aktív korú népesség több mint 20%-a rendelkezik. 

A foglalkoztatottak aránya viszonylag magas, 82%, míg a munkanélküliek arány az aktív népességen 

belül 3,16%. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkező háztartások száma 1. 

A lakásállomány 38 lakást jelent, melyek komfortfokozata legalább megfelelő. Az adott település-

rész lakosai ha valamilyen szolgáltatást kívánnak igénybe venni, be kell menniük a településköz-

pontba. 

 

28. táblázat. SWOT-elemzés; 11-es út Duna közötti terület 

Erősségek 

• Duna közelsége; 

• Természetközeli; 

• Üdülőterület; 

• Bányatavak. 

Gyengeségek 

• Nem egységes; 

• Nincs tömegközlekedés; 

Lehetőségek 

• Tömegközlekedés kialakítása; 

• Üdülőterület fejlesztése; 

• Gyógynövénykutató Intézet fejlesztése. 

Veszélyek 

• Duna közelsége; 

• Árvíz, nagyobb esőzések; 

• Folyami szennyeződések. 
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3.8 .  Nyugat i  zö ldterü letek  
Budakalász nyugati részén terül el a Nyugati zöld területek városrész. Keletről a Pomázi út- Majdán 

patak, Madár utcák és a Berdő dűló városrészek határolják. Teljes lakónépessége a város lakónépes-

ségének mintegy 0,73%-a, azaz 76 fő. Egy kiskereskedelmi üzlet működik ezen a területen, vendég-

látóhely nincs. 

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők arány az aktív korúak körében mintegy 10%. 

A 25 évnél idősebbek 18%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A foglalkoztatottak aránya az aktív 

korú népesség körében eléri a 94%-ot. A munkanélküliek aránya az adott korcsoportban 5,12%. 

A városrész lakásállományára pontos adatok nem álltak rendelkezésre, így nem meghatározható 

azok komfortfokozata sem. 

Tömegközlekedés nincs a városrészben, a különböző szolgáltatások igénybevételére a lakosságnak 

be kell fáradnia a településközpontba. 

10. táblázat. Nyugati zöldterületek városrész adatai 

 

30. táblázat. SWOT-elemzés, Nyugati zöldterületek városrész 

Erősségek 

• Természetközeli; 

• Jó levegő; 

• Nyugodt, csendes környék; 

Gyengeségek 

• Infrastruktúra hiánya; 

• Tömegközlekedés hiánya; 

• Szolgáltatások hiánya; 

Lehetőségek 

• Infrastruktúra fejlesztése; 

• Tömegközlekedés fejlesztése. 

 

Veszélyek 

• Természeti probléma kialakulása; 

• Váratlan lakosságszám emelkedés. 

Városrész szintű adatok  Nyugati zöld területek 
Kiskereskedelmi üzletek száma 1 
Vendéglátóhelyek száma 0 
Lakónépesség 
(állandó népesség) 

76 

Lakónépesség korcsoportok szerint: 
 

 

0-3 1 
3-6 6 
6-14 11 
14-18 0 
18-28 4 
28-60 35 
60 - 19 
Alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya 
(félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) 

0 

Bölcsődék száma 0 
Óvodák száma 0 
Általános iskolák száma 0 
Középiskolák száma: 0 
Idősotthon 0 
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4.  Szegregált ,  vagy szegregác ióva l  veszé lyeztetett  terü letek he lyzetértékelése  
Budakalászon 50 főt meghaladó szegregátum, amely a 2001-es népszámlálási adatokon alapuló, va-

lamint a segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutatóknak megfelelő lenne, nem található. A 

Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb álta-

lános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es nép-

számlálási adatokból állítható elő). A KSH 2001-es szegregációs térképe alapján a település terüle-

tén, valamint a hozzá tartozó külterületen szegregált rész nem található. Az anti-szegregációs 

elemzés szempontjairól bővebben a 8. fejezetben szólunk. 

5.  Stratégia 

5 . 1 .  A  város jövőképe  
A településfejlesztést Budakalász Városa az alábbi főbb három stratégiai cél mentén tervezi megva-

lósítani: 

1. Fejlett és nyugodt kisvárosi élet biztosítása a rohanó nagyváros szomszédságában 

2. Meglévő értékekre épülő fenntartható, versenyképes növekedés 

3. Budakalász, mint a vízparti üdülés és kikapcsolódás, megújulás helyszíne 

 

Budakalász fejlődését a 2009. július 1-ével kihirdetett várossá válás jelöli ki. Az aktus messze nem 

csupán szimbolikus jelentőségű. Az 5-10000 fős települések egy része, köztük a Pest megyei telepü-

lések is - országszerte a várossá válásban látják biztosítva településük további fejlődését. 2007-ben 

Törökbálint mellett Maglód és Biatorbágy is városi rangot kapott, 2008 július 1-től Isaszeg és Halász-

telek nyerte el a rangot, de ezt az utat választotta 2000-ben a szomszédos Pomáz is. 

A várossá válásnak feltételrendszere van, a rang komoly kötelezettségeket ró a településre, a köte-

lezően nyújtandó közszolgáltatások kiépítésének köre és fenntartás színvonala folyamatos pénzügyi 

forrásokat igényel. Ugyan az emelt szintű közszolgáltatások finanszírozására lakosságszámra vetített 

éves állami támogatást biztosít az állami költségvetés, de a feladatok ellátása a jelenlegihez képest 

más gondolkodásmódot igényel. 

A városi cím nem jár feltétlenül a település bevételeinek azonnali növekedésével, hosszú távon 

azonban - nem utolsósorban a képzett munkaerő és a fejlődő infrastruktúra miatt- a betelepedő 

tőke munkahelyeket teremt, és az általuk fizetett helyi adók az önkormányzat fejlesztési forrását 

bővíti. A városi rang kiemeli a térségi települések közül a volt községet, tapasztalatok szerint hosszú 

távon azonos színvonalú települések közül a város fejlődik, a községek pozíciója a városokéhoz ké-

pest fokozatosan romlik. (Történelmi tapasztalatokat és a nemzetközi folyamatokat vizsgálva is 

látható, hogy a városi szerepkör, ami a „központi” – térségi feladatkörök ellátását, biztosítását je-

lentette, fokozatosan átalakul és egyre inkább az életminőség javulása, a kulturális és ellátó funkci-

ók a meghatározók, nem a hagyományos igazgatási, jogszolgáltatási és oktatási, bár ezek továbbra 

is fontosak.) 

A várossá válás két fő elbírálási szempontja a fejlettség és a térségi szerep általános kritériumai. 

Budakalász fejlettségi mutatói az átlagosnál kedvezőbbek, de a térségi szerep erősítése szükséges. 

Jelenleg nem rendelkezik térségi központi szereppel, nincs különösebb, nagy vonzáskörzetű turiszti-

kai vonzereje sem. Előnye az elhelyezkedéséből fakad: 

www.korics.hu  Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205  93. oldal az összesen 168 oldalból 



 

 

Budapesttel közvetlenül határos település, jó tömegközlekedéssel, a 11-es út mellett gazdasági 

célra felhasznált illetve felhasználható tartalék gazdasági területekkel. A betelepült – zömében 

kereskedelmi – nagyvállalatok iparűzési adója komoly bevételt biztosít a településnek. 

A település lakói a község előnyének a természeti környezetet tartják. A jövő másik, de nagyon 

fontos útja a település jelenlegi, falusias illetve kertvárosi jellegének megőrzésével, a szolgáltatá-

sok elsősorban saját forrásokra - a maximális pályázati pénzek bevonásával – épülő, kis lépésekben 

történő fejlesztése. 

A település 2007-13 közötti jövőképét azokra az értékekre, és lehetőségekre kell alapozni, amelyek 

már ma megmutatkoznak, és amelyek eddig is egyfajta stabil jólétet biztosítottak. Budakalász lakói 

körében erős az igény és azonosuló képesség településükkel, az identitástudat fejlett és fontos szá-

mukra. Az itt lakók büszkék falujukra annak ellenére, hogy nem mindenki értett egyet az elmúlt 

időszak változásaival, de megteremtődött és erős volt a civil kezdeményezés és társadalmi mozga-

lom és (reméljük kijelenthető) hagyománnyá vált az 

értékmegőrzés és továbbfejlesztés. 

A településfejlesztés alapvető célja, hogy a hagyományokra és a megteremtett értékekre támasz-

kodva tovább erősítse ezt a tudatot, erősítse a kalászi identitást, biztosítsa hosszú távon a jó élet-

minőséget és az élhető környezetet, a szűkebb „városi közegben” és a település kiváló természeti 

adottságait megőrizve fejlessze területeit. 

Budakalász víziója a következő: 

„Budakalász fejlett és nyugodt kisvárosi életet biztosít lakóinak és vendégeinek a rohanó nagy-

város szomszédságában”. 

Hosszútávú, jövőorientált gondolkodás a hétköznapokban és a fejlesztésekben és beruházásokban. 

Budakalász a természet és a víz „városa”, fejlett oktatással és egészségüggyel, széles lakossági szol-

gáltatásokkal, olyan város, ahol biztonságos élni, és lehet dolgozni. Ez a jövőkép azt a szándékot 

tükrözi, hogy Budakalász megóvja, pontosabban visszaállítsa csendjét, békéjét, fejlessze önmagát, 

környezetét és szolgáltatásait. 

Továbbra is igyekszik emberibb, élhetőbb környezetet kialakítani. Ennek a jobb jövőnek része a 

budakalásziak magasabb életszínvonala, jobb élet- és munkakörülményeinek biztosítása. 

 

„Fenntartható, versenyképes növekedés”. 

A városfejlesztési program egyik alapvető célja, hogy a budakalásziak büszkék legyenek arra, hogy 

itt laknak, hogy más települések lakói számára Budakalász neve pozitív és vonzó, értéket jelentő 

fogalmakkal társuljon. 

Ennek érdekében fejleszteni kell a városi környezetet, a humán és közmű-infrastruktúrát. Meg kell 

oldani a település életét megkeserítő (közúti – forgalmi) problémákat. 

A cél érdekében a település más térségi fejlesztési szándékokkal összhangban, hosszú távú érdekei-

nek megfelelően, de erőteljesen szelektálja a kívülről érkező fejlesztési szándékok megvalósítható-

ságát, különösen az extenzív fejlesztések esetében, csak e céloknak megfelelőt támogassa. 

Támogatja a falumegújító tevékenységeket, erőfeszítéseit a belső területek, az Ófalu és környeze-

tének, a településközpont fejlesztésére koncentrálja a lakossággal együttműködve, minőségi szol-

gáltatásoknak nyújt teret. 

 

„A vízparti üdülés és kikapcsolódás, megújulás helyszíne”  
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Kedvező adottságait és ma még rejtett értékeit fejlesztve megteremti a Dunához és elsősorban a 

tavakhoz kapcsolódó széleskörű üdülés, sportolás és felfrissülés lehetőségeit. A környezeti értékeit 

megőrizve kaput nyit a természettel egyensúlyban lévő minőségi fejlesztéseknek, a területi adott-

ságait a térség tulajdonosaival és fejlesztőivel együttműködve fejleszti a fenntarthatóság szempont-

jai szerint. 



 
 

5 .2 .  Cé lfa  

 
Budakalász fenntarthatóan fejlődő, nyugodt agglome-

rációs kisváros, otthon és üdülőhely. 
Átfogó cél: Átfogó cél: 

  

  

Tematikus célok: Tematikus célok: 

  
Városi szolgáltatá-

sok fejlesztése 

(közszolgáltatás-

ok, intézmények) 

Kertvárosi hangulat 

megőrzése 

Munkahelyek ma-

gasan kvalifikált 

népesség számára 

Az idegenforgalmi 

vonzerő növelése 

Településközpont  

és alközpontok 

megteremtése, 

megújítása 

  

  
„Vízparti Pihenő-

hely” 

„Családbarát Város” 
  

„a szellemi tőke 
  

  

  

Városrész szintű célok: Városrész szintű célok: 

  

  

Oktatási – nevelési 

célú intézmények 

fejlesztése, bőví-

tése 

Zöldfelületek, ját-

szóterek bővítése, 

és rehabilitációja. 

(Gém u.; Petőfi 

tér; Trianon Park) 

Főút közlekedésé-

nek javítása, kö-

zösségi közlekedés 

Közösségi intézmények 

(Tájház, közösségi 

központ) megteremté-

se, rekonstrukciója 

Spotcélú létesít-

mények fejleszté-

se (pl. BMSE klub-

ház) 

Ipari Park, üzleti 

szolgáltatások 

magas szintű 

megvalósítása 
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5 .3 .  Fe j lesztés i  cé lok a  városra és a  városrészekre 
Budakalász lakói körében erős az igény és azonosuló képesség településükkel, az identitástudat fej-

lett és fontos számukra. Az itt lakók büszkék városukra annak ellenére, hogy nem mindenki értett 

egyet az elmúlt időszak változásaival, de megteremtődött és erős volt a civil kezdeményezés és 

társadalmi mozgalom és (reméljük kijelenthető) hagyománnyá vált az értékmegőrzés és továbbfej-

lesztés. 

A településfejlesztés alapvető célja, hogy a hagyományokra és a megteremtett értékekre támasz-

kodva tovább erősítse ezt a tudatot, erősítse a kalászi identitást, biztosítsa hosszú távon a jó élet-

minőséget és az élhető környezetet, a szűkebb „városi közegben” és a település kiváló természeti 

adottságait megőrizve fejlessze területeit. 

 

10-15 éves cél a fenntartható települési környezet létrehozása, a szükséges intézmények kiépítésé-

vel, városi szolgáltatások fejlesztésével, a kertvárosi jelleg megőrzése mellett, a környezet fokozott 

védelmével, a vízre épülő szabadidős tevékenységekkel, wellness központtal, szállodával (Bányata-

vak környezete, Duna part – minőségi üdülés). 

 

5-7 éves cél: Települési központ megteremtése, a szükséges kereskedelmi létesítmények és ellátó – 

szolgáltató egységek, tevékenységek elhelyezése, fejlesztése, középiskola létrehozása, egészségügyi 

szolgáltatások, - szakorvosi rendelők fejlesztése, önkormányzat fejlesztése 

 

5 éven belül megvalósítandó cél: A tervezett projektek beindítása, részbeni, vagy egészbeni megva-

lósítása. Budakalász lakói körében erős az igény és azonosuló képesség a településsel, az identitás-

tudat fejlett és fontos számukra. A településfejleszés alapvető célja, hogy a hagyományokra és a 

megteremtett értékekre támaszkodva erősítse ezt a tudatot. A lehetséges fejleszti stratégiánk a 

fenntartható települési környezet létrehozása, települési központ megteremtése, valamint a terve-

zett projektek beindítása. A beruházások komplexitása mutatja, hogy a városban nagy szükség van a 

fejlesztésre, rengeteg hiányossággal küzd az önkormányzat. A cél olyan városkép kialakítása, amely 

hosszú távon biztosít élhető környezetet lakosainak, és kiváló természeti adottságait kihasználva 

vonzza a turistákat. Átfogó cél a város fizikai megújításával a már meglévő funkciók erősítése, va-

lamint új funkciók kialakítása, mely munkahelyek teremtését generálhatja. Ennek sikeréhez a ter-

vezett projektek nagymértékben hozzájárulnak, mint ahogy alközponti funkciók megvalósításához 

is. 

A jelenlegi városcentrum és annak könyezete nem nyújt elegendő mennyiségű és minőségű szolgál-

tatást, látványt és attrakciót, nincs kohéziós ereje az itt élő lakosság számára, így a meglévő, mű-

ködő szolgáltatások nem felelnek meg a lakosság, sem az ide látogató turisták igényeinek. A nyári 

szezonban ide látogatók a tavat és a Luppa szigetet keresik fel és a város centruma azonban a minő-

ségi közösségi terek és programok híján kihasználatlan marad. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a 

város nem tudja a vendégéjszakák, látogatók számát, valamint a település népességmegtartó ere-

jét, a vállalkozások versenyképességét növelni. Budapest földrajzi közelsége tovább rontja ezt a 

helyzetet. A város és kijelölt helyszínek pillanatnyilag nem rendelkeznek az itt élők és a turisták 

által elvárt közösségi, gazdasági és közcélokat szolgáló megfelelő minőségű funkciókkal. 

A város infrastruktúrájának fejlesztésével, a hiányosságok felszámolásával, minőségi, kisvárosi kör-

nyezet megteremtése vonzó lehetőséget kínál a városban lakók, valamint a városban működő vállal-
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kozások számára. A jobb, és színvonalasabb feltételeknek köszönhetően a befektetések megtérülési 

esélyei növekednek, nem csupán gazdasági, hanem társadalmi szempontból egyaránt. A város össz-

képe a szerb templom, a katolikus templom és közösségi ház, a polgármesteri Hivatal, a parkok, a 

BMSE, az iskola és az óvoda, valamint a tájház épületeinek rekonstrukciójával jelentősen javul. A 

vonzó környezet megteremtése az első lépcsőfok a gazdasági fejődésnek. Nagyobb vonzerő több 

látogatót jelent, a vállalkozások bővíthetik szolgáltatásaikat, így növekedhet árbevételük, a megfi-

zetett iparűzési adó, amely újabb fejlesztéseket és városi befektetéseket generál. 

Alapvető cél az önkormányzat részéről a hosszú távú fejlődés és stabilitás biztosítása a lakosok és a 

város számára. A pályázati forrás nagy része nagy segítség egy ilyen átfogó beruházás megvalósítá-

sában. Az önkormányzati önrészt, a fenntartás pénzügyi és műszaki kereteit képes biztosítani. 

 

A. Településközpont – Fő utca, valamint Fő utca folytatása: csillapított forgalom kiterjesztése, 

funkcióváltás elősegítése, tervek; 

A Petőfi tér, mint központi terület felújítása fontos részét képzi a projektnek. A rehabilitációs cél 

kettős: a jelenleg méltatlan kép helyett rendezett településközpont kialakítása, emellett a köz-

pontban elhelyezkedő funkciók vagy a települési infrastruktúra szolgálatába állíthatóak, vagy a gaz-

dasági vállalkozás keretében a település szilárd pénzügyi hátterének megteremtésében játszhatnak 

szerepet. A fejlesztés révén a település népességmegtartó ereje növekszik. 

A Petőfi téren lakók jól használható, kellemes köztér kialakítását igénylik. Az elképzelések erre 

vonatkozóan a következők. A terület zöldfelülete jelenlegi állapotában felújításra szorul. A kialakí-

tandó térburkolat mellett intenzív zöldfelületekben cserjetelepítés, fatelepítés és gyepesítés törté-

nik. A patakparti faállomány szép, megtartásra kerül, illetve további fatelepítés történik. Budaka-

lász központjában a polgármesteri Hivatal környékének rendezése, a lakók számára jól használható, 

kellemes közterek kialakítása a feladat. A terület zöldfelülete jelenlegi állapotában felújításra szo-

rul, valamint a lehetőségekhez képest további zöldfelületek kialakítása a cél. A tervezési területen 

található közút gyakorlatilag két egységre osztja a tervezési területet, amely egyben ütemhatárt is 

jelent. A Polgármesteri Hivatal környéke az I. ütem. Az I. ütem növényzetét elsősorban tömegében 

a patakparton vövő faállomány határozza meg, gyertyánok, valamint a gyomfaként ismert bálvány-

fák. Kiemelkedő fája az épület közelében álló idős vadgesztenye. A terv a legtöbb fát megtartja, 

néhányat csonkol. A kialakított térburkolat melletti intenzív zöldfelületekben cserjetelepítés, fate-

lepítés és gyepesítés történik. A zászló körüli terület gyepesített. A patakparti faállomány szép, 

megtartásra kerül, illetve a parkolón túli területen további fatelepítésre van mód. A telek végében 

a parkolók után egy kellemes gyepes, fákkal beültetett zöldfelület alakul ki. (kerül kialakításra) 

Ebben az ütemben kialakítandó zöldfelület 840m2.  

II. ütem: A vízfolyás partján, az útkanyarban növő hatalmas idős jegenye nyárfák elöregedettek, de 

egyetlen kivétellel kivágásuk nem indokolt. A területen található gömbakác fák azonban elöregedet-

tek, cseréjük indokolt. Ebben az ütemben kialakítandó zöldfelület összesen 330m2.  

Vízépítés 

A terület arculatát jelenleg a Majdán árok nyílt medre határozza meg. Tervünk, hogy ezt az árkot 

zárt szelvénybe helyezzük át két szakaszban. A szakaszhatárokat a hivatal felöli oldalon tervezett 

parkoló megközelítését szolgáló út helye határozza meg. A Petőfi tér rendezése kapcsán az alábbi 

létesítményeket tervezzük: 

• Hordalékfogó 
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• 25 m hosszon keretelem 

• Tisztító tárgyak a Budai úti híd két oldalán 

• 36 m hosszon keretelem 

• Meder korrekció az eredeti mederbe való visszatereléshez 

Útépítés, víztelenítés, forgalomtechnika: 

Tervünk a Budai úttal párhuzamos parkoló terület, a járda felület rendezése kapcsolódva a Barát 

patak nyílt árka helyére tervezett díszkút építész terveihez, a Táncsics M. itcai és a hivatal közti 

területen díszkő burkolatú közösségi tér és parkolóhoz vezető út kialakítása. A Budai úttal párhuza-

mosan ma kockakő-burkolatú terület található, melyet parkolás céljára használnak fel, vízelvezeté-

se nem kielégítő. A Táncsics Mihály utca a jelenlegi vonaltervezéséhez igazodva került áttervezésre, 

mely során a déli oldal és az útpálya úgy került kialakításra, hogy biztosítsa a tér számára a lehető 

legnagyobb felületet. A tervezett beavatkozáso kapcsán zaj, és levegőtisztaság védelmi intézkedé-

sek nem szükségesek. Az építés alatt keletkezett hulladékot az előírásoknak megfelelően kezeljük. 

A terv igazodik a vízépítési tervekben szereplő keretelemhez.  

 

Ehhez az elemhez tartoznak a közmű elemek is. A másik létrejövő közpark kialakításával a terület 

visszanyeri eredeti zöldfelületi funkcióját, alkalmassá válik a szabadidő kulturált eltöltésére. Kiépül 

a gyalogos átkelőhely a megálló tervezett peronjával összekötő gyalogos járdaszakasz, és erről le-

ágazóan a parkban térkő burkolatú utak vezetnek a kiépített pihenőhelyekhez, ahol padokat, hulla-

déktárolókat szeretnénk elhelyezni. Sor kerülne a gyepfelület felújítására, illetve pótlásra. 

 A Petőfi tér közelében álló templom külső felújítása halaszthatatlan, a munkálatokkal megelőzhető 

a további állagromlás, és a költségesebb felújítás. 

A tájház felújítása, a Szerb Ortodox templom külső felújítása, és egy kulturális központ-közösségi 

ház építése további cél. A Kalászház épületben korábban már működött helytörténeti múzeum. A 

felújítás során újra életre kívánjuk hívni a kiállítást, és közkincsé tenni a raktárban porosodó kortör-

téneti tárgyakat, dokumentumokat. Felújítása nem csak a lakosság igényeit szolgálja, hanem a vá-

rosba érkező látogatók, túristák történelmi és kulturális kikapcsolódási kikapcsolódási lehetőséget 

is. 

A tervezett Trianon Park helyszíne, a Budakalászon áthaladó 1111 sz. Pomázi út és a Budakalász-

Lenfonó Hév állomás által határolt (1236/15Hsz.) terület  jelenlegi állapotában rendezetlen- A hév-

állomás peronjának biztonságos megközelítése nem megoldott, az átmenő forgalom és a gyalogátke-

lő helyek hiánya miatt balesetveszélyes. Kiépített gyalogosjárda a park oldalán nincs, a parkterület 

egy részét szabálytalanul gépkocsi parkolásra használják.  

Budakalász-Lenfonó Hév- állomás használaton kívüli földszintes üzemi épülete a tervek szerint a 

közeljövőben elbontásra kerül a pályázat keretein kívül. Az így létrejövő közpark kialakításával a 

terület visszanyeri eredeti zöldfelület funkcióját, alkalmassá válik a szabadidő kulturált eltöltésére. 

Kiépül a gyalogosátkelőhely a megálló tervezett peronjával összekötő gyalogos járdaszakasz, és 

erről leágazóan a parkban térkő burkolatú utak vezetnek a kiépített pihenőhelyekhez, ahol padokat, 

hulladéktárolókat (és a későbbiekben külön terv szerint) köztéri szobrot tervezünk elhelyezni.  

A gyepfelület felújítására, illetve pótlására kerül, a fenntartás, illetve karbantartása csepegtető és 

szórófejes öntözőrendszer kiépítésével megoldott. A hiányos faállomány pótlására előnevelt fák és 

cserjék kiültetését tervezzük. 
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A Szerb Ortodox Egyház által tulajdonolt templom megújítása szintúgy a városközpont megújításá-

nak egyik feladata. A terület a program segítségével új arculatot kap, amely hűen tükrözi Budaka-

lász Városának történelmi megújítását. Megtartva és óvva a hagyományokat, történelmi emléket 

modern, XXI. századi, élhető és fejlődő várossá alakul át.  

 

B. Alközpontok – tulajdonviszonyok rendezése, terület komplex vizsgálata, szabályozásának 

felülvizsgálata a környezetével együttesen; 

Alközponti szerepe főként Szentistvántelep városrésznek van a Madár utcák mellett. Itt régóta várt 

cél az általános iskola funkcióbővítése. Az iskola épületének átalakítása segíti a XXI. századi korsze-

rű nevelés-oktatás megteremtését, hiszen az épületben jelenleg nincsenek biztosítva a szükséges 

általános tantermek és szaktantermek. Az épület jelenlegi kialakítása több szempontból sem felel 

meg a kívánalmaknak: iányoznak a megfelelő mennyiségű szaktermek, szertárak. Az általános tan-

termek sem egy helyen valósultak meg, hanem a telek területén egyszerre három épületben. Az 

átalakítás során 10 db általános tanterem megmarad, más elosztásban. A tervezett kialakításban a 

tantermek kialakítása öszpontosítottabb lenne.  

A katolikus egyház területén, de önkormányzati tulajdonban épülne fel a kulturális központ, közös-

ségi ház , amelyet az egyházzal együtt álmodott meg az önkormányzat. Az épület számos kiállítás-

nak, rendezvénynek és egyéb programnak adhat teret. A környezet rendezése kapcsolódik a pro-

jektelemhez. Központi fekvése miatt a tér rendezését követően megnyitja az összeköttetést a falu 

és a Szentistvántelep között, megszűnik a széttagoltság. A terület nagysága, és alacsony beépített-

sége jövőbeli beruházások elindítását, vállalkozások betelepülését indukálhatja. Ezen a területen 

nagy az áthaladó forgalom, nem csak autóval, hanem gyalogosan és tömegközlekedéssel is. A köz-

biztonságot, a természeti attrakciót és a rendezett városközpontot igénylő lakosság és turisták igé-

nye, hogy ez a terület is barátságossá, rendezetté és széppé váljon. A célcsoportok bevonásával 

sikerült olyan elemeket és fejlesztési lehetőségeket választanunk a projektbe, amelyek hozzájárul-

nak a település fejlődéséhez, a lakossági elégedettség növeléséhez, a jövőbeli kezdeményezések 

beindulásához. A közösségi szolgáltatások várható növekedésével, a Petőfi tér, a hivatal épület, a 

patak rendezésével és átalakításával egyidőben olyan városközpontot kapunk, amely nem engedheti 

meg szomszédságában egy elhanyagolt, és funkcióját vesztett tér elhanyagolását. A tér a helyreállí-

tást követően újra megtelik közösségi élettel. 

C. Zöldfelületi rehabilitáció, parképítés 

A Petőfi teret, valamint a Budakalász, a 1111 sz. pomázi út és a Budakalász-Lenfonó Hév állomás ( 

itt van valami elírás)által határolt (1236/15Hrsz.) területén található tere, és a Gém utcai parkot 

rehabilitáljuk, ezáltal az egészben megújul, tartalommal telik meg, élhető közösségi térré változik. 

D. Omszk tó környékének rehabilitációja: 

A BMSE Klubház jelenleg nem is mondható háznak. A sportolók konténerekben öltözne, mivel nin-

csenek kialakítva öltözők és azok kiszolgáló helységei, a szurkolók számára nincsenek kialakítva 

mosdó helységek sem. Ezeken a kényszermegoldásokon szeretnénk változtatni a beruházással. 

E. Temető rendezése, parkolás megoldása; 

F. Lenfonó – fejlesztési irány kijelölése, előkészítő munkák megindítása; 

G. A bánya tavak környékének rekultivációja, ingatlan fejlesztési irányok kijelölése. 
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6.  Beavatkozások – az akcióterületek ki jelölése 
Az akcióterületi terv a település fejlesztéseit megalapozó településrendezési tervekre építve, a 

település középtávú fejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatá-

rozott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve. 

Az akcióterületi terv a megvalósítás komplex (városrendezési, műszaki, pénzügyi) forgatókönyve-

ként szolgál az önkormányzat számára.  

6. 1 .  E lsőd leges akc ióterü letek 
Irodánk Budakalász Város Önkormányzatának főépítészi munkatársával egyeztetve az alábbi, . ábrán 

látható négy elsődleges akcióterületet határolta le, melyeket a 6.1., 6.2., 6.3. és 6.4. alpontokban 

részletesen bemutatunk. 

42. ábra. A kijelölt elsődleges akcióterületek 

6 . 1 . 1 .  V á r os k öz p on t  

A pályázathoz kapcsolódó akcióterület a városközpontban került kialakításra. A tervezésbe bevo-

nandó terület: a Petőfi tér, mint központi terület és a közvetlenül ehhez kapcsolódó Budai út, az 

Ady Endre úttól, a József Attila utcáig terjedő szakaszának két oldala, a HÉV vonala által lehatárol-

va, valamint a Damjanich utca (ürömi út) torkolati szakasza az Iskola utcáig terjedően (Eredeti „Tér 
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és Központ” pályázati anyag szerint.), és a Lenfonó területe, mely a HÉV-vasútvonal, Mályva utca, 

Ciklámen utca, Szentendrei út által határolt tömb. 

 
43. ábra: Településközpont Akcióterület 

 
Az 1. számú ábra szemlélteti a kiválasztásra került akcióterületet, melynek nagysága 429.730 m².  

Az akcióterület a város gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi része. Az akcióterület a 

település közösségi- társadalmi és gazdasági súlyponti területe, az akcióterületen közigazgatási, 

közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma 13, üzleti szolgáltatóegységek száma 58, így a 

terület jogosultsága indokolt. Az akcióterület belterületen van, minden beavatkozás itt történik, a 

fejlesztések elemei egymásra szinergikusan hatnak. 

 

A városközpont funkcióbővítése és rehabilitációja az ADU Kft által készített és ma is érvényben lévő 

településszerkezeti és szabályozási tervvel teljes összhangban van 

Településközponti vegyes övezeten található a fejlesztendő Nyitnikék Óvoda (Pomázi út 3.), a Kato-

likus Közösségi Ház, a felújítandó homlokzatú Szerb ortodox templom és a népi tájház (Budai út 31.) 

épületegyüttesei, melyek közvetlenül kapcsolódnak a város centrumában lévő Polgármesteri Hivatal 

(Petőfi tér) körül kialakítandó városcentrumhoz. Ennek közterületi és parkfejlesztési részét képezi a 

Fő-tér (Petőfi tér) átépülő gyalogos zónája, díszkútja és parkbútorzata, valamint a Pomázi út és a 
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Hév vonal elágazásában lévő, elhanyagolt zöldfelületből kialakítandó „Trianon park” közpark öveze-

te. 
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6 . 1 . 2 .  M a d á r  u t c á k  

A Madár utcák alközpont akcióterület, melyet a Fürj utca – Sas utca – Csalogány utcai köztemető – 

Csalogány utca – Rigó utca – Holló utca – Damjanich utca – Sólyom utca - Gém utca – Gém utcai park 

határvonala mentén rajzoltunk körbe. Az akcióterület a beköltözők infrastrukturális igényei jelent-

keznek a lakóhelyül választott településen: óvoda, iskola, egészségügyi szolgáltatás stb. Ebből adó-

dóan a közösségi szolgáltatások fejlesztése, bővítése kívánatos, annak figyelembe vételével, hogy az 

új funkciók a településen ne csak a központi részeken alkossanak egy – adott esetben tovább már 

nehezen terhelhető - csomópontot, hanem a város távolabbi részei mentén is létrejöjjenek, új al-

központokat formálva, a korábban is alközponti funkcióra alkalmas területek szerepét erősítve. Ezen 

alközponti funkciójú területek egyike lesz a Madár utcák alközpont, melynek városias alközpont 

jellegét a közelmúltban a Rigó utcai játszótér, közpark felújítása, a megvalósítandó Szalonka utcai 

Óvoda és Bölcsőde helyszínének kijelölése is erősítette, ezt a közösségi közlekedésbe való bekapcso-

lódás (helyi buszjáratok) is támogatják majd, hogy egy, az itt élők és ide költözők igényeit minél 

színvonalasabban kielégítő, a helyi gazdaság fejlődését – elsősorban a kiskereskedelmi, 

szolgáltatóhelyek, későbbiekben vendéglátóhelyek bővülésével- biztosító alközpont jöhessen létre. 
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44. ábra. A Madár utcák akcióterület. (Alaptérkép: Google Maps) 
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A közeljövő kijelölt tervei: 

(1) Csalogány utca folytatásában tervezett gyűjtőút megvalósításához területek megszerzése; 

(2) Csalogány utca folytatásában tervezett gyűjtőút megépítése; 

(3) Csalogány utcai temető karbantartása, fejlesztése; 

(4) Helyi buszjárat beindításához szükséges megállóhelyek kialakítása; 

(5) Damjanich utcai járdaépítés; 

 

Megvalósult, illetve jelenleg folyamatban lévő fejlesztés: 

(6) Cinke téren óvoda, bölcsőde építés – pályázat, megvalósítás folyamatban; 

(7) Gém utcai zöldterület fejlesztése játszótér-építés – része a KMOP-5.2.1./B. pályázatnak; 

(8) Rigó utcai játszótér-építés (megvalósult) 
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KMOP-5.2.1./B pályázaton belül, az akcióterületen megvalósítandó célok kiadásai 

 

KMOP-5.2.1./B pályázaton kívül, az akcióterületen megvalósítandó célok kiadásai 

Projekt neve Óvoda bővítés (KMOP – 4.6.2. pályázat) 

Tervezett összktg 452 612 195 Ft 

Projekt neve Csalogány utca folytatásában tervezett gyűjtőút megvalósításához szüksé-

ges területek megszerzése 

Tervezett összktg 50.000.000 Ft 

Projekt neve Csalogány utca folytatásában tervezett gyűjtőút megépítése 

Tervezett összktg 50.000.000 Ft 

Projekt neve Helyi buszjárat indításához szükséges megálló kialakítása 

Tervezett összktg 2.000.000 Ft 
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Projekt neve Damjanich utcai járdaépítés 

Tervezett összktg 5.000.000 Ft 

Projekt neve Rigó utcai zöldterület-fejlesztés, játszótér kialakítása 

Tervezett összktg 6.000.000 Ft 

 

 

6 . 1 . 3 .  S z e n t i s tv á n te l ep  a lk öz p on t  

Az ábrán látható Szentistván-telep alközpont akcióterületet egyrészről a Rózsa utca - Kovács Lajos 

utca valamint a Béke sétány két oldalán fekvő telkek által határolt területek, másrészről a Szegfű és 

Martinovics utca két oldalán fekvő telkek – kiegészülve néhány Bethlen utcai telekkel alkotják.  

Az akcióterület nagysága 134 969 m2, lakosságszáma: 450 fő, népsűrűsége 34 fő/ha (városrész lakos-

ságszáma: 2952 fő, településé: 10398 fő). 

A területen az elmúlt időszakban több fejlesztés valósult meg, melyek mindegyike a területen lakók 

életszínvonalának emelkedését segítette elő. 

• 1.-2.: TEUT – Települési önkormányzatok belterületi közutak felújításának, korszerűsítésé-

nek támogatása. Kovács Lajos utca és Rózsa utca útburkolatának felújítása: felső aszfalt ko-

póréteg teljes cseréje 6 cm mélységben, szegélypótlás 

• 3.: Széchenyi utca felújítása 

• 4.-5.: járdák felújítása: Rózsa utca, Szegfű utca. 

• 6.: Béke sétány és Martinovics utca kereszteződésében lévő szolgáltató funkció bővítése, a 

helyszín rendezése  

• 7.: Martinovics és Széchenyi utca sarkán, a Szentistvántelepi Iskolával szemben lévő park 

rendezése és korszerű játszótér kialakítása 2008-2009-ben, 

• 8.: Béke sétány állapotának rendezése és játszótér kialakítása. 
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45. ábra: az akcióterületen korábban megvalósult fejlesztések 

A projektben megvalósítani tervezett beavatkozások úgy kerültek kiválasztásra, hogy egymásra 

épülve multiplikatív módon hozzanak eredményt.  

Szentistvántelepi Iskola fejlesztése: 

A projektelem a jelenleg korszerűtlen, több épületben működő intézmény koncentráltabb – hatéko-

nyabb működést lehetővé tevő - átfogó felújítását, tartalmazza. Mivel az iskolavezetés a közeljövő-

ben nem számít jelentős tanulólétszám növekedésre, így a tervezett fejlesztés után is 10 darab 

általános tanterem áll majd rendelkezésre. Ezek mindegyike a főépületbe kerül a maitól eltérő, 

annál összpontosítottabb elrendezésben és ugyanitt kialakításra kerül 6 db szaktanterem is. A szak-

tantermek fejlesztésének célja, hogy a tanulók magasabb színvonalon, mélyebben sajátíthassák el 

az oktatási anyagot egyes szaktantárgyakból (pl. kémia, biológia, földrajz) Az intézmény A,B,C épü-

letre vonatkozóan a fejlesztés részét képezi a tetőtér megemelése, ami után teljes értékű tanter-

mek kialakítása és az adminisztrációs irodák és a tanári szoba áthelyezésre kerül. A projekt részei: 

• a tetőszerkezet teljes elbontása, új fedélszerkezet és felülvilágító beépítése, új cserépfe-

dés; 

• meglévő nyílászárók cseréje, új tetőtéri ablak beépítése, ami által a bevilágítás mértéke a 

szabvány szerint biztosított lesz (tantermeknél az alapterület egy-hatoda); 

• új megjelenésű aula kialakítása 

• akadálymentesítés: mosdók, rámpák, és lift kialakítása, ajtók cseréje; 

• kazánház, vizesblokkok korszerűsítése, padlóburkolatok cseréje; 

• udvari kosárlabdapálya felújítása, új növényzet telepítése a telekhatáron;  

A tervek szerint a beruházás hagyományos technológiával és építőanyagokból, a környékkel harmo-

nizáló homlokzati színezéssel készül majd, így létrehozva a helyi értékekhez mainál jobban illeszke-

dő épületet.  
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Indikátorok:  

• Új funkciók száma, 

• Felújított épületek száma 

Kulturális központ kialakítása 

Az új központ épületének telepítésénél szempont volt, hogy olyan tér is kialakuljon ami szabadtéri 

rendezvények számra is kedvező helyszínt biztosítson. Az projektben megvalósítani tervezett új 

épület révén egy három oldalról határolt belső udvar jön létre melyet a többi oldalról a templom és 

a plébánia épülete keretez. Ezzel létrejön egy nyitott de meghitt közösségi tér, ami alkalmas sza-

badtéri misék, szabadtéri programok, ünnepségek megtartására és az ezzel járó nagyobb tömegek 

befogadására. A Széchenyi utcai közösségi funkciójú terület a Katolikus egyház tulajdonában áll, ám 

a tervezett fejlesztés után az építmény 100%-ban az önkormányzat tulajdonát fogja képezni. 

A tervezett földszintes épület tetőtere részlegesen beépített, de ez utóbbit csak raktározási és tá-

rolási célokra használják ma és a fejlesztés után sem lesz nyitott a publikum számára. Az épület 

földszinti része négy tércsoportra osztható: 

• egy 40 fő befogadására alkalmas rendezvényteremre, 

• egy ehhez kapcsolódó 3 méter széles fedett tornácra,  

• egy teakonyhára és 

• tároló és vizes helységre.  

A vizes helységek fölötti galérián egy kisterem kap majd helyet, amely alkalmas lesz kisebb létszá-

mú csoportfoglalkozások pl.: kézműves) befogadására. A teakonyha fölötti rész raktárfunkciót fog 

betölteni. A fejlesztés során visszafogott, a temploméval harmonizáló homlokzat került kialakításra.  

Indikátorok:  

• Új funkciók száma, 

• Felújított épületek száma. 

 

Tevékenység neve: Szentistvántelepi Iskola 

fejlesztése 

  

Tevékenység gazdájának megnevezése: Budakalász Város önkor-

mányzata 

  

Tevékenység helyszíne Utca: Martinovics Házszám:9. Helyrajzi 

szám: 886, 

887 

A tevékenység helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

100% önkormányzati tu-

lajdon 

  

Illeszkedés az útmutatóban meghatáro-

zott támogatható tevékenységekhez 

   

Tevékenység besorolása funkció szerint közszféra funkcióit erősítő   

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA   

Tevékenység célja: funkcióbővítés   
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Megvalósulást mérő indikátor új funkciók száma   

Tevékenység szakmai leírása Épület-felújítás és bőví-

tés, Szaktantermek kiala-

kítása 

  

Célcsoport bemutatása Budakalász és kistérségé-

nek általános iskolás korú 

tanulói 

  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Szaktantermek hiánya, 

korszerűtlen épület 

  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: már-

cius 

Nap: 

Megvalósítás tervezett vége Év: 2011 Hónap: dec-

ember 

Nap: 

Tervezett teljes költségvetés összege 

az adott tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

302 008324    

Elszámolható költségek nagysága: 302 008 324   

Jelen pályázat keretében igényelt tá-

mogatás nagysága (Ft) 

256 707 075   

Támogatás aránya az összes elszámol-

tatható költségből (Támogatás össze-

ge/összes elszámolható ktg.) % 

85%   

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 45 301 249   

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) % 

15%   

További források (FT) -   

További források megnevezése: -   

Projekt-előkészítés helyzete: engedélyeztetési eljárás   

Adminisztratív és eljárási kötelezettsé-

gek: 

jogerős engedélyek 

közbeszerzési eljárás 

  

 

www.korics.hu  Minősített pályázatmenedzseri katalogizált jegyzékszám: 125/141205  114. oldal az összesen 168 oldalból 



 

 

 
 

Tevékenység neve: Kulturális központ-közösségi 

ház kialakítása 

  

Tevékenység gazdájának megnevezése: Budakalász Város önkormány-

zata 

  

Tevékenység helyszíne Utca: Széchenyi Házszám: 

51 

Helyrajzi 

szám: 873 

A tevékenység helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

 Telek: Római Katolikus egy-

ház tulajdona 

Épület: Budakalász Város Ön-

kormányzata 

  

Illeszkedés az útmutatóban meghatáro-

zott támogatható tevékenységekhez 

Közösségi funkció   
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Tevékenység besorolása funkció szerint Közösségi funkció   

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA   

Tevékenység célja funkcióbővítés   

Megvalósulást mérő indikátor új funkciók száma   

Tevékenység szakmai leírása épület-bővítés és új építés   

Célcsoport bemutatása Budakalász-Szentistvántelep 

lakosai 

  

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

jelenlegi közösségi szoba, 

plébánián nem elég nagy, 

funkciójának nem felel meg 

  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2010 Hónap: Nap: 

Megvalósítás tervezett vége Év: 2011 Hónap: Nap: 

Tervezett teljes költségvetés összege 

az adott tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

59 652 497   

Elszámolható költségek nagysága 59 652 497   

Jelen pályázat keretében igényelt tá-

mogatás nagysága (Ft) 

50 704 622   

Támogatás aránya az összes elszámol-

tatható költségből (Támogatás össze-

ge/összes elszámolható ktg.) % 

85%   

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 8 947 875   

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) % 

15%   

További források (Ft) -   

További források megnevezése -   

Projekt-előkészítés helyzete engedélyeztetési eljárás   

Adminisztratív és eljárási kötelezettsé-

gek: 

jogerős engedélyek 

közbeszerzési eljárás 
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6 . 1 . 4 .  O M S ZK  P a r k  

A 825.971 m2 területű terület Budakalász településközpontjától keletre, a Klenity és a 11-es út kö-

zött helyezkedik el.  

Három részre osztható: 

• Volt Óbudai TSZ 

• Omszk tó 

• Omszk park 

Az akcióterület a település gazdasági súlyponti területe, az akcióterületen közigazgatási, közszol-

gáltatási funkciót ellátó intézmények száma 3, üzleti szolgáltatóegységek száma 8, így a terület 

jogosultsága indokolt. Az akcióterület belterületen van, minden beavatkozás itt történik, a fejlesz-

tések elemei egymásra szinergikusan hatnak. 
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Pályázat célja: komplex, a környező ipari parkokkal szerves láncot alkotva, ipari park létrehozása, 

mely a város gazdasági funkcióinak erősödését jelentené, mindamellett plusz bevételeket generál-

na, és számos munkahelyeket teremtene. A pályázat 2009 decemberében kedvező elbírálásban ré-

szesült. 

 

 
46. ábra: Az akcióterület lehatárolása 
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6 .2 .  Másodlagos akcióterü letek k i je lö lése  

6 . 2 . 1 .  B án y a t a v a k  

Az elmúlt időszakban folytatott beszélgetésekben a Duna melletti területek, és a bányatavak kör-

nyéke egyre erősödő pozícióval szerepel, hasznosításának lehetősége és fontossága mindinkább te-

ret nyert. Korábban a nagyobb időtávlatot tekintve a település és vezetése, úgy tekintett erre a 

területre, mint fontos és értékes tartalékterület, aminek a sorsát akkor kell eldönteni, amikor a 

feltételek – közlekedés és közműellátás kiépítése – reális közelségbe kerül. Értékként kezelve kell 

megőrizni a jövő számára és hasznosítani a még létező kavicsvagyont. 

A közelmúlt történései és szándékai viszont felerősítették változások iránti igényt kime-

rült/kimerülőben van a kavicsvagyon és elérhető közelségbe került a feltételként kezelt állapot, a 

megközelítés és a közműellátás megvalósulása, megvalósíthatósága. Az M0 autóút megérkezése, a 

Gyógynövénykutató területeinek várható beépülése és ezzel összefüggésben a közműrendszerek 
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kiépülése a Luppa-szigeti úton azt erősítik, hogy a következő évek egyik fontos feladata lehet a 

bányatavak és környezetük hasznosítása. 

A település jövőképében fontos szerepet játszhat e területek további sorsa, a fejlesztési célkitűzé-

sek megfogalmazása. A település, a térség … „Kedvező adottságait és ma még rejtett értékeit fej-

lesztve megteremti a Dunához és elsősorban a tavakhoz kapcsolódó széleskörű üdülés, sportolás és 

felfrissülés lehetőségeit. A környezeti értékeit megőrizve kaput nyit a természettel egyensúlyban 

lévő minőségi fejlesztéseknek, a területi adottságait a térség tulajdonosaival és fejlesztőivel 

együttműködve fejleszti a fenntarthatóság szempontjai szerint.” 

A mai lehetőségek, feladatok A fentebb megjelölt célkitűzések elfogadása a bányatavakkal kapcso-

latban, A lehetséges partnerek felkutatása és együttműködés kidolgozása a fejlesztések megvalósí-

tására Fejlesztési program összeállítása, a lehetséges alternatívák kidolgozása Fejlesztési források 

feltárása és a lehetséges forgatókönyv összeállítása, a következő évek feladataira A területhasznosí-

tás fő formáinak a rekreáció, a szabadidő eltöltésének különböző formáinak kell lenni. Megvalósí-

tandó beépítés és környezetalakítás meghatározása fontos feladat. Szállásépületként: hotel, üdülő, 

üdülő-klub, panzió jöhet szóba, ezekhez kapcsolódó vendéglátás, vagy önálló sportlétesítmény, 

önálló vendéglátás, szolgáltatás, kölcsönzés, stb. 

 

Ki kell dolgozni a tóval kapcsolatos elképzeléseket: fürdés, horgászat, sportcélú használat, látvány-

elem a víz vagy vízre és vízpartra épülő, a különleges adottságot kihasználó sportszálló, sportklub, 

stb. A területrészek azonnali beépíthetősége nem lehet cél, alapos előkészítő tevékenység szüksé-

ges, ami hosszabb időt igényel. A tulajdonosi körrel együttesen célszerű kidolgozni a részleteket. 

 

Jelenlegi érvényes építési szabályozás 

A területrész rendelkezik érvényes szabályozási tervvel és építési előírásokkal, kivéve a Gyógynö-

vénykutató Luppa-szigeti út és a Barát patak (M0) közötti területeket. A jelenlegi szabályozás a 

bányatavak környezetében, alacsony beépíthetőséget és jelentős mértékű zöldfelületi elemeket 

tartalmaz, valamint néhány olyan javaslatot, amit mindenképpen célszerű megőrizni. 

A hasznosítás programjának kidolgozása után valószínűleg át kell dolgozni, de meg kell tartani érté-

kes elemeit. 
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47. ábra. Bányatavak akcióterület 

 
A terület a 11-es út, a Luppa szigeti út, valamint a település északi határvonala mentén rajzolható 

körbe. 

A terület hasznosításáról a Dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt., a Niklai&Rubovszky Ingatlanköz-

vetítő, Forgalmazó és Turisztikai Tanácsadó Kft., a GAP 2000 Kft., és az Öt Polihisztor Kft. készített 

közösen tanulmányt. Ebben megfogalmazásra kerül, hogy 

A hasznosított terület egy része árterület, illetve a Natura 2000 védett területre esik. A teljes terü-

let a vízmű Á jelű védő övezetében fekszik. Az Önkormányzaton kívül három meghatározó magántu-

lajdonú vállalkozás a tulajdonos. A pályázatot kiíró Önkormányzat kikötötte azt, hogy a területen 

kizárólag kulturális, szabadidő, sport, rekreációs, vendéglátó, illetve egészségügyi funkciójára hoz-

ható létre bármilyen létesítmény, behatárolva annak építészeti megvalósíthatóságát, illetve a terü-

let beépíthetőségét. Kötöttségként jelentkezik továbbá a vízmű védőövezetén kívül az agglomeráci-

ós törvényben szereplő rendelkezések. A területen az elmúlt években bányaművelés folyt, melynek 

felszámolása jelenleg folyik, de a Bányakapitányság még jelenleg is jogosultságokkal rendelkezik. 

Elindult – tervezési szinten - rekultivációs folyamat. 

Mindezen, később részletezett szituációban kellett meghatározni, illetőleg javasolni olyan jövőbeni 

funkciókat, melyek alkalmazkodnak az Önkormányzat elvárásaihoz, megfelelnek a rendkívül értékes 

fekvésű terület méltó felhasználásának. Az Önkormányzat előzetesen kijelentette, hogy ott lévő 

területeit nem kívánja értékesíteni, hanem a többi tulajdonossal egyeztetve kívánja az ingatlan 

fejlesztést koordinálni. 
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48. ábra. Tulajdonjogi viszonyok a Bánya-tavaknál 

 
A 2009. augusztusában lezárt tanulmány javaslatai közt szerepel – a rekreációs funkció megtartása 

mellett – megújuló energiát termelő „energiapark” létrehozása, Látogató Központ és Oktató Cent-

rum, valamint egészségügyi és wellness létesítmények, illetve strand és szálloda megvalósítása. 

6 . 2 . 2 .  G Y N K  t er ü l e t e  és  D u n a - p a r t  

49. ábra. A Reevolutio tanulmányának területfelhasználási javaslata 

 
A Gyógynövénykutató fejlesztési terület (48ha) a Luppaszigeti úttól délre fekszik,– a Gyógynövény-

kutató Intézet épületei és botanikus kertje kivételével - gyakorlatilag művelt szántó, amit két dűlő-

út (mezőgazdasági út) tár fel, a dűlőutakon fasorokkal. 

 

A REEVOLUTIO Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft. 2009. szeptemberében készített a területre 

vonatkozó hasznosítási tanulmányt. A területre elképzelt beépítési javaslat szerint –amely a terület 

kiváló településszerkezeti kapcsolatait vette alapul, a 11sz. főút és az M0 autópálya tekintetében, 

nem számolva azok korlátozó szerepével-, túlnyomórészt irodák, laborok és intézmények kerülnek 
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elhelyezésre az északi részen, a Gyógynövény Kutató Intézet Botanikai kertje mentén, a középső 

zónában és a nyugati részeken, a 11. sz. fő út mentén. Az M0 autópályától északra, a javasolt védő 

zöldsáv mentén az oktatás, kutatás létesítményei, valamint kereskedelem és vendéglátás kerülne 

elhelyezésre, amely a terület középső zónájában is folytatódik. A Luppa - szigeti út keleti végénél, 

a sport és szórakoztatás létesítményei kaptak helyet. A tervezett elképzelés szerint a terület beépí-

tésre szánt része beépítésre szánt különleges építési övezeti besorolással kerülne leszabályozásra, a 

javasolt funkciók számára (mint pl.: infopark). 

 

A Körics Euroconsulting 2008 nyarán készített egy tanulmányt a területre vonatkozóan, „Tanulmány-

terv Budakalász település szennyvíztisztító állomásának elhelyezési lehetőségeire” címmel. 2009 

őszén az előbbi dokumentumban kiválasztott 0200/5 helyrajzi számú területre vonatkozóan készí-

tett megvalósíthatósági tanulmányt egy esetleges szennyvíztisztító beruházásról. 

Budakalász Város jelenleg Budapest közcsatorna-hálózatába juttatja szennyvizét. Az Önkormányzat 

saját, zöld mezős beruházásban, szakmai befektető bevonásával önálló tisztítóművet kíván létesíte-

ni a község területén keletkező kommunális szennyvíz kezelésére. Az önálló szennyvíztisztító iránti 

igény összefügg az agglomerációs települések számára aránytalanul magas díjszabással dolgozó Fő-

városi Csatornázási Művekkel szembeni függőség megszakításának szándékával. A szennyvíztisztító-

beruházással a díjak várt emelkedése elkerülhető, míg a helyi környezetvédelmi rendelet módosítá-

sával a még nem közművesített telkek tulajdonosai (a lakosság ~20%-a) hatékonyan ösztönözhetőek 

lennének a csatornahálózathoz történő csatlakozásra. 

A Duna-parti fejlesztési terület természeti szempontból értékes, megvalósítandó a gáton vezető út 

építése, a Duna-parti kerékpárút folytatása, pihenőhely felújítása, valamint a Luppa-sziget területi 

műemléki védelem alá helyezése, a csónakház felújítása, valamint hajókikötő helyének kijelölése, 

ami a menetrend szerinti vízi közlekedésbe történő bekapcsolódást segítheti. Emellett további 

szempont a Duna sétány kialakítása, közvilágítás kiépítése, javítása, és a buszközlekedés beindítása.  

További fontos cél – a múlt iránti tisztelet, a helyi értékek megjelenítése érdekében - a területen 

fellelhető római kori emlékek (limes) feltárása, nagyközönség számára bemutatható állapotba hozá-

sa. 

Tehát a területen a rekreációs cél dominál, amit egy Dunapart üdülőövezet-központ kialakítása is 

erősítene. 
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43. ábra. Tervezett beavatkozások a GYNK fejlesztési területen 

 

6 . 2 . 3 .  K e l n i t y  I .  

A területet az újonnan létesült Ipari Park, a József Attila utca és a Szentendrei út határolja. A terü-

let fejlesztendő, a rá vonatkozó elképzelések érlelése formába öntése szükséges. A területek közt 

kisebb egységek kialakítása, területátalakítások mellett az önkormányzati tulajdonú (Szegfű utcával 

szembeni) területek parcellázása, közművesítése, értékesítése szerepel az elképzelések közt. 
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51. ábra. Klenity I. fejlesztési terület 

 

6 . 2 . 4 .  P o m á z i  Ú t  –  M a j d á n  P a t a k  k öz ö t t i  t e r ü l e t e k  

A területen főként infrastrukturális, illetve telekalakítási feladatokról születtek elképzelések, az 

alábbiak szerint. 
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442. ábra. Tervezett beavatkozások a Pomázi út - Majdán patak közötti területeken 

 

6 . 2 . 5 .  B e r d ó  Dű lő  

A Berdó Dűlő a település déli részen található, infrastrukturális fejlesztésekre érett területe. Főként 

üdülőövezetbe tartozott, ám lassan az üdülő övezet lakófunkcióvá alakult a lakosságnövekedés fo-

lyományaként, melyet a különféle infrastruktúrák – csatorna, műút - kiépítése nem mindig követett. 

A terület továbbá érintett az M0 autópálya északnyugati tervezett szakaszának kijelölt nyomvonalá-

ban. A terület lehetséges jövőbeni fejlesztéséről 2009 szeptemberében az MG Építész Kft. készített 

átfogó tanulmánytervet. 
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53. ábra. Tervezett beavatkozások, Berdó-Dűlő 

 

6 . 2 . 6 .  N y u g a t i  z ö l d t e r ü l e t e k  

Jelen terület jellege miatt csupán kisebb, környezetvédelmi, turisztikai fejlesztések színhelye lesz, 

az alábbiak szerint. 
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54. ábra. Tervezett beavatkozások a Nyugati Zöldterüleken 

 

7.  Fenntarthatósági  szempontok 
A környezeti fenntarthatóság nagymértékben meghatározza egy-egy fejlesztés hosszú távú hozadé-

kát. A város projektjeinek kialakításakor törekedett arra, hogy azok hozzájáruljanak a környezet 

javításához, a meglévő környezeti struktúra megőrzéséhez. A város vonzóvá tételéhez, a betelepü-

lések elősegítéséhez, a turisztikai célok megvalósításához, valamint a hosszú távú pozitív városkép 

kialakításához elengedhetetlen a környezeti tényezők figyelembe vétele. 

A környezeti minőséget megőrző és elősegítő intézkedések: 

• A zöldterületek - többek közt a Gém utcában, vagy a Petőfi téren - rehabilitációja nagymér-

tékben hozzájárul a környezeti minőség javításához; 

• A városban található zöldfelületek létrehozása, soft tevékenység kapcsán virágosítási prog-

ram végrehajtása; 

• a várost keresztül szelő 11-ös főút zaj- és forgalomcsillapítása, helyi közösségi közlekedés 

megvalósítása; 

• barnaövezeti területek (Lenfonó) rehabilitációja; 

• a településen végzett beruházások során elsődlegesen figyelembe veszi a város a környezet-

barát építési technológiák alkalmazását; 

• A település a fejlesztések során figyelembe veszi az országos és helyi örökségvédelem alatt 

álló épületek megóvását. 
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31. sz. táblázat A fenntartható fejlődés szempontjainak áttekintése  

A helyzetértékelés következ-

tetései és a célstruktúra 

egyes elemei  

Várható környezeti hatás  Környezeti probléma enyhíté-

sét célzó stratégiai javaslatok  

Városrész fejlesztési cél: A 

település főterének 

funkcióbővítése  

A zöldfelületek aránya nő, 

megtörténik a zajcsillapítás. Az 

ortodox templom, a Kalászház-

-tájház épülete és környezetük 

a városképhez igazodva meg-

újul.  

A belvárosi forgalom csillapítá-

sa szükséges, a közösségi köz-

lekedés igénybevételének erő-

sítésére ösztönző intézkedése-

ket kell tenni.  

Városrész fejlesztési cél: zöld-

területi fejlesztések 

A zöldfelületek nagysága nö-

vekszik.  

A zöldfelületek megőrzésesre, 

a terület folyamatos karbantar-

tásra és környezetvédelmi 

szempontú felügyelésére szük-

ség van.  

Úthálózat fejlesztése  Következtében csökken a köz-

úti közlekedés okozta környe-

zetszennyezés, valamint a zaj-

szint, hiszen a forgalom több 

úton oszlik el. 

A környezeti terhelés csökken-

tése céljából további közleke-

désszervezési lépések megtéte-

le szükséges.  

helyzetértékelés következteté-

se: helyi vállalkozások megerő-

sítése a helyben foglalkoztatás 

céljából  

A gazdasági fejlesztés követ-

keztében esetlegesen lehetsé-

gessé válik a zajterhelés, és a 

fokozott közúti terhelés. 

Környezetszennyező iparágak 

letelepítésének korlátozása, 

zajszint csökkentésének meg-

oldása.  

8.  Az anti-szegregációs program 
Budakalászon 50 főt meghaladó szegregátum, amely a 2001-es népszámlálási adatokon alapuló, va-

lamint a segélyezési adatokon alapuló szegregációs mutatóknak megfelelő lenne, nem található. A 

Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak szegregátumnak, ahol a legfeljebb álta-

lános iskolai végzettséggel rendelkezők, és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. (A szegregációs mutató a 2001-es nép-

számlálási adatokból állítható elő). A KSH 2001-es szegregációs térképe alapján a település terüle-

tén, valamint a hozzá tartozó külterületen szegregált rész nem található. A térkép azt is mutatja, 

hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40 % feletti, tehát még nem éri el a szeg-

regációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek számít. (Jelmagyarázat: a szegregá-

ciós mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-39% = türkizkék, 40-49%=fekete, 

50-100%=pink) 
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45. ábra. Budakalász szegregációs térképe (KSH; 2010.) 

 
A kartogram olyan területeket is megjelöl, melyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kri-

tériumának, de az alacsony népességszámuk miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. A 

KSH adatai szerint a településen nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján 

megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek. 

 

A város délnyugati részén a ciklámen színű terület – noha a KSH állásfoglalása is egyértelműen alá-

támasztja, hogy szegregátumról, illetve szegregátum kialakulásának veszélyéről sincs szó – kedve-

zőtlenebb helyzetűnek minősül, azonban ezen adatok mára elavultak, ez lehet az eltérés fő oka. 

Tény, hogy a terület közművesítettségi helyzete kedvezőtlen. A terület, egy a ’60-as években be-

zárt bánya ’90-es évekbeli rekultivációja során nyerte el mai formáját, még nem tudtak ott kiépülni 

a közműves szolgáltatások. Főként önkormányzati ingatlanok találhatóak itt. Az önkormányzat ille-

tékeseinek beszámolója alapján a lakosság összetétele szociális helyzetét tekintve ezen a területen 

sem tér el jelentős mértékben Budakalász egyéb területeitől. 

Az önkormányzat minden évben legalább 20 milliós összeget fordít az önkormányzati lakások kom-

fortfokozatának növelésére. A felújításokat az önkormányzati tulajdonú Kaláz kft. látja el. Az ön-

kormányzat programot dolgoz ki a bérlakás-állomány csökkentése és a komfortfokozat növelése 

céljából. 

Fontos emellett kiemelni, hogy a tervezett fejlesztések nemcsak, hogy nem járnak a szegregáció 

megjelenésének veszélyével, hanem éppen csökkentik azt. Erősödik ugyanis a központtól távolabb 

eső városrészek (Szentistvántelep, Madár utcák) alközponti közszolgáltató szerepe, az ipari park 

megvalósulásával növekszik a helyben biztosított munkalehetőségek száma, a közterületi, zöldfelü-

leti rehabilitációs tevékenységek a város különböző részein tovább javítják a városképet, a környe-

zeti állapotot, a polgárok közérzetét és életminőségét.
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32 táblázat. A városrészek szociális adatai 
Adat: Város 

egésze: 
Településközpont Szentistvántelep Pomázi 

út – 
Majdán 
Patak 

Madár 
utcák 

Berdó 
Dűlő 

11-es út- Ba-
rát Patak 

Szentendrei u. 

11-es út 
és Duna 

közti 
terület 

Nyugati zöld-
területek 

1. Lakónépesség száma (fő) 10398 3109 2952 963 1253 564 1237 244 76 

2. Lakónépességen belül 0-14 éve-
sek aránya 

17,85% 16,73% 16,60% 14,95% 17,20% 2,37% 23,20% 19,26% 2,37% 

3. Lakónépességen belül 15-59 
évesek aránya 

62,50% 63,98% 58,06% 65,63% 67,52% 63,65% 61,92% 65,16% 51,32% 

4. Lakónépességen belül a 60-x 
évesek aránya 

19,60% 19,40% 25,34% 19,42% 15,24% 12,59% 14,79% 15,57% 25,00% 

5. Legfeljebb általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 

4,66% 4,58% 4,67% 4,75% 4,49% 5,01% 4,57% 4,43% 10,26% 

6. Felsőfokú végzettségűek a 25 
évesek és idősebbek arányában 

23,11% 20,00% 24,42% 23,67% 24,85% 22,53% 27,15% 20,12% 18,18% 

7. Lakásállomány (db) 3471 997 1102 287 364 166 514 41 0 

8. Alacsony komfortfokozatú laká-
sok aránya 

2,02% 5,62% 0,27% 0,00% 1,37% 0,00% 0,97% 2,44% 0,00% 

9. Rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

3,41% 3,37% 3,73% 3,16% 3,19% 3,34% 3,52% 3,16% 10,20% 

A legfeljebb általános iskolai vég-
zettséggel rendelkezők és rendsze-
res munkajövedelemmel nem ren-
delkezők aránya az aktív korúakon 
belül 

1,97% 1,40% 2,70% 1,95% 0,88% 2,01% 3% 2,10% 4% 
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33. táblázat. Városrészek segélyezési mutatói 

Az IVS-ben azo-
nosított városré-
szek 

Lakóné-
pesség: 
(fő) 

Laká-
sok 
száma: 

LFT-ben részesülők száma a 
lakások számához viszonyít-
va 

Rendszeres szociális segélyben része-
sülők száma a lakások számához viszo-
nyítva 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma a lakások számához viszo-
nyítva 

településköz-
pont 3109 997 0,03711133 0,018054162 0,089267803 

Szentistvántelep 2952 1102 0,01088929 0,006352087 0,016333938 
Pomázi út - 
Majdán patak 963 287 0,02090592 0,010452962 0,034843206 

madár utcák 1253 364 0,01648352 0,002747253 0,068681319 

Berdó dűlő 564 166 0,02409639 0,006024096 0,018072289 
11-es út - barát 
p -szentendrei 
u. 1237 514 0,01361868 0,005836576 0,017509728 
11-es út Duna 
közötti területek 244 3 0 0 0 
nyugati zöldte-
rületek 76 38 0,05263158 0,026315789 0,131578947 

Összesen 10398 3471 0,022 0,010371651 0,04696053 

34. táblázat. Az általános iskolai közoktatás integráltsága 

OM azonosító  Intézmény neve Tanulólétszám az intéz-

ményben 

 

Tanulólétszám az iskolában az osztályszerezés módja szerint 

Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy

két tanítási nyelvű iskolai okta-

tás 

Gyógypedagógiai tagozat 

ÖsszesenHHH SNI  Összesen HHH SNI  Összesen HHH SNI  Összesen  HHH 

OM 032408 Szentistván telepi Ált.
Iskola 

351 4 1 351 4 1 --- --- --- --- --- 

OM 032395 Kalász Suli Ált. Iskola 318 4 5 318 4 5 --- --- --- --- --- 
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35. táblázat. A város infrastrukturális ellátottsága 

 Azon utcák, ahol részben vagy egészben nem találhatók  A városrészek nevei, ahol az utcák találhatók  

Vezetékes víz Sugár, Barbara, Fagyal, Kökény, Meggy, Határ, Mandulás, 
Tücsök, Szirt, Beró, Barackos, Szegély, Meredek, Keskeny, 
Barbara köz, Határ 

Berdó 

Rigó Madár utcák 
Dolinai, Klisovác, Puttony, Vincellér, Szőlő, Szüret, Prés, 
Taván, Lejtő, Bozót, Telkes 

Pomázi út – Majdán patak közötti ter. 

Sekrestyés, Kanonok, Csapás 11-es út - Barát p - Szentendrei u. 
Platán, Rév, Kacsa, Víztorony Dunapart (Luppa-sziget) 

Áram és közvilágítás Kálvária, Sugár, Mandulás, Tücsök, Szirt, Berdó, Barackos, 
Meredek, Határ, Meggy, Kominka köz, Szegély 

Berdó 

Köves, Mély Zöldterületek 
Serestyés, Kanonok, Csapás 11-es út - Barát p - Szentendrei u. 
Bozót, Telkes, Dolinai, Klisovác, Puttony, Vincellér, Szőlő, 
Szüret, Prés, Taván 

Pomázi út – Majdán patak közötti ter. 

Kedves, Harcsa, Tulipán, Napsugár, Gyöngyvirág Dunapart 

Szennyvízcsatorna Gerinc, Golgota, Áfonya, Szeder, Cseresznyés, Fél, Szeglet, 
Határ, Bodza, Fagyal, Füves, Kökény, Gyümölcs, Kálvária, 
Sugár, Keskeny, Kominka köz, Meggy, Barbara köz, Mandu-
lás, Tücsök, Meredek, Szegély 

Berdó(nak szinte a teljes területe, de ennek legnagyobb 

része külterület) 

Mély, Köves Zöldterületek (a teljes városrész külterület) 
Platán, Rév, Kacsa, Víztorony, Márna, Dévér, Ponty, Süllő, 
Kedves, Harcsa, Tulipán, Napsugár, Gyöngyvirág, Százszor-
szép, Töltés,  

Dunapart (és Luppa-sziget) a teljes városrész külterület 

Bozót, Telkes, Puttony, Vincellér, Szőlő, Szüret, Prés Pomázi út – Majdán patak közötti ter. 

Gáz Mandulás, Meggy, Füves, Fagyal, Bodza, Kominka, Tücsök, 
Barackos, Meredek, Szegély, Szeder, Fél, Határ, Szirt, Bar-
bara-köz 

Berdó 

Köves, Mély Zöldterületek 
Bozót, Telkes, Dolinai, Klisovác, Cserje, Puttony, Vincellér, 
Szőlő, Szüret, Prés, Taván, Lejtő 

Pomázi út – Majdán patak közötti ter. 

Fácán Madár utcák 
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Sekrestyés, Kanonok, Csapás 11-es út - Barát p - Szentendrei u. 
Platán, Rév, Kacsa, Víztorony, Kedves, Harcsa, Tulipán, 
Százszorszép, Napsugár, Gyöngyvirág, Márna, Dévér, Ponty, 
Süllő, Csárda, Ártér 

Dunapart és Luppa-sziget 

Pormentes út Mély, Köves Zöldterületek (a teljes városrész külterület) 
Fecske, Rigó, Holló Madár utcák 
Káplán, Csapás, Sekrestyés, Kanonok, Óbuda 11-es út - Barát p - Szentendrei u. 
Puttony, Vincellér, Szőlő, Szüret, Prés, Taván, Lejtő, Bozót, 
Telkes, Dolina, Cserje 

Pomázi út – Majdán patak közötti ter. 

Szegély, Meredek, Szirt, Barackos, Tücsök, Mandulás, 
Meggy, Gyümölcs, Gerinc, Bodza, Szeder, Szeglet, Áfonya, 
Fél, Barbara, Füves, Határ, Cseresznyés, Kálvária 

Berdó 

Kolónia településközpont 
Bem, Deák Ferenc, Kossuth Szentistvántelep 
Kedves, Harcsa, Tulipán, Százszorszép, Gyöngyvirág, Töltés, 
Napsugár, Platán, Rév, Kacsa, Víztorony, Márna, Dévér, 
Ponty, Süllő 

Dunapart és Luppa-sziget 

Összesen a városban nyil-

vántartott halmozottan hát-

rányos helyzetű gyermekek 

száma  

172 

 



 
 

 

9.  Stratégia külső  és belső  összefüggései  

9 . 1 .  A  stratég ia  kü lső  összefüggése i  -  I l leszkedés fe j lesztés i  dokumentumokhoz 

9 . 1 . 1 .  Ö s s zh a ng  a z  ön k o r má ny za t  á ga za t i ,  te ma t i k us  s tr a té g i á i v a l  

A Stratégia kidolgozásának egyik vezérfonala volt Budakalász Város Önkormányzat általános fejlesz-

tési céljainak és a helyi szabályozási környezetnek a megismerése. Áttekintésre került a település 

Szerkezeti terve és Építési szabályzata, mely révén a Stratégiában egy minden tekintetben megvaló-

sítható jövőkép fogalmazódott meg. Jelen dokumentum a tervezett fejlesztések esetében figyelem-

be veszi és integrálja az egyes szakágazati fejlesztési koncepciókban (oktatási, sport, közlekedési 

stb.) és stratégiákban lefektetett alapelveket, prioritásokat. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a 

városban megvalósuló beruházások és egyéb fejlesztések egymásra szinergikus hatást gyakoroljanak, 

és együttesen eredményezzék a lakosság életminőségének emelkedését.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy a jelen dokumentumban rögzített célok eléréséhez szükséges projektek 

finanszírozása megfelelő alapokon nyugszik. Ez annak köszönhető, hogy az Önkormányzat olyan cé-

lokat és fejlesztési projekteket tűz ki, amelyek anyagi fedezete a jövőben - részben vagy egészben - 

bizonyosan rendelkezésére fog állni saját illetve pályázati forrásokból. A pénzügyi előretervezés 

stratégiája biztosítja, hogy a tervezett beruházások valóban elkészülnek és közelebb viszik Budaka-

lászt egy, a különböző stratégiai tervezési dokumentumokban kívánt állapothoz. 

9 . 1 . 2 .  Ö s s zh a n g  a z  ö n k o r m á ny za t  g a z d a s á g i  p r o g r a m já v a l  

A Város gazdasági programja a településfejlesztés területén egyértelműen Budakalász kertvárosias 

jellegének megőrzését helyezi előtérbe, a gazdasági fejlődés szempontjainak figyelembe vételével. 

Ennek elérése érdekében a program erősíteni kívánja a városközpont és alközpontok szolgáltató 

funkcióját, és azok könnyebb elérhetőségét a helyi lakosok számára. Ennek egyik prioritása  a város-

központ megújítását célzó Főutca program, mely az IVS-nek is az egyik legfontosabb célja. A felelős 

környezethasználatot és fenntarthatóságot tartja szem előtt a dokumentum, amikor a zöldterületek 

felújításának és karbantartásának, valamint a felelős hulladékgazdálkodás rendszer kiépítésének 

fontosságát hangsúlyozza, ide kapcsolva az Omszk-park rendezését is. Az infrastruktúra fejlesztése, 

mint a gazdasági növekedés alapfeltétele valamint a lakkosság életkörülményeinek meghatározó 

eleme csakugyan prioritása Stratégiának összhangban a Gazdasági programmal. Ez magába foglalja a 

földutak burkolását, a hiányzó közművek kiépítését is, de ide sorolhatjuk a tömegközlekedés fej-

lesztését is, melyek egyben a lakók esélyegyenlőségét is javítja. Ide tartozik még a települési in-

tézmények korszerűsítése, szükség szerinti bővítése is, de hangsúlyt kap a szociális ellátások fej-

lesztése, a nehezebb sorsú lakópolgárok segítése, integrálása. Mindezek alapján kijelenthetjük, 

hogy az IVS szellemiségében és célkitűzéseiben összhangban van a település Gazdasági programjá-

val. 

9 . 1 . 3 .  Ös s z h a n g  a  t e le p ü l é s i  k ör n y e z e t v éd e l mi  p r og ra m m a l  é s  m ás  k ör ny e z e t v é d e l m i  t er v e k k e l  

Környezetvédelmi program 
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A város Környezetvédelmi programja az épített- és természeti környezet állapotának megóvása il-

letve javítása érdekében a környezeti szennyező hatások csökkentését célozza. Ide tartozik a belvá-

ros és a kertvárosi részek útjainak tehermentesítése az átmenő forgalomtól, mely elérendő állapot 

az IVS-ben is megjelenik. A közúti forgalom csökkentésére elsősorban a helyi tömegközlekedés kiter-

jesztése, a várost elkerülő út megépítése valamint az egyes városrészek közötti közvetlen közúti 

kapcsolatok kiépítése ad majd lehetőséget, melyek révén jelentős átmenő forgalomtól mentesülne a 

ma túlzsúfolt belváros.  

A környezet állapotának megvédése érekében fontos környezetvédelmi fejlesztésnek minősül a csa-

tornahálózat további kiépítése, mely legintenzívebben a talaj állapotának degradációját befolyásol-

ja. A környezet állapot fontos másik tényezője az IVS-ben is hangsúlyt kapó belterületi zöldterüle-

tek megóvása.  

Mindezek a célok – környezetterhelés mérséklése, a felelős környezethasználat hozzájárul a Közpon-

ti Régió és ezen keresztül hazánk környezeti állapotának javulásához. Ezeknek a céloknak a megva-

lósulása egyaránt vonzóvá teszi Budakalászt a korszerű gazdasági tevékenységek számára és megóv-

ja lakosai egészségi állapotát is. Ezáltal megteremti a fenntartható és egészséges Budakalász lété-

nek feltételeit amely a Környezetvédelmi programban és az Integrált Városfejlesztési Stratégiában 

egyaránt megjelenő cél. 

9 . 1 . 4 .  Ö s s z h a n g  a  t e l e p ü l é s r e n d e z é s i  d o k u m e n t u m o k k a l  

Budakalász Község első szabályrendelete az építkezési, szépítészeti és köztisztasági szabályokról 

1892 került az akkori képviselő testület által elfogadásra, melyet a Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegye 

által a pomázi járás községeire nézve 1893-ban megalkotott építkezési szabályrendelettel együtt 

alkalmaztak. 

Budakalász Nagyközség Tanácsának 1988.évi 1.sz. tanácsrendelete Budakalász Nagyközség Általános 

Rendezési Tervéről, valamint az ezt módosító Tanácsi és Tanács VB döntések szabályozták 1998-ig a 

település építési előírásait. 1990 után több területegységre is készült szabályozási terv illetve tör-

tént rendeleti szabályozás, az alábbiak szerint: 

a) A Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 10/1993.(III.29.) sz. rendelete Budakalász Dunapart 

0208/6 hrsz-ú terület Részletes Rendezési Tervéről 

b) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 1/1994. (I. 17.) sz. rendelete a Dunakanyar Kapuja 

részletes rendezési tervéről. 

c) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Budakalász Káposztásdűlő Részletes Rendezési Tervé-

ről szóló 5/1994.(V.30.) sz. rendelete 

d) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának a Védendő földterületekről szóló 8/1995.(VI.27.) szá-

mú rendelete 

e) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 16/1995. (X.3.) sz. rendelete Budakalász KLENITY II. 

terület (Szentendrei u., Szegfű u., Szent László u. által határolt terület) részletes rendezési tervé-

ről. 

f) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 4/1996.(II.20.) sz. rendelete a külterületi földrészle-

tek terület-felhasználásáról és környezetszabályozásáról 

g) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 27/1997. (X. 08.) Kpvt. sz. rendelete Budakalász egyes 

területein építési és telekalakítási tilalom elrendeléséről 
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h) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 32/1997. (XII. 02.) Kpvt. sz. rendelete a reklámhordo-

zók elhelyezésének szabályozásáról 

i) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 33/1997. (XII.18.) Kpvt. sz. rendelete Budakalász 

Üvegházak Környéke HÉSZ-ról 

j) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 28/1997. (XI.1.) Kpvt. sz. rendelete a Csapás dűlő helyi 

szabályozási és építési előírásairól, valamint az egyes építési munkák engedélyezéséről. 

k) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 19/1997. (VII. 22.) sz. rendelete a KLENITY I. dűlő helyi 

szabályozási és építési előírásairól, valamint az egyes építési munkák engedélyezéséről. 

l) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 11/1997. (V. 12.) sz. rendelete a Holló utcától észak-

nyugatra fekvő 1. §-ban felsorol telekcsoport helyi szabályozási és építési előírásairól, valamint az 

egyes építési munkák engedélyezéséről. 

m) Budakalász Nagyközség Önkormányzata 16/1998.(X.5.) sz. rendelete a Budakalász, Duna-part I. 

ütem Helyi Építési Szabályzatáról Az 1988 évi ÁRT-t valamint az RRT-ket Budakalász Nagyközség 

Önkormányzatának a 15/1998.(VII.18.) Kpvt.sz. rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata 

(továbbiakban: 

HÉSZ) váltotta fel. Ez a HÉSZ már, az azóta is hatályos, az épített környezet alakításáról és védel-

méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben megfogalmazott keretek között került megalkotásra. Ez a 

szabályozási terv volt az első, mely a helyi építészeti értékek védelme érdekében szabályozási ele-

meket tartalmazott az Ófalu területén belül található védett épületek vonatkozásában. 

1998 évet követő időszakban is több területegységre készült részletes szabályozás és rendelet alko-

tás, az alábbiak szerint: 

a.) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 22/2000. (IX. 26.) sz. rendelete Budakalász 11. sz. 

főút – Luppa- szigeti út – Duna árvízvédelmi töltés – tervezett M0 út által határolt terület 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 

b) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 26/2000. (XI. 29.) sz. rendelete Budakalász 11. sz. főút 

– Luppa- szigeti út – Duna árvízvédelmi töltés – tervezett M0 út által határolt terület Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervének elfogadásáról szóló 22/2000.(IX.) Kpvt. Sz. rendelet módo-

sításáról. 

C.) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 16/2000. (IX. 1.) Kpvt. sz. rendelete a Csapás dűlő II. 

ütem Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről. 

d.) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 26/2000. (XI.29.) Kpvt. sz. rendelete a Csapás dűlő II. 

ütem Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 16/2000.(IX.1.) Kpvt.sz. rendelet 

módosításáról 

e) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 11/2001. (V. 11) sz. rendelete a Taván dűlő Helyi Épí-

tési Szabályzatáról. 

f) Budakalász Nagyközség Önkormányzatnak 17/2001. (XI. 28.) Kpvt. sz. rendelete Budakalász, 

Omszk tó és környezetének (Tanító u. – József A. u.- Barát patak – Wesselényi u. által határolt terü-

let) helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről. 

g) Budakalász Nagyközség Önkormányzatának a Prekobdó dűlő helyi építési szabályzatáról szóló 

12/2001. (VI.11.) számú rendelete Budakalász Nagyközség Önkormányzatának 17/2002.(X.18.) sz. 

rendelete a település helyi építési szabálytatáról és szabályozási tervéről egységes szerkezetbe fog-

lalja az összes korábbi részletes szabályozási tervet. 
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Budakalász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének14/2005. (VII.20.) rendelete a 

település Helyi építési szabályzatáról és Szabályozási tervéről módosította a korábbi 17/2002. 

(X.18.) rendeletet, majd 2006-ban a rendelet ismét módosításra került az önkormányzat 19/2006. 

(VII.26.) rendeletével. Ezekben az években a reklámhordozók szabályozása is változott a 2/2005. 

(II.23.)Kpvt. sz. rendelettel. 

Az önkormányzat elkészítette közben a település helyi építészeti értékeinek kataszterét és megal-

kotta Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VII.18.) rendeletét a 

település építészeti örökségének helyi védelméről. 

A HÉSZ felülvizsgálatának igénye 2008 –ban merült fel ismét. A felülvizsgálat az önkormányzat felé 

jelzett befektetői szándékok, a hivatalba beérkező lakossági igények, új önkormányzati fejlesztési 

elképzelések valamint az időközben megváltozott jogszabályi környezet (Étv, OTÉK) tükrében ké-

szülne, különösen az alábbi területekre fókuszálva:  

 Luppa-szigeti úttól D-re levő Gyógynövénykutató ZRT területek szabályozásának felülvizsgálata 

(településrendezési szerződés alapján), a terület BAT módosítás műszaki terveivel együtt 

Berdó dülő 08/28 .hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan és környezetére vonatkozó szabályzat 

felülvizsgálata (előzetes ingatlan-hasznosítási tanulmány alapján 

M0 északi szektor 11-es és 10-es út közötti szakaszának megépítésével kapcsolatos nyomvonalak 

szerepletetése, és azzal összefüggő szabályozási elemek felülvizsgálata (településrendezési szerző-

dés alapján) a BAT módosításának műszaki terveivel együtt 

Budakalász északi elkerülő út nyomvonal, környezet és tájvédelem felülvizsgálata 

Budakalász Vários Önkormányzata a városrehabilitációs projekt terv és a Fő tér fejleztés alapkon-

cepcióját már megfogalmazta évekkel ezelőtt. Az előkészítés keretében elkészült 2003-ban a Fő 

utca fejlesztési tanumányterve, amely a Helyi Építési Szabályzat kidolgozásának is gerincét képezte. 

A program a település központjából hiányzó közhasznú funkciók pótlását helyezte előtérbe. A tér-

rendezés alapfeltétele a főutcát keresztező patak lefedése. A változások eredményeképpen többlet 

terület nyerhető, mely lehetővé teszi a közlekedés rendezését, a közhasznú téralakítást, azaz a 

Polgármesteri Hivatal előtti főtér kialakítását, a hivatal telkének gépjárművel való szabályos meg-

közelítését, az intézmény előírásai szerinti parkoló területének kialakítását és az épület alapvető 

akadálymentesítését. 

A város alapvetően ilyen nagy volumenű beruházásban nem vett részt korábban. Már akkor cél volt, 

hogy a város hagyományai, múltja, megépített látványosságai és természeti értékei a stagnáló álla-

potból kikerüljenek és új funkciókkal gazdagodva szolgálják az itt lakók kényelmét , munkáját, ki-

kapcsolódási lehetőségeit. A projektben szereplő elemeket úgy választották ki, hogy egymásra épül-

ve multiplikatív módon hozza eredményeit . 

9 . 1 . 5 .  Ö s s z h a n g  a  t á g a b b  t é r s é g  t e r ü l e t f e j l e s z t é s i  d o k u m e n tu m a i v a l  

A Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013 

A Központi Régió Budapest illetve Pest megye területét foglalja magában. A 7 tervezési - statisztikai 

régió közül a legkisebb, ugyanakkor a legnépesebb is. Hárommillió lakosságának mintegy kétharma-

da Budapesten él. 187 települése közül 42 városi rangú. 16 kistérsége között, s főleg egyes települé-

sei között nagy az eltérés népesség, népsűrűség, elvándorlás, egy főre eső jövedelem tekintetében. 
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Három elkülönített területe a főváros, az agglomerációs települések és az agglomeráción kívüli terü-

let. 

A régió aktuális stratégiáját a Közép-Magyarországi Régió Stratégiai Terve 2007-2013 címet viselő 

dokumentum tartalmazza. 

A dokumentumban megfogalmazott, régióra vonatkozó átfogó célok: 

• a régió gazdasági versenyképességének növelése; 

• társadalmi kohézió erősítése; 

• élhető régió megvalósítása. 

Specifikus célok: 

• dinamikus gazdaság; 

• minőségi munkaerő; 

• humán közszolgáltatások fejlesztése; 

• természeti és épített környezet védelme; 

• közösségi közlekedés fejlesztése. 

A Közép-Magyarországi Régió települései, mint említettük, nagyon különbözőek, egy településre 

vonatkozóan nem lehet az összes célt értelmezni. A Budakalászi Településfejlesztési Koncepció fő 

célkitűzései az élhető régió céllal, ezen belül elsősorban a természeti és épített környezet védelme, 

közösségi közlekedés fejlesztése, humán közszolgáltatások fejlesztése specifikus célokkal összhang-

ban kerültek megfogalmazásra. 

Regionális Területfejlesztési Operatív Program 2009-2013 és 2009-2010 

A régióban támogatandó projektek körét és a hozzá rendelt keretösszegeket a Regionális Területfej-

lesztési Operatív Program 2009-2013, a következő két évre szóló szűkített támogatási keretet a 

RTOP 2009-2010 tartalmazza. (lásd alábbi két táblázat). Budakalász agglomerációs település, ebben 

a körben a leghangsúlyosabb prioritás a közszolgáltatások és elérhetőségük javítása. Két fő támoga-

tási cél a közlekedési kapcsolatok modernizációja, valamint az alközpontok fejlesztése. A tervezett 

akcióterületi programok –u.n. Fő utca projekt, településközpont fejlesztés – a támogatandó fejlesz-

tések körébe tartoznak. 
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9.2 .  A  stratég ia  be lső  koherenc iá ja  
Az IVS középtávú céljainak megfogalmazásakor a legfontosabb szempont a megvalósíthatóság volt. A 

városrészekre kitűzött célrendszer úgy került megtervezésre, hogy az a városrészek esetében funk-

cióerősítést eredményezzen a legkisebb mértékű funkcióvesztés mellett. 

A város körültekintően, az egyes városrészek sajátosságainak figyelembe vételével alakította ki cél-

rendszerét az egyes fejlesztési területek és a meglévő projektek, tervek megvalósításának megfele-

lően. A városrészek fejlesztése a meghatározott célrendszerhez igazodva, a hosszabb távú stratégia 
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kialakításénak megfelelően valósul meg. A város által létrehozott fejlesztési stratégia az esetlege-

sen bekövetkező külső (pl.: gazdaság, jog) és belső (pl.: önkormányzat, civil szervezetek, nagy fog-

lalkoztató) változásokat követve módosulhat. A tematikus célok koherenciája egyértelműen alátá-

masztható, a helyzetelemzés alapján alkotott stratégia során meghatározott intézkedések két szálra 

fűzhetők fel, amelyek a turizmus fejlesztése, valamint a város rehabilitációhoz köthető funkcióerő-

sítő, funkcióbővítő tevékenységek. 

A városrészekre kidolgozott tervek egymáshoz viszonyított koherenciája, valamint a városi, és az 

egyes ágazati célok szinergiája biztosított. A városrészek a meglévő funkciók megerősítésére, új 

funkciók létrehozására szolgálnak. A fent vázolt célrendszer koherenciáját támasztja alá, hogy a 

benne foglalt célok egymásra épülnek, egymást erősítik. 

 

9. 1 .  A  stratég ia  megvalós ításának főbb kockázata i  
A konkrét fejlesztések kapcsán bekövetkező kockázatokat az akciótervben szerepeltetjük. A feje-

zetben a kézikönyvnek megfelelően az akadályozó tényezőket, azok bekövetkeztének valószínűsé-

gét, valamint e tényezők fennállása esetében a kockázatok mérséklésére szolgáló intézkedéseket 

mutatjuk be.  

Külső kockázatok 

I.) A jogi szabályozás változása következtében nem lehetséges az egyes fejlesztések terv sze-

rinti végrehajtása 

Valószínűség: alacsony 

Teendők bekövetkezés esetén: 

Az önkormányzatnak ebben az esetben tervet kell változtatnia. Adott helyzetben a megváltozott 

jogszabályi rendszernek megfelelően új fejlesztési területet szükséges kijelölnie. A kockázat mér-

séklése céljából szükséges a településnek olyan fejlesztések kialakítása, amelynél a jogi szabályozás 

változásából adódó esetleges nehézségek kevésbé fordulhatnak elő. A jogi szabályozás következté-

ben bekövetkező változások átvezetése az IVS rendszeres felülvizsgálata során megvalósul. 

 

II.) A gazdasági változások következtében a helyi vállalkozások munkahelyteremtő képessége 

nem növekszik 

Valószínűség: alacsony 

Teendők bekövetkezés esetén: 

A vállalkozások a gazdasági helyzet kedvezőtlen változásai nyomán nem képesek új és jobb munka-

helyeket teremteni, a projektek nem vezetnek a vállalkozások fejlődéséhez. Az önkormányzat bizo-

nyos kedvezmények kialakításával elősegítheti, hogy a helyi vállalkozások gazdasági aktivitása növe-

kedjen. Az adókedvezmények rendszerével az önkormányzat ösztönözheti a vállalkozásokat. Így 

lehetővé válhat a helyi és térségi lakosság növekvő helyben foglalkoztatása, ezáltal helyben tartása, 

az ingázás helyett, egyúttal a települési gazdasági fejlődés pozitív irányba terelése. 

 

III.) A belföldi és külföldi turisták látogatási kedve nem emelkedik, esetleg csökken 

Valószínűség: közepes, mérsékelt 

Teendők bekövetkezés esetén: 
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Ebben az esetben szükséges a városnak megfelelő marketing-intézkedésekkel a főváros közelségét 

kihasználva a településre vonzani a turistákat. Bizonyos kedvezményes csomagok, szolgáltatások, 

egyedülálló akciók segítségével lehetővé válhat az idegenforgalom csökkenésének megakadályozása. 

Szükséges megcélozni a belföldi turistákat is. Kizárólag a belföldi vendégek részére szükséges egyedi 

kedvezmények kialakítása. A Bányatavak környékén felvázolt projektelképzelések, a Duna és az 

Omszk-tó nagyobb fokú és magasabb színvonalú szolgáltatást biztosító hasznosítása szintén e célo-

kat segíti. 

 

IV.) A források csúszása miatt a projekt elakad, nem kivitelezhető a tervezett időben 

Valószínűség: közepes, mérsékelt 

Teendők bekövetkezés esetén: 

A tervezés során az ütemezés kialakításánál fontos szem előtt tartani az uniós források késését, az 

esetleges dokumentációs hiányosságok pótlásának idejét. 

 

V.) Az állami normatívák csökkenése a közszolgáltatások finanszírozása kapcsán 

Valószínűség: alacsony 

Teendők bekövetkezés esetén: 

Budakalász agglomerációs városi szerepköre garancia lehet a megfelelő normatívák biztosítására, 

azonban számolni kell esetlegesen a vállalt, nem kötelezően ellátandó feladatok és beruházási célok 

újbóli átgondolásával a kockázat bekövetkezése esetében. 

Belső kockázatok 

VI.) A civil szervezetek aktivitása hanyatlik, a fejlesztésekben történő részvételre, együttműkö-

désre kevésbé mutatnak hajlandóságot 

Valószínűség: alacsony 

Teendők bekövetkezés esetén: 

Az önkormányzatnak folyamatosan figyelmet kell fordítani a tervezés és a végrehajtás során is a 

partnerségre. A civil szerveztek aktivitásának megtartása érdekében elengedhetetlen a folyamatos 

információcsere. Erre szolgál Budakalászon a partnerségi háló kialakítása is. 

 

VII.) Az önkormányzat kapacitása a fejlesztések végrehajtásának tekintetében nem elegendő 

Valószínűség: alacsony 

Teendők bekövetkezés esetén: 

Az önkormányzati humán erőforrás fejlesztése, a kapacitás növelése szükségessé válhat. Az önkor-

mányzat a kockázat kiküszöbölése céljából a fejlesztéseket megelőzően a kapacitás figyelembe 

vételével előzetesen felméri a lehetőségeket. A humán erőforrás számára a fejlesztések kapcsán 

előzetes koordinációt biztosít, a fejlesztések lebonyolítása során pedig biztosítja a folyamatos ko-

operációt. 

 

VIII.) A lakosság bizonyos projektek esetében nem veszi jó néven a projekttel járó esetleges idő-

szakosan bekövetkező negatív változásokat 

Valószínűség: közepes 

Teendők bekövetkezés esetén: 
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Ilyen negatív irányú változás lehet pl. a szakaszos útlezárás, zajszint növekedése, a humán erőforrás 

időszakos leterheltsége, stb. Az önkormányzat erre a célra megfelelő marketingstratégiával készül, 

a lakosság figyelmét előzetesen felhívják az időszakos kellemetlenségekre, valamint a fejlesztések 

esetleges csúszását bekalkulálva betartja a meghatározott idő intervallumokat. Ennek érdekében 

fontos a megfelelő előkészítés és tervezés, megfelelő kivitelező választása. A nem hatékony marke-

ting ronthat a település megítélésén. Megfelelően előkészített marketingterv, széles körű partner-

ségi bevonással megelőzheti a kockázat kialakulását. Fontos lehet, új célcsoportok beazonosítása, 

akik fogékonyak a marketingtervvel kapcsolatos intézkedésekre. A belső kockázatok szintjén keze-

lendő a kivitelezés időbeni tolódása is, amely nem a források függvénye. Ebben az esetben megnő-

het a projekteken dolgozó humán erőforrás időszakos leterheltsége. Ennek érdekében szükséges a 

külső szakemberek bevonása, az időszakos humán kapacitásbővítés. 

 

IX.) A szociálisan rászorulók aránya növekszik a településen 

Valószínűség: alacsony 

Teendők bekövetkezés esetén: 

Ebben az esetben az ellátórendszer erősítése mellett a közösségi funkció hangsúlyának megfelelő 

biztosítása lehet az egyik estleges megoldás. Egyes feladatok átadása civil szervezetek számára, 

illetve társadalmi, szociális célú civil szervezetek aktivizálása hozzájárulhat a probléma enyhítésé-

hez. 

10.  A megvalósítás eszközei  

10 . 1 .  A  cé lok  e lérését  szo lgá ló  nem beruházás i  je l legű  önkormányzat i  tevékenységek 
Városmarketing létrehozása  

A város nem rendelkezik jelenleg marketing tervvel, ennek elkészítése azonban a későbbiek során 

elengedhetetlen lesz. Alább a városmarketinggel kapcsolatos főbb szükséges intézkedéseket foglal-

juk össze:  

A minél jobb partneri együttműködés, a fejlesztési lehetőségek közzététele céljából: 

• be kell mutatnia - a város honlapján és/vagy egyéb szakmai honlapokon a fejlesztési a be-

építés szabályait/feltételeit,  

• szükséges információt nyújtani a beruházásokhoz kapcsolódó egyéb – a településen, térség-

ben rendelkezésre álló munkaerővel kapcsolatban 

• a helyi adók rendszeréről szintén tájékoztatást kell nyújtani, beleértve az elnyerhető ked-

vezmények/támogatások, stb.  

• a fejlesztésekkel kapcsolatos összes információt elérhetővé kell tenni a honlapon, valamint 

a Polgármesteri Hivatalban 

• ki kell alakítania a város a Polgármesteri Hivatalon belül egy egyablakos rendszert, amelyen 

keresztül az érdeklődők, befektetők, vállalkozók tájékoztatást és a fejlesztésekkel kapcso-

latos ügyeik intézése céljából segítséget kérhetnek, fontos, hogy a közszolgáltatás modern, 

gyors és könnyen alkalmazható legyen  

Tervalku 

A tervalku segítségével az önkormányzat a civilek, a vállalkozók között megegyezés alakulhat ki 

bizonyos kölcsönös kedvezmények, kötelezettségek nyújtásában. A vállalkozások munkahelyterem-
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tésének ösztönzése céljából az önkormányzat adókedvezményt, beruházásra való ösztönzés eseté-

ben telekár kedvezményt nyújthat. A civil szervezet esetében a szervezetek szerepének erősítése az 

önkormányzati, vagy akár a magánberuházások esetében. A partnerség során széles körűen biztosí-

tott részvétel a fejlesztések kidolgozásában, megvalósításában. A civil szervezetek adott esetben 

vállalják a fejlesztésekkel kapcsolatos társadalmi (közösségépítés, társadalmi összetartozás erősíté-

se, a helyi identitástudat elmélyítése) feladatokban való fokozott részvételt.  

 

A civil szervezetek aktivitásának elősegítése 

A civil szervezetek aktivizálása érdekében az önkormányzat civil ernyőszervezet létrehozását kez-

deményezte. Ennek érdekében átfogó tanulmány készült, amely összefoglalja a település civil szer-

vezeteinek jellemzőit, fejlődését, valamint javaslatot fogalmaz meg az ernyőszervezet létrehozásá-

ra. Budakalászon jelentős civil potenciál tapasztalható, azonban a helyi szerepvállalás erősítése 

céljából szükséges az ernyőszervezet létrehozása.  

10 .2 .  Az  integrá lt  stratég ia  megvalós ításáva l  kapcso latos szervezet i  e lvárások 
Egy komplex településfejlesztési akció lebonyolítása minden esetben hozzáértő, szakmailag jól fel-

készült irányító csapat részvételét igényli. Az irányító csapat az alábbi szervezeti keretek között 

működik. 

A stratégiai menedzsment feladatokat végző csapatot létre lehet hozni a hivatalon belül akár egy 

meglévő szervezeti egységhez kapcsoltan. Az önálló szervezeti egység, amely a polgármester, vagy 

valamelyik önkormányzati bizottság közvetlen irányítása alatt működik, természetesen kedvezőbb 

megoldás. A polgármesteri hivatalon belüli szervezet biztosításával látja el a fejlesztések stratégiai 

menedzselését. A hivatalon belül szakmailag jól felkészült, a városban élő és ott dolgozó szakembe-

rek működnek közre a fejlesztések megvalósításában. 

 

Az operatív menedzsment feladatok ellátására Városfejlesztési Társaság létrehozása szükséges. Miu-

tán megszületett a döntés, hogy Budakalász Város Önkormányzata indulni kíván a „Pest Megyei tele-

pülésközpontok Fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest Megyében” (kódszám: KMOP-2009-

5.2.1/B) című pályázaton, a kiírás követelményei értelmében szükségessé vált egy Városfejlesztési 

Társaság létrehozása. A városfejlesztési feladatokat nem önkormányzati bizottságoknak kell ellátni-

uk, a bizottságok a városfejlesztés, rehabilitáció irányait, priorizálását, stb. határozzák meg, a to-

vábbi szakmai munkát arra szakosodott társaságnak, a városfejlesztő társaságnak kell elvégeznie. 

Ezzel nem csökken az önkormányzati apparátuson belül található városfejlesztési iroda kompetenci-

ája sem, hiszen ő a kapcsolattartó mind a városfejlesztő társasággal, mind a városfejlesztési bizott-

sággal, az önkormányzaton belül ő készíti elő a bizottsági döntési szakmai anyagokat. 

 

Az Önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell adnia a lebonyolítás zökkenőmentessége érdekében 

Városfejlesztő Társaságot alapításáról. E célra a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kaláz Kft. al-

kalmasnak bizonyult. A felek előzetesen úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a pályázati kiírással 

összefüggő értelmezési kérdések tisztázását követően erre mód nyílik, egy általános együttműködési 

megállapodást, és egy konkrét projektmenedzseri feladatokra irányuló megbízási szerződést fognak 

kötni. Az önkormányzat a jövőben a társaságot további projektek megvalósítására is felhasználhat-

ja. 
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Az Önkormányzat célszerűnek ítéli azt, hogy a lehető legkevesebb üzemeltetési költséget generálva 

tudja teljesíteni a pályázat által megszabott feltételrendszert. Ennek érdekében az Önkormányzat 

7,9M Ft. + ÁFA összeget biztosít a Kft.-nek annak érdekében, hogy az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló gazdasági társaság bekapcsolódhasson a pályázat-előkészítő szakértői munkála-

tokba, és szerezzen jártasságot a menedzsmenti feladatok elvégzésében is annak érdekében, hogy 

Városfejlesztő Társasággá válhasson. A szerződés alapján a Kaláz Kft. a felelős az OMSZK-parkban 

tervezett beruházásokért, amely magában foglalja a park bekerítésével összefüggő feladatokban 

való közreműködést, a jégcsarnok-projekt figyelemmel kísérését és koordinálását. A gazdasági tár-

saság ezen túlmenően foglalkozik a többi projekt-elem megvalósulását elősegítő rész-feladatokkal 

is. Megbízatása teljesítése során a Kft. szorosan együttműködik Budakalász Város Önkormányzata 

polgármesteri Hivatalával, végigkíséri a pályázat megvalósulását a kiíró által meghatározott öt éves 

funkció-fenntartási időszak végéig. A Kft. az Önkormányzat által meghatározott pályázati projekt-

elemeket ismeri és megvalósulásuk elősegítését magára nézve kötelezőnek tekinti. 

 

A városfejlesztés stratégiai menedzsmentjét a hivatalon belüli szervezeti egységek látják el. 

A hivatalon belül működő szervezet előnye, hogy a szakemberek ismerik a helyi problémákat, a he-

lyi lehetőségeket. Hozzáértésük és helyismeretük révén a külső szakértők, vagy bevont magáncé-

gekkel szemben képesek átlátni a fejlesztéseket teljes egészében. Ismerik a helyi vállalkozókat, 

civil szervezeteket, az együttműködés keretei ennél fogva könnyen kialakíthatók. A fejlesztések 

társadalmi elfogadottsága a személyes ismeretségek miatt egyszerűbben megalapozható. A szemé-

lyes kapcsolatok ezen felül elősegíthetik a fejlesztések gyorsabb menetét, mivel a csapatmunka 

nem idegen az egymással együtt dolgozó önkormányzati szakemberek számára. További előnye, 

hogy a tevékenységét az önkormányzat folyamatosan ellenőrizni tudja. Természetesen, mint minden 

lehetséges szervezeti struktúrának az önkormányzati szervezeti keretekben történő tervezésnek, 

megvalósításnak is megvannak a hátrányai. A magánvállalkozások bevonása a fejlesztési akcióba 

folyamatos üzleti tárgyalások eredményeként valósul meg, ez pedig igényli a munkát irányító szer-

vezet széles döntési kompetenciáját.  
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56. ábra. Budakalász Város Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A fejlesztés a projektmenedzsment és a közbeszerzési feladatokat ellátó szakemberek kiválasztásá-

val kezdődik. Ezek a tevékenységek párhuzamosan történnek, a folyamat végeztével feláll a végle-

ges projektmenedzsment szervezet, illetve a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása is megkezdő-

dik. Az ütemtervben kalkuláltunk az esetleges műszaki okok miatti csúszással, jogorvoslattal egy-

aránt. A kivitelező kiválasztása és a szerződések megkötése után megkezdődnek a projektelemek 

kivitelezésének munkálatai. Tervek szerint több kivitelező fog dolgozni a projektelemeken, így az 

egyes tevékenységek párhuzamosan valósulnak meg, természetesen műszaki ellenőr bevonásával. 

Ezzel párhuzamosan már a PR feladatok is a projekt részét képzik, így az érdemi munka a projekt 

indításakor itt is elindul (feladatok dokumentálása, önkormányzati egyeztetések, elemzések, grafi-

kai munka, média megjelenések kivitelezésének terve, stb.) 

A projekt megvalósításának befejező szakaszában megkezdődik a „soft” elemeket tartalmazó tevé-

kenységek előkészítése, a feladatok elvégzésére a kivitelező cég kiválasztása-amennyiben szüksége-

és a feladatok megvalósítása. 

A projektmenedzsment a tevékenység folyamatos az előkészítés, megvalósítás, és az elszámolás, 

fenntartás időszakában egyaránt. A szervezet kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, részt 

vesz a II. fordulós dokumentáció kidolgozásában, biztosítja a jelentések és az aktuális elszámolás 

megküldését. A folyamat végén, a projekt zárásakor a pénzügyi és egyéb elszámolási kötelezettsé-

geknek eleget tesz. 

10 .3 .  Te lepü lésköz i  koord inác ió  mechan izmusa i  
A fejlesztések tervezése és megvalósítása során folyamatosan figyelembe veszi az önkormányzat a 

térségi és országos fejlesztési dokumentumokban szereplő célokat és terveket. A fejlesztések nem 

elszigetelten jönnek létre, egy egységes térségi keretbe illeszkednek. Budakalász elhelyezkedése, 

mérete miatt nem lehetséges csak önállóan, a térségi fejlesztések figyelembe vétele nélkül tervezni 

és végrehajtani. Kezdetben Budakalász önkormányzata a közigazgatásban betöltött szerepének erő-
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sítése, illetve megtartása érdekében arra törekedett, hogy egyes feladatok ellátásának központja 

legyen, de azt sem a központi szabályozás, sem a társulás más települései nem támogatták. A jövő-

ben a közigazgatás és a közszolgáltatások terén Szentendre kistérségi központi szerepének további 

erősödése, ezzel párhuzamosan Budakalász szerepének gyengülése várható. 

 

Budakalász az ország legdinamikusabban fejlődő térségében a Közép-magyarországi régióban, ezen 

belül a budapesti agglomeráció északi szektorában található. Budakalász közvetlenül kapcsolódik a 

Fővároshoz, melynek közelsége előnyös és hátrányos folyamatokat is elindított a településen. 

Budakalász ipara 1990 után teljesen leépült, sok munkahely megszűnt, a település munkavállalói 

Budapest függőségébe kerültek. Az 1990-es évek közepétől megemelkedett a fővárosból kiköltözők 

száma, de a kiköltöző lakosság munkahelyét megtartotta, a fővárosi függőség a szolgáltatások (isko-

la, egészségügyi, szórakozás) igénybe vétele szempontjából is megmaradt. 

A szuburbanizációs folyamatok kedvezően hatottak azonban a lakosság korösszetételére, csökkent 

az átlag életkor, növekedett az iskolai végzettség szintje, ösztönzően hatott a térség gazdaságára. 

Kedvezőtlen a hatása a környezet állapotára, elsősorban a közlekedés káros hatásai miatt. Mivel 

Budakalász az agglomeráció belső széle, a helyből ingázók mellet jelentős átmenő forgalmat bonyo-

lít. Különösen a Pomáz, Csobánka, valamint az Üröm és a 10-es út felöl a településközponton ke-

resztül átmenő forgalom jelent problémát. Az M0-s híd átadásával a helyzet egyre inkább kritikussá 

vált. Az M0 híd átadása nem csupán a közúti forgalom helyzetét változtatja meg, de Észak-pest is 

olyan közel kerül a településhez, mint Pomáz vagy Szentendre. Ennek gazdasági és társadalmi hatá-

saival is számolni kell. 

Gazdasági szempontból a község felértékelődését jelenti, társadalmi szempontból a kapcsolatok 

bővítésével jár mind az intézmények, mind a magánszemélyek tekintetében. Ez utóbbi a munkavál-

lalók esélyét is segíti. 

A hidat vélhetően a tömegközlekedés is használni fogja, mely szintén hozzájárul a munkavállalási 

lehetőségek növekedéséhez. A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács a főváros és agglomerá-

ciójának összehangolt fejlesztése érdekében jött létre. Fejlesztési stratégiájának Budakalászt is 

magába ölelő térségre vonatkozó irányai: 

A hegyvidéki területeken óvatos urbanizáció, tehermentesítést szolgáló hiányzó szerkezeti elemek 

kiépítése, környezetbarát termelés, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlesztése. 

A 11-es út Duna menti sávjában a rekreáció és a turizmus feltételeinek bővítése (Dunakanyar déli 

kapuja turisztikai és rekreációs központ), Budapesthez közeli területeken intenzívebb fejlesztés. 

A térség településein vízparti, termál és hegyvidéki adottságokra épülő rekreáció, üdülés feltételei-

nek javítása, kulturális és történeti turizmus fejlesztése. Értékvédelem, a hagyományos település-

központok revitalizációja. 

 

A kistérségi társulás azonban nem csak a közszolgáltatások, hanem a gazdaság- és turizmusfejlesz-

tés, területfejlesztés terén is együttműködik, közös projekteket, programokat dolgoz ki és valósít 

meg (e-közigazgatás, Dunakanyari Nyári Játékok…), amelyekben Budakalász komoly szerepet vállal. 

Budakalász térségi szerepe a közlekedés szempontjából jelentős. Amellett, hogy a fővárossal magas 

színvonalú összeköttetést biztosít a HÉV illetve a 11-es számú főút. Az M0 körgyűrű megépülése 

újabb mérföldkő a város fejlődésében, az egész kistérség közúti közlekedésének meghatározó szer-

kezeti eleme kerül így Budakalászra, mely így az üzleti szféra számára a korábbiaknál is vonzóbb 
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megtelepedési lehetőséget jelent, akárcsak az M7 és M1 autópályák által érintett nyugati agglome-

rációs szektorban. 

A város tehát jelentős agglomerációs szerepet tölt be, mint közlekedési csomópont, illetve lakóöve-

zet, mely nyugodt kisvárosias hangulatának megtartása mellett tovább kívánja fejleszteni kereske-

delmi-szoláltató szerepét. A térségi szerep fontosságát meghatározza a kistérség aprófalvas jellege, 

valamint az, hogy a város fontos közszolgáltatási funkciót is ellát a térségben. Ennek érdekében a 

város folyamatos kapcsolatot tart fenn a környező településekkel, valamint a települések által java-

solt fejlesztések, erre vonatkozó módosításokat, véleményeket az IVS elkészítése és felülvizsgálata 

során szem előtt tartja. 

Agglomerációs elhelyezkedése miatt fokozott figyelmet kell fordítania a településnek a fővárosi 

fejlesztések koordinációjának esetleges lehetőségeire. A testvérvárosok, kulturális-szellemi szem-

pontból erős partnerként megjelenő főleg német települések szintén fontos kapcsolatot jelentenek 

a város számára. 

10 .4 .  Ingat langazdá lkodás 
A hivatallal folytatott egyeztetés alapján megállapítható, hogy az ingatlangazdálkodás szempontjá-

ból egyik legnagyobb problémát azt jelenti, hogy a település nem rendelkezett ingatlangazdálkodási 

tervvel. Az ingatlan gazdálkodással kapcsolatos döntéseket az önkormányzat többnyire az éves költ-

ségvetési rendeletének elfogadásával együtt, esetenként befektetői szándék vagy ingatlan eladási 

felajánlás kapcsán tárgyalja, és dönt az eladandó vagy megvételre kijelölt ingatlanok tekintetében. 

 

Önkormányzati ingatlanok művelés ág szerint 

Az önkormányzati ingatlanok tematikus vizsgálatát az ingatlannyilvántartási térkép és tulajdoni 

lapok alapján az Adu Építész Iroda készítette el az IVS első változatának elkészítésekor. Az ingatlan 

nyilvántartási térkép tematikus változatának elemzéséből számtalan olyan ellentmondásra, hibára 

derül fény, mellyel kapcsolatban a jövőben az önkormányzatnak feladata van, ugyanis azokat a 

Földhivatal megkeresése által rendezni szükséges. Az önkormányzat a 2007-ben elfogadott Gazda-

ságfejlesztési programja a vagyongazdálkodás területén az alábbi célokat jelölte ki: 

1. Az Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő ingatlanokat (bel- és külterületi telke-

ket), melyeket azzal a céllal vásárolt, hogy eladásuk során haszonra tegyen szert. 

2. Az Önkormányzat nagyértékű vagyontárgya a Lenfonó területén található, az Önkormányzat célja 

a tulajdonában álló ingatlanok hasznosítása. A HÉSZ következő módosításakor kell meghatározni a 

hasznosítás lehetséges módozatait. 

Budakalászt érintően az Operatív Program kiemelten kezeli a 4,2 ha területnagyságú felhagyott 

iparterületet, és meghatározza, hogy a Település részéről tudatos területhasználati koncepció ki-

alakítása szükséges. Fő szempont a városszövetbe való visszaillesztés, támogatandó a terület meg-

újulása során az olyan új funkciók megjelenése, melyek szervesen illeszkednek a Település szerke-

zetéhez és biztosítják a hosszú távú fenntarthatóságot. 

3. Az Önkormányzat tovább folytatja a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló he-

lyiségek bérleti díjának piaci árhoz való felzárkóztatását. 

4. Az önkormányzati lakásmobilizáció beindításával irányítottan kell lehetőséget teremteni a telepü-

lésen belüli lakáscserékre. 
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5. Az Önkormányzatnak szakértő megbízásával fel kell mérni, hogy a rekreációs fejlesztésekre kije-

lölt, középtávon hasznosításra kerülő területek (Bányatavak) milyen természeti erőforrásokkal ren-

delkeznek. 

Ez utóbbival kapcsolatban a GEO 21 Bt 2007 –ben elvégezte Budakalász térségének termálvízföldtani 

értékelését. Az elvégzett vizsgálat alapján megállapították, hogy a bányatavak környéke kedvező 

lehet a termálvíz feltárására és kitermelésére. A termálvíz kiaknázására a Duna part közelében 

mélyfúrás szükséges. A sikeres fúrópont kitűzéséhez előzetesen két-három szeizmikus szelvény be-

mérést javasolnak. A termálvíz jelenléte a területen jelentősen befolyásolja majd a hasznosítási 

lehetőségeket illetve az ingatlan értékét is. 

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatban szükség volna arra, hogy rövid és hosszú távon is megfo-

galmazásra kerüljön, az hogy ingatlantulajdon milyen módon kerüljön hasznosításra, mi az értéke-

síthető, melyik az egyes települési akciókhoz kapcsolódó rehabilitációba bevonható vagyon, melyek 

azok az ingatlanok melyeket akár gazdasági, akár fejlesztési szempontból stratégiai fontosságúak, 

és csak bizonyos feltételek megteremtése esetén értékesíthetők. 

 

Az IVS készítése során kijelölésre kerülő akció területeken különös jelentősége van ennek a vizsgá-

latnak, azért azokra a továbbiakban külön kitérünk. 

A vizsgálat azonban nem helyettesíti az önkormányzat ingatlanhasznosítási tervének kidolgozását, 

mely terv elkészítésének célja, hogy elsődlegesen a forgalomképes ingatlanjait számba véve kijelöl-

je a település stratégiai ingatlangazdálkodásának kereteit annak érdekében, hogy az a településfej-

lesztési célok szolgálatába illetve avval összhangban legyenek. 

 

Az ingatlanvagyon kataszter elemzése valamint a 2007 év végi zárszámadás alapján megállapítható, 

hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok összes bruttó értéke 7.351 M Ft, ebből az önkormányza-

ti lakások, száma összesen: 195 

A lakások alapterülete 16 m2-123 m2 közötti, átlagosan 46 m2-esek. A lakások többnyire komforto-

sok, de viszonylag magas a komfort nélküli lakások aránya is. A lakás komfortfokozatának és a helyi-

ségeinek fogalma a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint értendő, az alábbiak szerint: 

Félkomfortos lakás 

Az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 12 m2-t megha-

ladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel és 

közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással), valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. 

Komfortos lakás 

Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, 

közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy olajtüze-

lésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával) rendelkezik. 

 

Komfort nélküli lakás 

Az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel meg, de legalább 12 m2-t meg-

haladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) hasz-

nálatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított. 
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Összkomfortos lakás 

Az a lakás, amely legalább 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, 

közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és közpon-

tos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik. 

 

Szükséglakás 

Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek 

(amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 m2-t meghaladja, külső határoló fala legalább 

12 cm vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja 

van, továbbá fűthető és WC (árnyékszék) használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított. 

 

Az Önkormányzat az elmúlt években – a Széchenyi terv keretében – több lakásépítési beruházást 

hajtott végre, mely növelte az önkormányzati tulajdonú lakások számát. Ilyen volt pl. Idősek ottho-

na építés, 7 lakással kb. 85 M Ft, Szociális lakásépítés a Jókai M. utcában kb. 70 M Ft, Mályva u. 

lakások építése 70 M Ft beruházási költséggel. A lakásokkal kapcsolatos problémát a bérleti díjak 

beszedésén túl elsődlegesen az jelenti, hogy a lakások jelentős része felújításra szorul, még az új 

építésű lakások esetén is karbantartási feladatokkal kell számolni. Nehezen követhető nyomon, hogy 

a befolyt bérleti díjak hány százalékát fordítja évente az önkormányzat a meglévő épületállomány 

fenntartására. A lakások kezelői jogát az önkormányzat átadta a Faluház Kht-nak, amely a lakossági 

bejelentésekhez igazodva próbálja, az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott pénzügyi lehe-

tőségekhez mérten, a karbantartási munkákat elvégezni. A prioritások felállítása évente, a költség-

vetés tárgyalása során, lefolytatott egyeztetések alapján folyik. Úgy az önkormányzat mint a Kht 

működése és gazdálkodása szempontjából elengedhetetlen volna az ingatlangazdálkodási terv. Az 

elmaradó felújítások vagyongazdálkodási szempontból kockázatot jelentenek, mivel azok elmaradá-

sa akár vagyonvesztést is eredményezhet.  

 

Budakalász Város Önkormányzat korlátozottan forgalomképes ingatlanjai 2007. év végén 

 

Összesen 21 ingatlan (óvoda, iskola, faluház ,bánya, temető stb.), bruttó nyilvántartott értéke 1 085 

066 eFt. 

Ezek közé az ingatlanok közé tartoznak a település intézményei is, melyek fejlesztésére az önkor-

mányzat nagy gondot fordított eddig is, és ezen túl is a beruházások központi feladatai között sze-

repel. 

Az önkormányzat jelentősebb intézményfejlesztései: 

 

A fejlesztéshez szükséges pénzeszközök nem állnak az önkormányzat rendelkezésére, ezért az el-

múlt években elsődlegesen a pályázat előkésztésre, illetve a konkrét pályázati anyagok előállításá-

ra, tervezésre fektetett az önkormányzat nagy hangsúlyt. 

 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat forgalomképes ingatlanjai 2007. év végén 

Összesen 238 ingatlan (épületek, földrészletek, Omszk tó stb.), bruttó nyilvántartott értéke 3 

258 021 eFt. 
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A jelenlegi belterületbe ékelődően megmaradt önkormányzati területek közül a 8438 m2 nagyságú 

Cinke téri 299/101 hrsz-ú, ingatlan, a Gém utcai 7318 m2, nagyságú 299/14 hrsz-ú ingatlan további 

sorsáról döntés született: az előbbi terület óvodának ad otthont, utóbbin rehabilitált közpark való-

sul meg. 

 

Továbbra is nyitott kérdés a Kálvária domb tetején meglévő önkormányzati ingatlanok, ingatlanré-

szek sorsa, amelyek hasznosítására vonatkozó elképzeléseket a Berdó lakóterületi fejlesztésekkel 

összehangoltan kéne megvalósítani. A 017/11 hrsz-ú, 9,4 ha nagyságú erdő ingatlan hasznosítása 

hasonló módon nagy problémát fog okozni, ugyanis az ingatlan igen nagy számú (80 fölötti) tulajdo-

nos birtokában van, és számtalan végrehajtási joggal terhelt. Az önkormányzati tulajdon hányada 

1630/8154 rész. 

Településfejlesztés elősegítését célzó ingatlanvásárlások az elmúlt években elsődlegesen beépítésre 

szánt fejlesztési területeken történtek. Ezeket az ingatlanvásárlásokkal az önkormányzatnak rész-

ben befektetési szándékkal, másrészt a nagyszámú tulajdonost érintő területrendezési egyezségeket 

elősegítése érdekében végezte. 

11 .  Partnerség 
A korábbi következetesen alkalmazott partnerség alapú tervezési gyakorlatához híven, Budakalász 

kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom és gazdasági szereplők városfejlesztési folyamatokba 

való integrálására. Így történt ez az Integrált Városfejlesztési Stratégia előkészítése, kidolgozása 

esetében, és a kidolgozott fejlesztések megvalósítása, kivitelezése kapcsán is ezt az eljárási rendet 

kívánják követni. 

 

 A tervezési folyamatok elkezdése előtt megtörtént a partnerségi csoportok azonosítása, a felek 

közötti kapcsolat céljainak a meghatározása. 

A partnereket négy fő csoport alkotja, ezek: 

• Lakosság, civil szervezetek 

• Vállalkozások 

• Szakhatóságok 

• Környező települések 

A felek közötti kapcsolat legfőbb céljai: 

• Identitás 

• Elfogadottság 

• Magántőke mobilizálása 

• Szakpolitikai engedélyezés 

• A környező településekkel való sikeres együttműködés 

Budakalász a sikeres partnerségi kapcsolat kialakításhoz, fenntartásához az alábbi eszközöket al-

kalmazta: 

• Szükséglet- és igényfelmérés 

• Lakossági fórumok 

• Civil fórumok 

• Közmeghallgatás 

• Tájékoztatás, nyilvánosság (cikkek, on-line hírek) 
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• Projekt-előkészítő és projekt tervező munkacsoportok létrehozása 

• Konzultációk 

• Szakmai egyeztető fórumok 

• Vállalkozói fórumok 

A helyi lakosság az elsődleges célcsoportja a projektnek, a város vezetése így nagy hangsúlyt fekte-

tett a lakosság tájékoztatására, a folyamatos konzultációs lehetőség meglétére, a véleménynyilvání-

tás lehetőségére. A stratégiaalkotásnak fontos része volt a lakosságtól és a civilektől származó visz-

szajelzések kiértékelése és feldolgozása.  

A helyi lakosság folyamatos tájékoztatása a város honlapján (www.budakalasz.hu) keresztül is tör-

tént, melyen követni lehetett a tervezés és alkotás folyamatát. 

Az akciótervekkel kapcsolatos fejlesztések, fejlesztési elképzelések még inkább igényelték a lakos-

sággal és a civil szervezetekkel való kommunikáció intenzitását. 

 

Az IVS első változatát készítő ADU Építész Iroda kérdőíves felmérést készített a lakosság körében, 

mely ugyan a beérkezett válaszok alacsony aránya miatt reprezentatívnak nem nevezhető, de bete-

kintést ad az újdonsült város polgárainak elvárásait, attitűdjeit, problémáit illetően. 

88 kitöltött kérdőív érkezett be. A válaszadók a falu valamennyi településrészét reprezentálják. 

(Budai út, Vasút sor környékéről nem érkezett vélemény.) A válaszadók jellemzően a családdal ren-

delkező, 30 év feletti valamint a nyugdíjas korosztályból kerültek ki. A válaszadók nagy része ér-

zelmileg is kötődik a településhez, lévén Budakalász a szülőfalujuk. A település legtöbbet említett 

vonzereje a táj, természeti környezet Pilis, Kevély, Duna (28), csend (13), jó levegő (12), Budapest 

közelsége(10), falusias környezet (10), családias (6), közösség, gyerekbarát település (4), biztonság 

(2). 

A közlekedés megítélése vegyes: A tömegközlekedést a HÉV reprezentálja és a szolgáltatással túl-

nyomórészt elégedettek a lakosok, viszont hiányolják a településen belüli tömegközlekedést, a te-

lepülésen belüli autós közlekedést pedig kifejezetten rossznak ítélik. 

A válaszadók többsége más településre, túlnyomórészt Budapestre jár dolgozni, és negyedük dolgo-

zik csupán helyben. 

Intézmények közül a bölcsőde, óvoda általános iskolai ellátást, zeneiskolát zömében a községben 

veszik igénybe a lakosok. Középiskola csak esti tagozat működik a településen, a válaszadók közül 

mégis ketten is járnak (jártak) ide. 

Háziorvosa a többségnek a településen van, de a beköltözők nagy hányada marad az előző háziorvo-

sánál. Fogorvosi ellátás fele-fele arányban zajlik a településen illetve egyéb helyen. Több helyen is 

megfogalmazódik az igény modern, jól felszerelt orvosi rendelő, helyi labor és színvonalas fogorvosi 

ellátás iránt. 

Napi vásárlást a válaszadók zöme helyben intézi, érdekesség, hogy településközponttól való távolsá-

guk ellenére a Cora, Metro, Bricostore áruházakat is a helyi üzletek közé számítják, tehát sajátjuk-

nak érzik. Ezek az üzletek mára integrálódtak a település életébe. Még a ruházati termékek, műsza-

ki cikkek vásárlása is zömében itt zajlik. Kb 20% válaszolta csak, hogy máshol vásárol. Többen meg-

jegyezték, hogy a kis üzletekben nincs választék. 

Postát is helyben veszik igénybe. A faluban működő postával szemben egységes az elégedetlenség 

(vállalkozók is jelezték). A sportcsarnok iránt kisebb az érdeklődés, 28 % foglalkozott a kérdéssel. 

Sportolással kapcsolatos észrevételek: sportcsarnok a falutól távol van, drága, uszoda hiányzik. Ez-
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zel szemben a kerékpárutas kérdésre sokan reagáltak, a többség igénybe veszi, sportolásra, munká-

ba járáshoz, vásárláshoz, autó helyett falun belüli közlekedéshez. 

A könyvtár iránti érdeklődés is lanyha. Kicsinek tartják, kevés a könyv. A faluházat már többen láto-

gatják, a válaszadók 55 %-a járt már ott. 

A Duna part és az Omszk tó megosztja a lakosokat. Fele-fele arányban járnak a Dunához a válasz-

adók. Az Omszk tó népszerűbb: többen látogatják, mint nem. Mindkét helyszínnel kritikusak az em-

berek: szemétmentes Duna-partot többen említik, a tóval kapcsolatos vélemények: „takarítani, 

nudisták eltávolítása, padok, tisztaság, maradjon köztulajdon, nyugalom a hétvégéken, helyi hor-

gász egyesület, több fa legyen, rend, tisztaság, 

jó színvonalú vendéglátás, stég, biztonság este is, jól kiépített, gumírozott futópálya a tó körül”. 

 

Arra a kérdésre, hogy „Mi hiányzik a faluból?”, a következő válaszok születtek (zárójelben az emlí-

tés gyakorisága): 

- faluközpont, szolgáltatásokkal, korszerű üzletek, bank, kávézó (18), 

- piac (7), 

- egészségház, korszerű, bővített orvosi rendelő (12), labor (4), 

- gyalogátkelőhely (2), 

- játszótér (4), 

- uszoda (8), 

- utcaseprő autó, elkerülő út, útjavítás (8), 

- csatorna hálózat kiépítése (4), 

- bicikliút (2), 

- tisztaság (3) 

A kérdés, hogy városias vagy falusias települést szeretnének a jövőben az emberek, nem dőlt el, 

42:33 a jelenlegi arány a falu/falusias és város/városias szavazatok között. A közbiztonságot megfe-

lelőnek ítéli a válaszadók 67%-a, a térfigyelő kamerák elhelyezését túlnyomó többség támogatja. 

 

A településen működő közel 1000 vállalkozás közül 8 válaszolt a kiküldött kérdőívre, így ez a felmé-

rés sem tekinthető reprezentatívnak, csupán tájékoztató jellegű. Ugyanakkor nagy és kicsi, saját 

telephellyel rendelkező illetve bérelt helyen működő vállalkozás egyaránt válaszolt, és a válaszok 

nagyon tipikusak. Pozitívumként az önkormányzattal való jó kapcsolatot ketten is említették. Nega-

tívumként jelentkezett a rendezetlenség, por, kosz, köztisztaság kérdése, patak tisztítás igénye, 

HÉV megálló rendezetlensége, az utak túlterheltsége, zaj, drága és kiszámíthatatlan szemétszállí-

tás, nagykereskedelmi cég esetében közbiztonság és munkaerő hiánya, kis cégnél épp ellenkezőleg, 

munkalehetőség hiány. HÉV közlekedést mind jónak ítélik, az autós közlekedést viszont inkább 

rossznak, a lakossági véleményekkel egybecsengően. 

A parkolás kérdése a közintézményeknél nem megoldott. A saját parkolást egyedileg mindenki meg-

oldottnak tekinti. Egyedül a Petőfi téren lévő takarékszövetkezet nem, itt a parkolás kritikus. 

Ugyanakkor a Budai út 44 alatti függöny szaküzlet parkolási gondjai a közelben lévő általános isko-

lánál megoldottak. Szolgáltatások közül a faluban lévő postával elégedetlenek, bank hiányzik (csak 

Budapesten van.) 

A civil szervezetek a város kulturális és közösségi életének meghatározó szereplői. Tájékoztatásuk a 

lakossághoz hasonló módon és formában történt. A kapcsolattartásra, a meghívásra a Budakalász 
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Város Polgármesteri Hivatalának civil adatbázisa alapján került sor. Így mind a közmeghallgatáson, 

mind a civil fórumon számos civil szervezet képviseltette magát, és véleményével hozzájárult az 

Integrált Városfejlesztési Stratégia megalkotásához. 

A lakossági és civil fórum során több javaslat is megfogalmazódott a városfejlesztés során megvaló-

sítandó fejlesztésekre. Mely javaslatokat a projekt kidolgozói integrálták a fejlesztési stratégiákba. 

 

Az újraszerkesztett IVS készítése során két lakossági fórum került megrendezésre a Faluházban. Az 

első rendezvény 2010. február 15-én zajlott le a városvezetés és a hivatal érintett munkatársai, 

valamint az átdolgozott IVS-t készítő Körics Euroconsulting Kft. munkatársának részvételével. A 

magas érdeklődésre számot tartó eseményen ismertetésre kerültek az akkor még készülő IVS főbb 

céljai, a korábbi IVS átdolgozásának okai és szempontjai, valamint a KMOP-5.2.1./B. pályázati for-

rásból megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések. A fórumot a helyi televízió is közvetítette. 

A második fórumon az elkészült munkaanyag került bemutatásra 2010. február 25-én, szintén a Fa-

luházban megtartott rendezvényen. Az elkészült IVS-t és a kapcsolódó Előzetes Akcióterületi Terve-

ket az önkormányzat a honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé tette, az elektronikusan beérkezett, 

valamint szóban elhangzott lakossági észrevételek figyelembe vételre kerültek. 

 

A vállalkozókkal történt egyeztetések, meghallgatások legfontosabb célja az volt, hogy szükséglete-

iket felmérjék, hiszen ez a csoport tekinthető a fejlesztések másik célcsoportjának. Kisebb mérték-

ben partnerként is részt vehetnek a fejlesztési folyamatokban, mint például saját üzlethelységük, 

vendéglátóhelyeik felújításával. A szükségletek felmérését követően nagy hangsúlyt helyez a város 

vezetése a tájékoztatásukra, kiváltképpen a pályázati lehetőségek, források meglétéről. 

A nagyobb befektetőkkel, beruházókkal való partnerség személyesebb jellegű, annak érdekében, 

hogy a befektetni kívánt tőkéjük mobilizálása Budakalász akcióterületein valósuljon meg. Éppen 

ezért ezen vállalkozói kör hatása a program elemeire lényegesen intenzívebb. 

 

A szakhatósági fórumok, az előzetes és folyamatos tájékoztatások mind a tervezés és mind a megva-

lósítása folyamatáról biztosítják a szakmailag megalapozott és elfogadott városrehabilitációs prog-

ramok végrehajtását. Az illetékes hatóságok (építészeti, rend- és katasztrófavédelem, környezet- és 

természetvédelmi, munkaügyi, stb.) tájékoztatása, a fejlesztések számukra történő bemutatása 

megtörtént. A folyamatos fejlesztésekről mindegyik érintett hatóság tájékoztatása biztosított, hogy 

a megfelelő visszacsatolások meglegyenek. 

 

12.  Az IVS monitoringja 
Az integrált városfejlesztési stratégia megfelelő megvalósulása céljából szükséges annak évenkénti 

áttekintése és 3-5 évenként történő aktualizálása. A stratégia elfogadása után nagy fontossággal bír 

az esetleges változások, új stratégiák, tervek, programok létrejöttének figyelemmel kísérése. 

Az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódó monitoring két értelemben valósul meg: 

• Egy részről az elérendő célokhoz kapcsolódó, magukat a reálfolyamatot mérő kvantitatív, 

objektív output-, eredmény- és hatásindikátorok, és a forrásallokációs rendszeren keresztül 

a fejlesztési támogatásokhoz tartozó fejlesztési érték, illetve a városrészekre, a meghatáro-

zott fejlesztési cél alapján helyettesítésre kerülő népességarányos támogatás alapján; 
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•  Más részről pedig el kell végezni az egyes célokhoz rendelt beavatkozások kölcsönhatás-, 

hatékonyság-, kapacitás-, és hatásvizsgálatát, és összességében is vizsgálni kell a célrend-

szer elemeit. A komplex elemzések segítségével mérhető az egyes célok területfejlesztési 

hatása.  

Budakalász Integrált Városfejlesztési Stratégiájának végrehajtását és eredményeit a város képviselő-

testülete évenként értékeli, mely során beszámolót készít. 

A beszámoló tartalmazza: 

• Rövid áttekintését a stratégia keretein megvalósuló projekteknek és azok végrehajtottságá-

nak; 

• A stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információit; 

• A stratégia végrehajtásának kezdete óta megvalósult fejlesztések városrészenkénti és tema-

tikus célonkénti áttekintését, és azok eredményeit; 

• A stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladást (kiinduló és célértékekkel, és a 

jelenlegi értékekkel) 

 

A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nyomon követését az átfogó cél, a tematikus célok és 

a városrészek céljai mellé rendelt indikátorrendszer segíti. Az indikátorok használata segítségével a 

stratégia egyes céljai számszerűsíthetővé és így mérhetővé válnak.  

Budakalász a vállalásai során törekedett a megfelelő léptékű fejlesztési koncepciók és tervek meg-

fogalmazására. A megfogalmazásra került célok teljesítésének indikátorainak átláthatóságuk szem-

pontjából célonként határoztuk meg azokat a mutatószámokat, melyek a megvalósuló beruházások-

hoz, fejlesztésekhez, tartoznak: 
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Fejlesztési célok összesítő táblázata 
Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Dunapart és környéke 

Gáton vezető út felújítása, karbantartása - 32000 8000                 

Duna-parti kerékpárút folytatása Szentendre 

feladata 

0 0                 

Kerékpáros pihenőhelyek felújítása, kerékpárút karbantartása                    

Luppa-sziget területi műemléki védelem alá helyezése, ennek 

megalapozására tanulmány készítése 

 1500 750                 

Luppa csárda kerítés rendezése tulajdonosi 

szándék 

0 0                 

Csónakház (szivattyúház) felújítása átépítése 

(tervezésÖ+építésP) 

 60000 33000                 

Hajókikötő helyének kijelölése, a menetrendszerinti vízi közle-

kedésbe való bekapcsolódás (tanulmányterv) 

térségi össze-

fogás 

750 750                 

Yacht kikötő (tanulmányterv)  750 750                 

Dunapart üdülőövezet-központ kialakítása (tanulmányterv)  750 750                 

Csónakházak nyitásának ösztönzése (pl.: népszerűsítő kiadvány)  1500 500                 

Busz közlekedés beindítása  1500 1500                 

Csatornázás, gázvezeték hálózat kiépítése (közterületek kialakí-

tása, tervezés, szervezés) 

szennyvíztiszító 

megépülése 

15000 15000                 

Duna sétány sétányszerű kialakítása, közvilágítás  50000 15000                 

Összesen:  131750 68000  
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Projekt megnevezése Megvalósítás fel-

tétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás (e 

Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Bánya-tavak és környékük 

Bányászat befejezése -                   

Rekultiváció  100000 50000                 
Hasznosítási lehetőségek felkutatása, vizsgálatok, tanulmány-
tervek, portfólió készítése (részben megvalósult) 

 10000 10000                 

építészeti ötlet-, vagy tervpályázat lebonyolítása  15000 10000                 
Területfejlesztési társaság létrehozása 

(BUDAKALÁSZ+SZENTENDRE) 

önykormányzat 
51 % tulajdonos, 
lehet ingatlannal 

100000 20000                 

Összesen:  225000 90000  

 

Projekt megnevezése Megvalósítás felté-

tele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás (e 

Ft) 

2010 2011 2012 2013 

GYNKI fejlesztési terület 
Településrendezési szerződés kötése, környezeti hatásvizsgálat 
készítése 

 5000  5000                 

HÉSZ módosítás településrendezési 
szerződés kötése 

10000  2000                 

Szennyvíztisztító tervezése, engedélyezése, építése  600000 25000                 

Árvízvédelmi zsilip építése   150000 4500                 
Területfejlesztési társaság létrehozása                    
Fejlesztés megvalósítása                    

Összesen:  765000 36500  
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Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Településközpont I. – Lenfonó alközpont 

HÉV átjáró átépítése -                   
Körforgalmi csomópont tervezése, kiépítése  70000 21000                 

Bérlők szerződéseinek rendezése                    

Csarnoképületek bontása  1500 750                 

Kármentesítés tulajdonosi 

szándék 

0 0                 

Kolónia bérlakásainak korszerűsítése, tervezés, megvalósítás    242800 80000                 

Kazánház épületének hasznosítása  -80000 -80000                 
Befektetők, partnerek keresése, portfólió készítése, terület 
előkészítő tervezési, szakértői tevékenységek 

 10000  10000                 

Építészeti ötlet vagy tervpályázat az (alközpont területével 
együtt) lebonyolítása 

 15000 15000                 

Trianon Park kialakítása sikeres pályá-

zat 

36434 6429                 

Településközpont II. - alközpont 
Települési alközpont kialakítására parterek, befektetők keresé-
se, portfólió, beépítési javaslat készítése  

- 5000 2500                 

Alközpont gyalogos összekötése a Főutcával                    
Félúti ház, cserkészház megvalósítása  200000 20000                 

Piactér kialakítása   18000  18000                 

Településközpont III. – Főutca Program 

HÉV átjáró átépítése -                   
Egészségház építése   140000  80000                 

Patak parti kerékpárút építése   5500 2000                 
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Bölcsőde korszerűsítése, esetleg áthelyezése (homlokzat felújí-
tás) 

 2400 2400                 

CBA átépítése (185,5), Damjanich utca csatlakozásának szélesí-
tése, tervezés 

 5600 5600                 

Szerb templom környezete, Petőfi tér átépítése, tervezés  242800 80000                 
Szerb ortodox templom rekonstrukciója sikeres pályá-

zat 

43319 7644                 

Petőfi tér-rendezése sikeres pályá-

zat 

224104 39547                 

Vasútsori feltáró út megnyitása, kikötésének biztosítása (terü-
letszerzés, tervezés, építés,) 

 79000 46900                 

Kálvária lépcső építése területszerzés, 
csatornaépítés, 
csapadékvíz 

50000 25000                 

Pálma presszó átépítése, tervezés, bérlők keresése v. értékesí-
tés, építés 

 228800 75600                 

Mozi épületének hasznosítása, átépítése, tervezés, építés  50000 17500                 
Kalászház-Tájház megnyitása, tervezés, felújítás  121239 21395                 
Volt gyógyszertár és melletti önkormányzati ingatlanok haszno-
sítása 

                   

Kalász Suli -tornaterem építése    250000 100000                 
Budai út burkolatának felújítása, díszburkolattal, légkábelek 
földbe helyezésével 

                   

Kálvária elkerülő út megépítése 
(területszerzés területcserével)  

 150000 60000                 

Kőbányai-Klisovác út közötti autóshíd (Majdán híd) építése, az 
utcák egyirányúsítása 

 24000  12000                 

Összesen:  2215496 749265  
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Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

OMSZK Park – Ipari Park 
A tó környezetének rendezése, 

pl: futópálya építése 
üzemeltető 

kiválasztása 

                  

Stég bontása, vagy felújítása                    
Vízfelület "hasznosítása" fürdés?, 

viziszinpad 
                   

nudisták kitiltása                    
Vizisípályához kapcsolódó 
szolgáltatások bővítése 

                   

Uszoda befejezése   150000 5000                 
Sportcsarnok 
megközelíthetősége a falu felől 

                   

Focipálya melletti vendéglátó 
bódék bontása, kulturált 
vendéglátóhelyek építése 

                   

Tanító utca-József Attila utca 
közötti lakótömb rendezése 

                   

BMSE Klubház kialakítása sikeres pályá-
zat 

109631 19346                 

Gazdasági funkció kialakítása sikeres pályá-
zat 

4376 10212                 

Üvegházak 
A terület közlekedési és forgalomtechnikai felülvizsgálata ta-
nulmányterv készítésével (Vas-Acél Kft melleti feltáró út kiala-
kítása, Kék Duna utca - József Attila utca csomópontja, Óbuda 
Tsz területén kiszabályozott átkötő út 
nyomvonala)  

 500  500                 

A felülvizsgálat alapján a HÉSZ                    
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módosítása 
A lakóövezet és gazdasági övezet határvonalán tervezett zöldsáv 
megvalósulása garanciáinak kidolgozása 
 

                   

Zavaró tevékenységet végző vállalkozások lakóterületről történő 
kitelepülésének ösztönzése 

                   

Összesen:  264507  35058  

 

Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Klenity I. lakóterület fejlesztés 
Ipari vízvezeték vizsgálatára tanulmányterv készítése  1000 1000                 
Képviselő-testület határozata (végrehajtási utasítás) a terület-
fejlesztés megvalósításának idejéről és módjáról (közterületek 
kialakítása) 

                   

Tulajdonosok értesítése, szervezés, kisebb egységek megvalósí-
tása 

 50000 50000                 

Önkormányzati tulajdonú (Szegfű utcával szemben) terület 
hasznosítása, parcellázás, közművesítés, értékesítés  

 -300000 -300000                 

Intézmények elhelyezésére, illletve szolgáltatások biztosítására 
szánt területek megszerzése 

 70000 70000                 

Telekalakítások megvalósulása                    
Közművesítés (közműtársulások alakítása, vagy közműfejlesztési 
hozzájárulások beszedése) 

                   

Összesen:  ‐

225000  ‐225000
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Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Szentistvántelep 
Telepi Iskola bővítése sikeres pályá-

zat 

256707 45301                 

Széchenyi utca-Martinovics utca sarkán park rendezése, játszó-
tér, rendezvények tartására alkalmas módon  

 10000 5000                 

HÉV megálló melletti kosárlabda pálya építése,   15000 5000                 
elkerülő út sorsa- hatásainak kivédése                    
Béke sétány rendezése  25000 12500                 
Telepi Óvoda bővítése                    
Szolgáltatások bővítése, kulturált környezetben                    
Útépítés   80000 64000                 
Cseresznye fasor védelme, karbantartása, Cseresznyevirág fesz-
tivál megrendezése  

 6000 3000                 

Kistérségi közlekedésbiztonsági kerékpárút hálózat budakalászi 
szakaszának megépítése  

 80000 16000                 

P+R parkoló bővítési lehetőségeinek vizsgálata                    
Helyi buszjárat beindítása és üzemeltetése  3000 3000                 
Kulturális központ – közösségi ház kialakítása sikeres pályá-

zat 

50598 8929                 

Összesen:  526305  162730  
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Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Berdó-dűlő 
Felsővár utca nyomvonalának 
vizsgálata 

                   

Berdó-dűlő lakóterület forgalmát levezető gyűjtőút nyomvona-
lának felülvizsgálata hatástanulmány készítése 

 5000  5000                 

08-as telkek hasznosításának következő lépése-tanulmány készí-
tése folyamatban 

                   

Berdó-dűlő lakóterületen telekalakítások ösztönzése, az utak 
szabályozási szélességeinek,a közművesítés feltételeinek kiala-
kulása érdekében. 

                   

Csatornázás első üteme, a már nagyrészt kialakult Gerinc utca, 
Gyümölcs utca nyomvonalon. Pályázati, finanszírozási lehetősé-
gek felkutatása, csatorna társulás létrehozása… 

                   

Csatornázás második üteme, a Sugár utca, Keskeny utca környé-
kén. Pályázati, finanszírozási lehetőségek felkutatása, csatorna 
társulás létrehozása… 

                   

Berdó-dűlő levezető gyűjtőút nyomvonalán külterületen szüksé-
ges területek megszerzése, gyüjtőút tervezése megépítése 

 105000  50000                 

Gyalogos út, lépcső megépítése   15000 15000                 
Zölterület fejlesztés, jóléti erdő, 
parkosítás 

                   

Összesen:  125000  70000  
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Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Pomázi út - Majdán-patak közötti területek 
Pomázi út forgalmának csökkentése                    
Taván-dűlő telekalakításokösztönzése, közművesítés                    
Prekobrdo-dűlő telekalakítások ösztönzése, szervezés                    
Prekobrdo-dűlő kialakult lakóterületeken közművesítés,tervezés   10000 10000                 
Szentistvántelepi temető fejlesztése, karbantartása   4000 4000                 
Majdán-patak melletti különleges 
intézményterület fejlesztése 

                   

Magasfeszültségű oszlopok áthelyezése (telekalakítások miatt), 
Erdőhát utca építése,vízelvezető árok,zöldsáv kialakítása  

 50000 35000                 

Összesen:  64000  49000  

 

Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Madár utcák 
Csalogány utca folytatásában tervezett gyűjtőút megvalósításá-
hoz területek megszerzése  

 50000 50000                 

Csalogány utca folytatásában tervezett gyűjtőút megépítése  az érintett 

területek meg-

szerzése 

250000 75000                 

Csalogány utcai temető karbantartása, fejlesztése   4000 4000                 
Helyi buszjárat beindításához szükséges megállóhelyek kialakí-
tása  

 2000 2000                 
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Damjanich utcai járdaépítés   5000 1500                 
Cinke téren óvoda építése  452612  352612                 
Cinke téren bölcsőde                    
Gém utcai zöldterület fejlesztése 
játszótér építés 

sikeres pályá-

zat 

79644 19054                 

Rigó utcai játszótér építés                    

Összesen:  843256  504166  

 

Projekt megnevezése Megvalósítás 

feltétele 

Becsült 

költség 

(e Ft) 

Becsült 

saját 

forrás 

(e Ft) 

2010 2011 2012 2013 

Nyugati zöldterületek 
Kevélyre vezető turista útvonalak 
kitáblázása, padok, szemetesek 
kihelyezése,tanösvény  

 3000 3000                 

Kevély-nyergi turistaház felépítése   50000 15000                 
Kilátó építése   10000 3000                 
058-as telkek sorsának rendezése                    
Mély utca és környékének 
gondozása, szemétlerakások 
kivédése  

 2000  2000                 

Elkerülő út hatásainak kivédése                    

Összesen:  65000  23000  

 



 
 

Felhasznált források:  
• Budakalász Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája – első változat 

• Budakalász Város Közlekedésfejlesztési Terve 

• Városrendezési, környezetvédelmi, közlekedési, közmű, társadalmi, gazdasági hatástanul-

mány a Budakalász Luppa-szigeti úttól délre található területre. Reevolutio, 2009. szeptem-

ber 

• BUDAKALÁSZ – BERDÓ INGATLANHASZNOSÍTÁSI TANULMÁNY; MG Építész Kft 

• Ingatlanhasznosítási tanulmány - Budakalász, Bányatavak és vidéke 

• Budakalász Nagyközség települési Környezetvédelmi Programja 

• BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG KÖZOKTATÁSI KONCEPCIÓJA 

• Budakalász városrészeire vonatkozó KSH és önkormányzati adatállomány 
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