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I. Az elérni kívánt környezetvédelmi célok meghatározása

A levegőminőség javítását, a zajártalom csökkentését szolgáló célkitűzések

A 2008. április 14-én elfogadott új levegőminőségről szóló irányelv alapján a tagállamoknak
2020-ig a 2010-es értékekhez képest átlagosan ötödével kell mérsékelniük a finom por
koncentrációját a városi területeken. 2015-ig már 20 mikrogramm/köbméter alá kell
csökkenteni a por jelenlétét. A meglévő légszennyezettségi határértékeken az új irányelv nem
változtat. Ugyanakkor egyes határértékek eléréséhez nagyobb rugalmasságot biztosít a
tagállamoknak azokon a területeken, ahol nehézséget okoz megfelelni az előírásoknak. Így az
irányelv hatályba lépését követően három évig (2011 közepéig), vagy a nitrogén-dioxid és a
benzol esetében legfeljebb öt évig (2010—2015) el lehet halasztani a korábban már
szabályozott, nagyobb szemcsékre vonatkozó határérték teljesítését. A környezeti zaj
legfőképpen a közlekedéssel hozható összefüggésbe és ebből adódóan egyik fontos távlati
feladat a belterületet elkerülő útszakaszok megépítése. 

Célok:
- Levegő szennyezettségének csökkentése:

- az ipari eredetű emisszió csökkentése
- a közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése (átmenő forgalom csökkentése)
- a fűtésből származó légszennyezés további csökkentése (a vegyes tüzelés

csökkentése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása)
- a településeket elkerülő utak megépítése
- a kül- és belterületi úthálózat fejlesztése
- a kerékpárúthálózat kiépítése

- Szennyező-források felmérése, adatgyűjtés, rendszeres mérések
- Légszennyező és zajforrások pontos nyilvántartása
- A pollenszennyezettséggel összefüggő asztmás és allergiás megbetegedések visszaszorítása
- A légszennyezéssel összefüggő légúti és egyéb betegségek kialakulásának csökkentése
- A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése
- A szórakozóhelyekről és azokhoz kapcsolódó helytelen viselkedésből eredő „lárma”
megszüntetése
- A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése önkormányzati
levőtisztaság-védelmi és zajrendelet megalkotása és betartatása

A közműellátás, és közlekedési infrastruktúra javítását szolgáló célkitűzések

A kommunális eredetű környezet szennyezések mértékét a települési infrastruktúra-hálózat
fejlettsége, kiépítettsége erősen befolyásolja, ezért nagyon fontos cél ezek fejlesztése
korszerűsítése. A települést érő környezetszennyezések nagy részéért például a közlekedés, a
növekvő forgalom tehető felelőssé. 
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Célok:
- települési 0kezelés fejlesztése

- szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése,
- rákötések teljessé tétele, 
- a szennyvíztisztítás hosszú távú megoldása az elérhető legjobb technológiával,

- ivóvízellátás fejlesztése (vezetékhálózat korszerűsítése)
- települési csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése
- befogadó csatorna, és patakok karbantartása, rekonstrukciója
- térségi közlekedési hálózat fejlesztése (elkerülő, M0)
- a belterületi úthálózat további fejlesztése (útburkolások, felújítás)
- parkolók, kerékpárutak építése

A felszíni vizek rendezését és felszín alatti vizek, talaj védelmét szolgáló célkitűzések

A 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv (az EK Víz Keretirányelve, a
továbbiakban: Keretirányelv), az EK víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. A
Keretirányelv előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni
minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek esetén ez egyáltalán lehetséges és
fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot, mely alapja a hasznosítható vízkészletek hosszú távú
védelmére alapozott fenntartható vízhasználat elősegítése.

Célok:
- víz-és talajminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának (emissziójának)
csökkentésével, további szennyezésének megakadályozásával, szennyezőforrások
megszűntetésével
  - fürdőzésből származó szennyezés csökkentése megszüntetése (Omsz-tó)
  - a bányatavak rendezése, rekultivációja
  - illegális hulladéklerakások felszámolása
  - patakok meder rekonstrukciója, karbantartása, vízutánpótlásának megoldása
  - szennyvíz-csatornázottság teljessé tétele, a szennyvízszikkasztásból eredő
szennyezés
                             megszüntetése
  - helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak betartása, betartatása
-  felszíni vizek élőbbé tétele (vízutánpótlás stb.), a vizekkel kapcsolatban lévő
ökoszisztémák védelme, állapotuk javítása
- talajerózió csökkentése, megakadályozása
- talaj-víz állapotának ellenőrzése, monitoring hálózat üzemeltetése

A korszerű hulladékgazdálkodást szolgáló célkitűzések

Elsődleges cél a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése és a képződő
hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. A cél az unió VI. Környezetvédelmi
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Akcióprogramja értelmében 2000-2010 között a hulladék mennyiségének 20%-os, 2050-ig
50%-os csökkentése, különleges hangsúlyt fektetve a veszélyes hulladékok mennyiségének
redukálására. 
Az Unió hulladékgazdálkodása három elven alapul:
1. A hulladék-képződés megelőzése  
2.  Hasznosítás és újrahasználat
3. A hulladék biztonságos ártalmatlanításának fejlesztése, monitoring
Magyarországon a hulladékgazdálkodási stratégiát az Országos Hulladékgazdálkodási Terv
határozza meg (OHT 2003-2008), és az erre épülő területi, illetve helyi hulladékgazdálkodási
tervek. Az Önkormányzat hulladékgazdálkodási célkitűzéseit, és a szükséges intézkedéseket
a helyi hulladékgazdálkodási terv határozza meg részletesen, melynek felülvizsgálata
időszerű.

Célok:
- a hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló
szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött - a
települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez
képest
a) 2009. július 1. napjáig 50%-ra,
b) 2016. július 1. napjáig 35%-ra
kell csökkenteni.
- szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele:

- a csomagolási hulladékokra kiterjedő szelektív gyűjtést 2012-re az ország
lakosságának 80%-a  

számára hozzáférhetővé kell tenni
- zöld hulladék gyűjtése, komposztálás
- a végső lerakóhelyre kerülő veszélyes és nem-veszélyes hulladék mennyiségének

egyaránt mintegy
 20%-os csökkentése
- hulladékgyűjtő udvar létesítése

- az illegális hulladéklerakások megakadályozása, felszámolása
- folyékony hulladék – környezetvédelmi szempontból elfogadható - begyűjtés és kezelés
teljes körűvé tétele
- az inert hulladékok 40%-os hasznosítási arányának biztosítása

Épített környezet védelmét és a zöldterület fejlesztését szolgáló célkitűzések

Egy élhető település meghatározó eleme a közparkokkal, zöldfelületekkel való ellátottság,
azok minősége. Az – védett, műemlék jellegű - épületek állaga, nem csak esztétikai kérdés,
hiszen ezek hordozzák hagyományainkat, a település sajátos jellegét. 

Célok:
- Építmények állagának megőrzése, helyreállítások megvalósítása
- Védendő épületek felkutatása, védelmük biztosítása
- A település fejlődésének biztosítása, az elvárosiasodás elkerülése mellett
- A lenfonó területének hasznosítása

http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/hulladekgazdalkodasi_tervek_oht.html
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- Közparkok felújítása, fejlesztése
- Belterületi zöldfelületek növelése
- Átfogó zöldfelület rekonstrukciós terv készítése

Energiagazdálkodás racionalizálását szolgáló célkitűzések

Az ország 40/2008. (IV) OGY- határozattal elfogadott 2008–2020-as időszakra vonatkozó
energiapolitikájának három legfontosabb célkitűzése között szerepel a fenntartható fejlődés
biztosítása. A fenntartható fejlődés csak a megújuló energiák minél nagyobb arányú
felhasználásával képzelhető el. A megújuló energiaforrások a természeti folyamatok során
folyamatosan rendelkezésre állnak, újrateremtődnek (nap-szél, geotermikus-és vízenergia,
biomassza, hidrogén). Ezzel szemben a fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj, földgáz) nem
megújuló energiaforrások. A megújuló energiaforrások használatával nemcsak környezetünk
állapota javulna, de az energiaimport függőségünk is jelentősen csökkenne. A fenntartható
fejlődés biztosításához az energiafelhasználás növekedését meg kell állítani, illetve
csökkenteni kell.

Célok:
- országos szinten el kell érni, hogy az energiafelhasználás a 2008–2016-os időszak kilenc
évében évi 1-1%-kal mérséklődjön
- 2020-ra a megújuló energiahordozók 15% körüli részarányát kell biztosítani országos
szinten. Ez egy kicsit magasabb, mint az EU 2008-ban meghatározott elvárása, amely szerint
2020-ra a megújuló energiahordozók részarányát a jelenlegi 4,9%-ról 13%-ra kell növelni,
ezáltal  

- csökkenten a fosszilis energiahordozók felhasználása
- csökken az energiaimport függőség

-forráshiány miatt elmaradt beruházások megvalósítása, újabb pályázatok benyújtása:
 - megújuló energiaforrásokra épülő beruházás
 - közvilágítás korszerűsítése
 - energiaracionalizálás az önkormányzati intézményekben

Természet-és táj védelemét szolgáló célkitűzések  

A település mezőgazdasági területeire és zöldfelületeire vonatkozó célkitűzések főleg a
környezetileg és természetileg kedvezőbb területhasználatban, a természetközeli területek
növelésében, az aktív területeken a többszintes növénytakarók szorgalmazásában és a
természeti értékek hathatósabb megőrzésében fogalmazhatók meg. A mezőgazdasági
használatot össze kell hangolni a környezeti és természeti adottságokkal, melynek a
mezőgazdasági művelési ágak megváltozásában, és a környezeti-természeti viszonyokhoz
történő jobb alkalmazkodásban kell megnyilvánulnia. A cél egy olyan területhasználat
elérése, mely alkalmazkodik a túlnyomóan mezőgazdasági területhasználati szándékhoz,
ugyanakkor figyelembe veszi a környezeti adottságokat, és a művelési ágakat annak
megfelelően alakítja át. A még meglévő természet-közeli területeken az intézkedések
elsődleges célja a megőrzés. 

Célok:
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- Az intenzíven hasznosított szántóterületek negatív hatásának tompítása, mezővédő
erdősávok kialakítása. A mezővédő erdősávok telepítésének a célja a honos állat- és
növényvilág számára élettér nyújtása, a különböző, a gazdálkodásra is kedvezőtlenül ható
környezeti károk mérséklése (erózió, szél, stb), illetve jobb mikorklimatikus viszonyok
megtemetése.
- mezőgazdasági struktúra váltás, a táj adottságaihoz jobban alkalmazkodó gazdálkodás
- A belterületeken a fás területek, és az aktív zöldfelületek arányának a növelése kül-és
belterületen
- A természet védelmének helyi szintű szabályozása (a helyi természeti értékek feltárása, és
az értékek megőrzése rendeleti úton is biztosított legyen)
- tájrekonstrukció, tájsebek felszámolása (Omsz-tó, kavics bányák)
- patakok élőbbé tétele, védelmi program kidolgozása
- a tájdiverzitás, és biológiai sokféleség megőrzése, fejlesztése

A települési környezetbiztonság növelését szolgáló célkitűzések

Az árvízvédelem és az árvízmentesítés fejlesztését az Európai Unió új víz-politikájának és az
ennek érvényesítését biztosító Víz Keretirányelv előírásainak betartásával kell végezni. A
legfontosabb cél a megelőzés kell, hogy legyen, olyan technológiák alkalmazása, olyan
szabályozás-ellenőrzés kialakítása, mely minimálisra csökkenti a káreseményeket. A Víz
Keretirányelv előírja azt, hogy intézkedéseket kell tervezni az árvizek által okozott jelentős
szennyezések hatásainak megelőzésére és/vagy csökkentésére, az ilyen eseményeket észlelő,
vagy azokra figyelmeztető rendszerek létrehozására és a vízi ökoszisztémák
veszélyeztetésének csökkentésére. 

Célok:
- a bel és árvízbiztonság növelése
- a gazdálkodás, és tájhasználat összehangolása a vízrajzi adottságokkal
- települési környezetbiztonsági koncepció, vízkár-elhárítási terv készítése
- a mesterséges vészhelyzetek csökkentése, gyakoriságuk csökkentése
- havária helyzetek megelőzése

II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA
A környezetvédelmi fejlesztések, beruházások a technológia sajátosságoknak, előírásoknak
köszönhetően jelentős anyagi terhet ró az érintettekre, a financiális források előteremtésére a
pályázatírás az elmúlt egy évtizedben az önkormányzatok legfontosabb forrásszerző
tevékenységévé lépett elő. Elérhetővé teszik a település számára, hogy csekély önrész
hozzáadásával megvalósítsák az évek óta húzódó környezetvédelmi innovációkat.
A pályázati támogatás nem a fejlesztés célja, hanem eszköze, így megszerzéséhez nem pusztán
egy „jól megírt” pályázat, hanem a pályázat megalapozottságát biztosító jól elkészített projekt
szükséges.
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A fejlesztések során fokozottan érvényesíteni kell a környezetvédelem szempontjait, valamint a
fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés elvét. Az energetikai szektorban a környezetterhelés
csökkentése a környezetvédelmi beruházásokon túlmenően elsősorban a megújuló
energiaforrások fokozottabb felhasználásával érhető el.

A kormány által elfogadott Új Széchenyi Terv 7 programja közül a Zöldgazdaság-fejlesztési
Programja, valamint a környezetbarát fejlődés elősegítésére született Környezet és Energia
Operatív Program hívatott elsősorban biztosítani a fejlesztéseket megtámogató pályázati
lehetőségeket.

A pályázati kiírások megalkotásakor a legfontosabb prioritások közé tartozik, hogy biztosítani
kell a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását és az ivóvízbázisok védelmét, valamint meg kell
oldani a keletkező szennyvizek összegyűjtését és kezelését. Továbbá csökkenteni kell a keletkező
hulladék mennyiségét, fejleszteni kell a hulladékgazdálkodás rendszerét, a légszennyező anyagok
kibocsátásának mérséklésével javítani kell a települések levegőjének minőségét, és csökkenteni
kell a lakosságot érő zajterhelést.

A természetvédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, a hazai tájak védelme és az árvízvédelem
ugyancsak fontos prioritást jelentenek.
Az importfüggőség és a környezeti ártalmak csökkentése érdekében - összhangban az EU
előirányzatával - a megújuló energiaforrások arányát az összes elsődleges energia felhasználásban
2010-ig 12%-ra kell növelni. A megújuló energiaforrások részesedését különösen a villamos
energia termelésében kell növelni.

ZÖLD GAZDASÁG 
A 21. században egy ország sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a fosszilis (nem megújuló)
energiahordozókra épülő felhasználási struktúra által kiváltott problémákat – ellátásbiztonság,
növekvő árak stb. – hogyan tudja kezelni az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, az
energiabiztonság és a megújuló energiaforrások felhasználásával. A globális felmelegedés, a
világszerte növekvő energiaigények, a fosszilis energiahordozók árainak rohamos növekedése
mielőbbi cselekvésre készteti a világot, az európai tagországokat és ezzel párhuzamosan
Magyarországot is. Az energiapolitika alapvetéseit legutóbb az MVM Zrt. által 2006.
novemberben közzétett „Magyarország Energiapolitikai Tézisei 2006–2030” című anyag
fogalmazta meg. Az abban foglalt megállapítások részben helytállóak, de azóta jelentős
változások következtek be. Az elmúlt években a világpiaci kőolajárak hektikus kilengései
korábban nem látott mértéket öltöttek. Magyarország és a régió két egymást követő évben
földgázellátási zavarnak volt kitéve. A 2008. évi globális pénzügyi és gazdasági válság az
energetikai szektort is alapjaiban érintette, ami a teljes ellátási láncon kifejtette hatását. A
jövőbeni energiapolitikának és az azzal összefüggő fejlesztési stratégiának ezeket a megváltozott
tényezőket feltétlenül figyelembe kell vennie

Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjának prioritásai és
alprogramjai:
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- Zöld közlekedés         - Új zöldotthon-építés         - Zöldfoglalkoztatás
- Világításkorszerűsítés          - Élhető panel-felújítás         - Zöld szakképzési rendszer
- Decentralizált megújuló       - Távhő hatékonyság           kialakítása
és alternatív energia elő-         - Mi otthonunk felújítás        - Zöld tudatformálást szolgáló
állításának támogatása          - Megújuló közintézmény            tevékenységek támogatása
- Agrárenergetika          - Zöld kkv
- Környezet-, hulladékipar,
- Zöld mintaprojektek

Zöldenergia: a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése, a közintézményi és a
lakossági ellátásbiztonság jelentős javítása, az energiatermelés decentralizálása, a lokális
felhasználás ösztönzése, a megújuló energiafajták széles körű elterjesztése, hatékony
felhasználása, alternatív közlekedési technológiák elterjesztése, a hulladékból energia elv
érvényesítése a gazdasági versenyképesség és a munkahelyek számának növelése, nemcsak új
kapacitások telepítésével, hanem gyártó egységek létesítésén keresztül is

Energiahatékonyság: a kkv-szektor, mint beszállítói potenciál erősítését, a kapcsolódó hazai
innováció K+F+I tevékenységek eredményeinek alkalmazását, az építőipar „fehérítését”, a hazai
eredetű minőségi termékek és szolgáltatások piaci részesedésének növelését, a foglalkoztatottság
emelését, az adóbevételek növelését, az energiafüggőség mérséklését, a vonatkozó uniós és
nemzetközi környezetvédelmi és klímavédelmi elvárások teljesítéséhez való hozzájárulást.

Zöldoktatás, foglalkoztatás és szemléletformálás: az épületenergetikai korszerűsítési
program beindítása, foglalkoztatás támogatása az új, vagy tevékenységváltással létrejövő zöld
vállalkozások számára, zöld beruházásokhoz kapcsolódó új munkahelyek létrehozásának
támogatása, zöld közmunkaprogram beindítása energetikai szaktanácsadói és mentori hálózat
kialakítása keretében létrejövő munkahelyek támogatása

Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési 
programjának pályázati kiírásai:

1. Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban - E-környezetvédelem 
2. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok -
szemléletformálás, informálás, képzés 
3. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
4. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán
termelés 
5. Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (A) 
6. Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (B) 
7. A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése 
8. Megújuló energia alapú térségfejlesztés 
9. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Közép-Magyarországon 

Zöldgazdaság-fejleszté
si Program

Zöldenergia Energiahatékonyság Zöld K+F+IZöldoktatás,
foglalkoztatás és

szemléletformálás

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2743
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2741
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2741
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2739
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2735
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2735
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2732
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2736
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2730
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2729
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2701
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10. Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és
projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása 
11. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése 
12. Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése 
13. A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő,terjedésüket
elősegítő mintaprojektek 

A Környezet és Energia Operatív Program
prioritásai és alprogramjai:

A KEOP hét évre szóló periódusának az utolsó szakaszához, a 2011-2013-as időszakához
érkezett, a teljes programban meghatározott hosszú távú tervek megvalósítása lassan a végéhez
közeledik, ezen időszakot átfogó akciótervben öltenek rövidtávon megvalósítható formát a
feladatok.
A KEOP célja többek között Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes
környezeti-, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, a természeti erőforrások
hatékonyabb, takarékos használata. A megfogalmazott fejlesztési irányvonalak követésével
mindenki számára biztosítottá válik a tiszta, egészséges környezet.
A KEOP a fő fejlesztési irányvonalakat ún. prioritástengelyekként fogalmazza meg. A
prioritástengelyek intézkedésekre, az intézkedések konstrukciókra bonthatók, ezekre épülve
kerülnek kiírásra a pályázati felhívások és valósul meg maga a program.

1. Prioritás: Egészséges tiszta települések
A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek es a fenntartható
településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az
Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek.
Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg
ugyan a közüzemi vízmű által szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített
határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő
vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

Konstrukciók:
1.1.1. és 1.1.1/B: - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek és továbbfejlesztése 
1.2.0. - Szennyvízelvezetés és tisztítás 
1.3.0. - Ivóvízminőség javítása 
1.3.0/B. – Ivóvízellátás biztonságának javítása

2. Prioritás: Vizeink jó kezelése
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd
hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés
–révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és
mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával Európai Uniós
(pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget
teszünk.

Konstrukciók:
2.1.1. - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2731
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2731
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2738
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2740
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2742
http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2742
http://www.nfu.hu/doc/doc/1444
http://www.nfu.hu/doc/doc/1445
http://www.nfu.hu/doc/doc/1483
http://www.nfu.hu/doc/doc/1488
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2.1.2. - Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 
2.1.3. - Tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT)
2.2.1. - Komplex vízvédelmi beruházások 
2.2.1/B. - Komplex vízvédelmi beruházások – Duna-Tisza-közi Homokhátság
2.2.2. - VKI monitoring
2.2.2./B. - VKI informatika
2.2.3/A és B. - Ivóvízbázis védelme
2.3.0. - A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése 
2.4.0. - Szennyezett területek kármentesítése 
2.4.0/B. – Hulladéklerakók ármentesítése
2.5.0/B – Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése

3. Prioritás: Természeti értékeink jó kezelése
A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását,
megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a
környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy védett természeti területek
élőhelyeinek helyreállítása es megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen
természeti értékek helyreállítása es megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút)
természetbarát átalakítása, az élőhely fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése,
valamint az erdei iskolák es erdei óvodák fejlesztése. Továbbá a gyűjteményes növénykertek es
történeti kertek megőrzése helyreállítása.

Konstrukciók:
3.2.1. – Élőhelyvédelem- és helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme vonalas
létesítmények természetkárósító hatásának mérséklése
3.1.3. – Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása
3.2.0. – Élőhelykezeléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése
3.3.0. – Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

4. Prioritás: Megújuló erőforrások
A konstrukció megújuló energiából előállított hő- és/vagy villamosenergia termelésre, valamint
bioetanol előállítására és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált épületenergetikai
fejlesztésekre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelynek eredményeként a megújuló
energiaforrásokból termelt hő- és villamosenergia részaránya a teljes hazai energiafogyasztáson
belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók felhasználásával járó CO2 kibocsátás
mérsékléséhez.

Konstrukciók:
4.2.0. - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 
4.3.0. – Megújuló energia alapú térségfejlesztés
4.4.0. - Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint
biometán-termelés
4.7.0. – Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia termelő projektek előkészítési és
projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása
4.8.0. – Pénzügyi konstrukció
4.9.0. – Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

5. Prioritás: Hatékony energiafelhasználás
A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek
épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire), továbbá

http://www.nfu.hu/doc/doc/1487
http://www.nfu.hu/doc/doc/1486
http://www.nfu.hu/doc/doc/1471
http://www.nfu.hu/doc/doc/1471
http://www.nfu.hu/doc/doc/1471
http://www.nfu.hu/doc/doc/1446
http://www.nfu.hu/doc/doc/1446
http://www.nfu.hu/doc/doc/1447
http://www.nfu.hu/doc/doc/1475
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a távhőszolgáltatók és –termelők energia-takarékosság növelésére, az energia-hatékonyság
javítására irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. A prioritás elsősorban kis-közepes
mérető projekteket támogat, 10-75% közötti arányban.

Konstrukciók:
5.3.0/A – Épületenergetikai fejlesztések
5.3.0/B – Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
5.3.0/E – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése
5.4.0. – Távhő-szektor energetikai korszerűsítése

6. Prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás
A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos
szemléletmód, értékrend ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban
–kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. A prioritáshoz tartoznak továbbá a
szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét
hatékonyságát segítő tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló
e-környezetvédelmi fejlesztések is.

Konstrukciók:
6.1.0/A, B és C. – FÉF kampányok
6.2.0/A és B.- FÉF mintaprojektek
6.3.0. – E-környezetvédelem
6.3.0/Z.- Stratégiai Zajtérképek

7. Prioritás: Projekt előkészítés
A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret
egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és előkészítési munkáinak
finanszírozását szolgálja. Másrészt a megfelelő minőségű pályázatok beérkezését segítő
projektgenerálási és szakértői tevékenységek megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak
vonatkozásában is. (Utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, OP módosítást
követően lehetséges.)

Konstrukciók:
7.0.0. – Projekt előkészítés
7.1.0. – Derogációs vizi közmű projektek előkészítése
7.9.0. – Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra.

8. Prioritás: Technikai segítségnyújtás
A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás keret
egyrészt a OP közreműködő szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek -
finanszírozására szolgál. Másrészt ebből a keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP
megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok működtetése,
értékelő, elemző tanulmányok, fordítás költsége).

Konstrukciók:
8.1.1. - Az OP technikai-adminisztratív lebonyolítása (Közreműködő Szervezet finanszírozása)
8.1.2. - Az OP lebonyolításával kapcsolatos specifikus feladatok ellátása

II. 1 Települési környezetvédelmi információs rendszer létrehozása
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A program rövid leírása:

A település környezeti állapotát rögzítő, a környezeti monitoringot lehetővé tevő adatbázis
kialakítása, a környezeti állapot naprakész ismerete és ennek felhasználásával a környezet
állapotának folyamatos javítása céljából. A környezetvédelmi információs rendszer célja
tehát, mindazon mennyiségi és minőségi jellemzőket hordozó adat gyűjtése, képzése,
elsődleges feldolgozása és nyilvántartása, amelyek a környezet elemeinek állapotát,
terhelését, ezek változásait, az emberi használat, terhelés és beavatkozások különböző
hatásait megfelelő tér és időbeli bontásban mutatja.

Szükségességének indoklása:

Budakalász Város Önkormányzata nem rendelkezik egységes adatbázissal a környezet
állapotával kapcsolatban, pedig a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai között
szerepel, hogy elemeznie és értékelnie kell a környezete állapotát. "Az állami szervek és az
önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi
egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani, és -
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény által
megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni."
(1995.évi LIII.törv. 12.§. (3) bekezdés) E teendők ellátása a helyi észlelő rendszer kiépítését
és működtetését is igényli. Az információ gyűjtés kiterjedhet minden környezeti elemre,
illetve az átmenő forgalomra tekintettel a zajmérés is fontos feladat. Az egyes szakterületeken
felállított célok elérését mérésekkel lehet elsősorban (ld. eredménymutatók) igazolni.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 A TEKIR megléte  A település komplex környezetvédelmének

biztosítása, környezeti károk kivédése

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)

I.1. Környezeti információs rendszer létrehozása és
alkalmassá tétele a környezeti monitoringra 2012. 1,5

I.2.  A rendszer működtetése 2012 – 2013. 2
I.3.  Adatbázis folyamatos bővítése 2012 – 2013. 2
I.4.  A lakosság folyamatos tájékoztatása 2012 – 2013. 2

Összesen 11

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

I.1.

Környezeti
információs
rendszer létrehozása
és alkalmassá tétele
a környezeti
monitoringra

– – – 1,5 – – 1,5

I.2. A rendszer
működtetése - – – 2 – – 2

I.3. A d a t b á z i s - – – 2 – – 2
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f o l y a m a t o s
bővítése

I.4.
A lakosság
f o l y a m a t o s
tájékoztatása

- – – 2 – – 2

Összesen - – – 7,5 – – 7,5

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Koordinálás, Rendszer kiépítése és működtetés

Közreműködő szervezetek Feladataik
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés, engedélyezés

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság

Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Szentendrei, Pilisvörösvári
Kistérségi Intézet

Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés

Pest Megyei Kormány Hivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Szervei Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság

Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés

Pest Megyei Kormány Hivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Szervei Földművelésügyi Igazgatóság

Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés

Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés
TIGÁZ Rt. Adatszolgáltatás, Szakmai közreműködés
Civil szervezetek Véleményezés, Egyéb közreműködés
Vállalkozások Egyéb közreműködés
Lakosság Egyéb közreműködés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja

96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

Ma már szinte elképzelhetetlen magas színvonalú adattárolás és -kezelés a
digitális
térképeket megjelenítő térinformatikai alkalmazások nélkül. Ezek
használata, a térképi
állományok frissítése és az adatszolgáltatásba történő integrálása
folyamatos, rendszeres
fejlesztést igényel. Magyarország csak akkor lesz képes eleget tenni az
európai uniós
adatszolgáltatási kötelezettségeknek, ha eléri az adatnyilvántartás és
-szolgáltatás nyugat- európai
színvonalát.

Kedvezményezettek köre:

A település lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település közigazgatási területe

Monitoring rendszer:

Az ellenőrzés és a települési önkormányzat feladata. 
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Kapcsolódó jogszabályok:

 1996. évi LIII. törvény 67. §, 1995. évi LIII. törvény 49. §



II.2. Levegő minőségének javítása

A program rövid leírása:

A program célja, hogy az élhető település és az emberi egészség érdekében csökkenjen a
közlekedésből, valamint az egyéb, gazdasági tevékenységből eredő levegőszennyezés. 

Szükségességének indoklása:

Budakalász nem rendelkezik önálló levegőtisztaság-védelmi rendelettel. A levegő
minőségének megőrzése, javítása az emberi élet, egészség, a létminőség szempontjából
kiemelt jelentőségű. Minden lehetőséget, így a jogi eszközöket is fel kell használni ennek
érdekében.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 a levegőtisztaságra vonatkozó helyi rendelet

léte
 légszennyező komponensek paraméterei
 légúti megbetegedések száma

 a település komplex környezetvédelmének
biztosítása, környezeti károk kivédése

 a környezeti levegő minősége javul
 a lakosság egészségi állapota javul
 a település vonzereje, lakosságmegtartó

képessége nő

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
II.1. A települési levegőtisztasági rendelet megalkotása* 2011. –

Összesen –
* összhangban a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelettel, valamint az állattartást és kerti hull. égetést szabályozó
rendeletekkel

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

II.1. A települési
levegőtisztasági
rendelet megalkotása

– – – – – – –

Összesen – – – – – – –

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Rendelet előkészítése

Közreműködő szervezetek Feladataik
Pest megyei Kormány Hivatal Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Szentendrei, Pilisvörösvári
Kistérségi Intézet

Szakmai segítségnyújtás, véleményezése

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Véleményezés, szakmai segítségnyújtás, engedélyezés
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Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Lakosság Véleményezés, rendelet betartása, aktív részvétel
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A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 a hazai gazdasági tevékenységekből eredő kibocsátások szabályozása,
illetve csökkentése
 a települési környezetminőség javítása
 a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése
 környezetbiztonság stratégiai szintre emelése

Pest megye környezetvédelmi
programja

 A társadalom környezettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
ismereteinek növelése
 Közlekedési eredetű szennyezőanyag kibocsátások csökkentése
 A környezetszennyezés egészségügyi kockázatainak mérséklése
 a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

A monitoringot az Önkormányzat Műszaki Osztálya és a képviselőtestület végzi.

Kapcsolódó jogszabályok:

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák

kijelöléséről
 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabályokról

 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi
határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

http://www.kotikvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/kvvm_2002_004.htm
http://www.kotikvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/kom_2001_017.htm
http://www.kotikvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/kom_eum_fvm_2001_014.htm
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II.3. Közműellátás javítása

A program rövid leírása:

A program célja, hogy a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása hosszútávon
megvalósítható legyen, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a
mérséklése. 

Szükségességének indoklása:

Mind a lakosság, mind, pedig a helyi vállalkozások számára alapkövetelmény az előírásoknak
megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatott ivóvíz minősége
megfelelő, de az ivóvízhálózat és az ellátó rendszer felújításra szorul. A szennyvízhálózat
kiépítettségi foka megközelíti a 100 %-ot de a rákötések aránya még nem közelíti meg ezt.
Az összegyűjtött szennyvizet jelenleg Óbuda fogadja. Szennyvíz-csatornázatlan területeken, a
lakosokat kötelezni kell zárt, szivárgásmentes szennyvíz-tárolók kialakítására Helyi
szennyvíztisztító berendezések nem engedélyezhetőek, amennyiben nem bizonyított, hogy a
tisztított szennyvíz nitrát tartalma B határérték alatti, és amennyiben az adott településrészen
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépített. Az előbbieket helyi építési szabályzatban, illetve helyi
rendeletben kell szabályozni, ezen kívül a következőket is: szennyvíztárolók kialakítását,
melyet új építési engedélyezéseknél lehet elsősorban érvényesíteni. Meglévő létesítmények
esetén szorgalmazni kell az ellenőrzéseket.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 Szolgáltatott ivóvíz minősége
 Közüzemi szennyvízcsatorna hossza
 Közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok

száma
 Kezelt szennyvíz minőségi mutatói

 A lakosság egészségi állapota javul
 A környezet állapota javul
 Az infrastrukturális szolgáltatás bővülésével a

település megítélése javul, vonzereje megtartó
képessége nő

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
III.1. Szennyvízcsatorna építése a még csatornázatlan

területeken (Taván, Prekobrdo, Berdó dűlő)
2011-2013. Taván         170

Prekobrdo  90
Berdó dűlő   470
Össz.:         730

III.2. A településen a szennyvízcsatorna hálózatra való
bekötések számának növelése

2011 – 2012. –

III.3. Ivóvízellátás fejlesztése 2011 – 2013. n.i.
III. 4. Saját szennyvíztisztító építése 2011– 2013. 570

Összesen 1300
Megjegyzés: a vastagon szedett program a felülvizsgálat során került meghatározásra, az alap dokumentumban
nem szerepelt
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Sor-
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Operatív
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Saját
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Ft)

Ú. SZ .T.
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EU
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III.1. Szennyvízcsatorna
építése a még
csatornázatlan
területeken (Taván,
Prekobrdo, Berdó
dűlő)

15%

110
– – 620 – – 730

III.2. A településen a
szennyvízcsatorna
hálózatra való
bekötések számának
növelése

– – – – – – –

III.3. Ivóvízellátás
fejlesztése n. i. n. i. n. i. n. i. n. i. n. i. n. i.

III. 4.
Saját
szennyvíztisztító
építése

85,5 n. i. n. i. 484,5 n. i. n. i. 570

Összesen 195,5 – – 1104.5 – – 1300

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Tervek elkészítése, koordináció, sajáterő biztosítása

Közreműködő szervezetek Feladataik
DMRV Rt.
Fővárosi Csatornaművek

A technológiai bővítésben való segítségnyújtás, majd
annak szakszerű üzemeltetése

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Szentendrei, Pilisvörösvári
Kistérségi Intézet

Szakmai segítségnyújtás
Hozzájárulás a létesítési, működési engedélyekhez
Szakhatósági felügyelet

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szakmai segítségnyújtás
Szakhatósági felügyelet
Engedélyezés

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása

Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása
 az üzemelő és távlati vízbázisok, valamint a kiemelt vízvédelmi területek

védelme
 az ésszerű vízhasználat és a szennyezés-csökkentő technológiák széles

körű elterjesztése
 a települési szennyvíz kezelésének fejlesztése, figyelembe véve a

település sajátosságait (pl. méret, gazdaságos csatornázhatóság)
 a kommunális szennyvíziszapok hasznosítási arányának növelése
 a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető környezetkárosodások

felszámolása
 diffúz (nem pontszerű) szennyezések csökkentése (átfogó tárcaközi és a

környezeti elemeket átfogó programokkal)
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Pest Megye Környezetvédelmi
Programja

 Csatornázás, szennyvíztisztítás és szennyvíziszap elhelyezés mennyiségi
és minőségi fejlesztése

A Közép-Magyarországi régió
komplex operatív programja

 Környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztése

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

A szolgáltatott ivóvíz- és a tisztított szennyvíz minőségét a szolgáltató és az illetékes
hatóságok rendszeresen ellenőrzik.

Kapcsolódó jogszabályok:

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és felszín alatti

víz szennyezésével szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről

 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából
érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről

 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről

 220/2004. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és

–tisztítási megvalósítási programról
 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és

–tisztítási megvalósítási programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk
lehatárolásáról

 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának
ellenőrzésére vonatkozó részletes szebályokról

 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny

területeken levő települések besorolásáról
 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 47/2005. (III.11.) Kom. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés

rendjéről szóló
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II.4. Felszíni vizek rendezése

A program rövid leírása:

A csapadékvíz és a belvíz okozta problémák kezelése, ezáltal a lakosság -, valamint a
települési értékek védelmének a megvalósulása.

Szükségességének indoklása:

A csapadékvíz elvezetés vegyes rendszerű, a meglevő árkok elhanyagolt állapotúak, a
csapadékvíz elvezetése több területrészen nem megoldott. A hiányzó rendszer megépítése
szükséges, mivel nagyobb esőzés esetén a lehullott csapadékvíz nem tud megfelelő ütemben a
befogadóba lefolyni ill. elszikkadni. A csapadékvizek gyűjtését úgy kell biztosítani, hogy a
befogadóba jutásig nem szennyeződhessen, csak a ,,tiszta” csapadékvíz kerüljön elvezetése
meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe csak csapadékvíz vezethető be, a még
csatornázatlan területeken, illetve rekonstrukció során nyílt árkos elvezetést kell előnyben
részesíteni. A csapadékvizek elvezetése során a zárt vezeték, illetve merev lapburkolat
telepítése lehetőség szerint kerülendő, helyette a környezetbarát módszereket úgy, mint nyílt
árok biológiai védelemmel, esetleg hézagos lapburkolat részesítendő előnyben. 

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 az újonnan épített, ill. felújított

csapadékvíz-elvezető rendszer hossza
 a befogadóba vezetett víz minősége

 a település kül- és belterületének védelme
megvalósul

 a település komplex környezetvédelmének
biztosítása, környezeti károk kivédése

 a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá
válik, termelékenységük javul

 a település vonzereje, lakosságmegtartó
képessége nő

 a lakosság életkörülményei javulnak

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
IV.1. A település csapadékvíz elvezető rendszerének

terveztetése
2011-2013 7

IV.2. A település csapadékvíz elvezető rendszerének
bővítése, korszerűsítése

2011-2013 200

IV.3. A patakok folyamatos karbantartása - 0,4
Összesen 207,4

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

IV.1. A település
csapadékvíz elvezető
rendszerének

- – – 7 – – 7
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terveztetése
IV.2. A település

csapadékvíz elvezető
rendszerének
bővítése,
korszerűsítése

20 – – 180 – – 200

IV.3. A patakok
folyamatos
karbantartása

0,4 – – – – – 0,4

Összesen 20,4 – – 187 – – 207,4

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Koordinálás, tanulmányok elkészítése, elkészítettsége,

saját erő biztosítása
Közreműködő szervezetek Feladataik

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság

Szakmai közreműködés

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai
segítségnyújtás, engedélyezés

Vállalkozások Tervek, kivitelezés
Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulat Közreműködés a tervek kidolgozásban, szakmai

segítségnyújtás
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása

Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok

Lakosság Véleményezés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 a Víz Keretirányelv ütemezett hazai feladatainak időarányos végrehajtása

Pest Megye Környezetvédelmi
Programja

 A bekövetkezett, tartós környezetkárosodások felszámolása, felszín alatti
vizeket veszélyeztető szennyezőforrások szennyező hatásának
csökkentése

Pest megye veszélyelhárítási
koncepciója és feladat terve

 Víz általi veszélyeztetettség csökkentése

Pest megye területrendezési terve  Ár és belvíz elleni védekézés szabályozása
A Közép-Magyarországi régió
komplex operatív programja

 Környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztése

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete
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Monitoring rendszer:

A település önkormányzata szervezi és irányítja a tervezési folyamatokat. Az Önkormányzat
és a vállalkozók közötti szerződés szabályozza az egyes feladatokat. A szerződő felek és az
érintett hatóságok hatékony együttműködésével a program feladatai végrehajthatók.

II.5.  A talaj-és a felszín alatti vizek védelme

A program rövid leírása:

A program célja, hogy a talaj racionális, ökológia szempontú hasznosítása révén annak
környezeti károsodása csökkenjen, így kevésbé terhelve a lakosságot. 

Szükségességének indoklása:

A kisebb állattartó telepek tevékenységük folyamán tovább terhelik környezetüket. A nem
megfelelően kezelt hígtrágya a talaj mellett befolyással van a vizekre és a levegőre is. A
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet melléklete alapján a település a nitrát-érzékeny területekhez
tartozik, ezért a jogszabály előírásai ebben az esetben kötelező érvényűek. Az ivóvízbázist
érintő településrészek terület-felhasználása során figyelembe kell venni a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII.18) Korm. Rendelet 14§-ában és 5.sz. mellékletében foglaltakat. 

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 a termőterület művelési ág szerinti megoszlása
 a korszerű állattartó telepek száma

 a talaj racionális, ökológiai szempontú
hasznosítása megvalósul

 a település komplex környezetvédelmének
biztosítása, a környezet terhelése csökken

 a mező- és erdőgazdaság biztonságosabbá
válik, termelékenységük javul

 a település vonzereje, lakosságmegtartó
képessége nő

 a lakosság egészségi állapota javul

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
V.1. Állattartó telepek ellenőrzése, vizsgálata 2011-2012 –*
V.2. Állattartó telepek vizsgálatának eredménye által

meghatározott feladatok végrehajtása
2012 – 2015 –*

V. 3. Szennyezett területek felmérése 2011 – 2013 3
V. 4. Szennyezett területek kármentesítése 2011 - 2013 8 **
V. 5. Felszín alatti vízgazdálkodás szabályozása 2011 – 2012 –

Összesen –*
Megjegyzés: a vastagon szedett programok a felülvizsgálat során kerültek meghatározásra, az alap
dokumentumban nem szerepeltek
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* A költségigény nem az Önkormányzatot terheli, hanem az érintett vállalkozókat.
** A felmérés után kerül meghatározásra

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizál
t keret
 (millió

Ft)

Ú. SZ .T.
(millió

Ft)

Külön
EU

támog
atás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

V.1. Állattartó telepek
ellenőrzése,
vizsgálata

– – – – – – –

V.2. Állattartó telepek
vizsgálatának
eredménye által
meghatározott
feladatok
végrehajtása

– – – – – – –

V. 3. Szennyezett
területek felmérése - – – 3 – – 3

V. 4. Szennyezett
területek
kármentesítése

– – – 8 – – 8

V. 5. Felszín alatti
vízgazdálkodás
szabályozása

– – – – – – –

Összesen - – – 11 – – 11

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Koordinálás

Közreműködő szervezetek Feladataik
Pest Megyei Kormány Hivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Szervei Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság

Tervek véleményezése, jóváhagyása, engedélyezés

Pest Megyei Kormány Hivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Szervei Földművelésügyi Igazgatóság

Szakmai segítségnyújtás

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai
segítségnyújtás, engedélyezés

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság

Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai
segítségnyújtás

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Tervek jóváhagyása, szakmai segítségnyújtás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Véleményezés, szakmai segítségnyújtás
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Szentendrei, Pilisvörösvári
Kistérségi Intézet

Véleményezés, szakmai segítségnyújtás

Szolnoki Bányakapitányság Véleményezés, szakmai segítségnyújtás
Vállalkozások Tervek, kivitelezés
Tulajdonosok Megvalósítás
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása

Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok

Lakosság Véleményezés
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A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 talajvédelem
 termőtalajok védelme
 a talajvédelemmel kapcsolatos jogi és programalkotási feladatok

Pest megye környezetvédelmi
programja

 talajvédelem
 termőtalajok védelme

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és
a mutatók révén folyamatosan értékeli azt a hatóságokkal közösen.

Kapcsolódó jogszabályok:

 50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet a szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól

 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel
szembeni védelméről
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II.6.  A korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése

A program rövid leírása:

Az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet védelme, a fenntartható
fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás
eszközeivel. Az egészségesebb, higiénikusabb környezet kialakulásának elősegítése, a
tájsebek, valamint a település környezetét rontó elemek megszüntetésének segítése. Cél a
lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése és újrahasznosítás mértékének
növelése.

Szükségességének indoklása:

A 2000. évi XLIII. (hulladék)törvény 1. §. "b" pontja szerint a hulladékgazdálkodás ma
kitűzendő célja "a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által
okozott terhelések minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a
hulladékkezelés megelőzése (a természettől elsajátított anyag minél teljesebb felhasználása,
hosszú élettartamú és újrahasználható termékek kialakítása), a képződő hulladék
mennyiségének és veszélyességének körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem
forgó hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása".
Az Önkormányzatnak a település közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállításáról és
hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról közszolgáltatás keretein belül kell gondoskodni,
ennek keretében kell az illegális lerakásokat is felszámolni, ellenőrzéseket biztosítani. A
hulladékok kezelését (gyűjtés, ártalmatlanítás s tb.) csak hulladékkezelői engedéllyel
rendelkező végezheti.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 a hulladékszállításba bevont lakások,

vállalkozások száma
 a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások,

vállalkozások száma
 "tudatformáló oktatásban" résztvevő lakosok

száma
 a lerakóban elhelyezett hulladék mennyisége,

alkotók aránya
 a szelektíven begyűjtött hulladékok

hasznosításából vagy hasznosítás céljára
történő átadásból származó bevétel

 szemétszállítási díj mértéke
 illegális lerakók száma, odahordott hulladék

mennyisége, minősége
 begyűjtött állati eredetű hulladék mennyisége
 felszíni vizek talajszennyezettsége
 levegő szennyezettsége
 lakosság elégedettségi szintje a

hulladékszállítás szolgáltatásának
minőségével, ár/érték viszonyával

 térségi együttműködés hatékonysága

 Az emberek tiszta/tisztább környezetben
jobban érzik magukat, környezetükre jobban
vigyáznak

 A rend és rendtartás az emberek életmódbeli
változását hozza magával

 A szelektív hulladékgyűjtés
hulladékhasznosítás bevezetése új
vállalkozások beindítását ösztönzi a térségben

 Korszerűbb, környezetbarátabb technológiák
honosulnak meg

 A tisztább terület/térség felértékelődik
 A térségi környezetvédelmi szemlélet

összetartóbb, gondviselőbb közösséget
eredményez, a lakosság más minőségi
programokban is partner lesz



Budakalász Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat              Hazai Térségfejlesztő Zrt.
Program 2011. január

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
VI.1. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2011-2012 0,5
VI.2. Illegális lerakók felkutatása, felszámolása Folyamatos 5
VI.3. Tudatformáló oktatási, ismeretterjesztő program

kidolgozása 2011 2

VI.4. Szelektív hulladékgyűjtés rendszerének folyamatos
kialakítása (hulladékgyűjtő udvar, „ házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék  stb.)

2011-2013. 2

VI.5. Közterületi hulladékgyűjtő edényzet beszerzése és
felújítása a közterületen 2011-2012. 0,6

VI. 6. Házi komposztládák beszerzése és lakosság
részére és kedvezményes telepítése 2013 – 2014. 4

Összesen 16,1
Megjegyzés: a vastagon szedett programok a felülvizsgálat során kerültek meghatározásra, az alap
dokumentumban nem szerepeltek

Sor-
szám Operatív programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizál
t keret

 (milli
ó Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támog
atás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (milli
ó Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

VI.1. Hulladékgazdálkodási
terv felülvizsgálata 0,5 – – – – – 0,5

VI.2. Illegális lerakók
felkutatása,
felszámolása

– – – 5 – – 5

VI.3. Tudatformáló oktatási,
ismeretterjesztő
program kidolgozása

0,2 – – 1,8 – – 2

VI.4. Szelektív
hulladékgyűjtés
rendszerének
folyamatos kialakítása
(hulladékgyűjtő udvar,
hulladékgyűjtő szigetek
stb.)

– – – – – 2 2

VI.5. Közterületi
hulladékgyűjtő edényzet
beszerzése és felújítása
a közterületen

– – – – – 0,6 0,6

VI. 6. Házi komposztládák
beszerzése és lakosság
részére és
kedvezményes
telepítése

0,4 – – 3.6 – - 4

Összesen 1,1 – – 10,4 – 2,6 14,1

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Pályázatok elkészítései, kivitelezés

Közreműködő szervezetek Feladataik
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Közép-Duna- völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Véleményezés, szakmai segítségnyújtás,engedélyezés

Pest  Megyei Kormány Hivatal Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás
Civil szervezetek, lakosság Aktív részvétel, rendeletek betartása, véleményezés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti
időszakra szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 a megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési, illetve termelési
hulladékok körében
 az ártalmatlanítandó települési, illetve termelési hulladékok alacsony

környezeti kockázatú kezelése
 a tervezettség és a hatékonyság javítása a hulladékgazdálkodásban

O r s z á g o s
Hulladékgazdálkodási Terv

 c1) települési szilárdhulladék-kezelési program
 c1.1. komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása
 c1.3. régi lerakók rekultiválása

K ö z é p - M a g y a r o r s z á g i
statisztikai régió
hulladékgazdálkodási terve

 .Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő,
szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok
 . Hulladékgazdálkodási cselekvési programok

Pest Megye Környezetvédelmi
Programja

 Települési hulladékok keletkezésének megelőzése, csökkentése
 Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek és hazsnosító művek kialakítása
 Komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása
 Régi, felhagyott lerakók környezeti vizsgálata és rekultiválása
 Települési folyékonyhulladék-kezelés korszerűsítése
 Biológiai úton lebomló szerves hulladék elklönített kezelése,

komposztálása, helyi hasznosításának elősegítése

Pest Megye Területrendezési
Terve

 Települési hulladékok keletkezésének megelőzése, csökkentése
 Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek és hazsnosító művek kialakítása
 Komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása
 Régi, felhagyott lerakók környezeti vizsgálata és rekultiválása
 Települési folyékonyhulladék-kezelés korszerűsítése
 Biológiai úton lebomló szerves hulladék elklönített kezelése,

komposztálása, helyi hasznosításának elősegítése

Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Terve

 komplex környezeti rehabilitációt igénylő területekre vonatkozó előírások

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

A monitoringot a település képviselőtestülete, valamint a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi

Kapcsolódó jogszabályok:

 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről
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 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól

 4/2001. (II. 23.) KÖM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó

berendezések kezelésének részletes szabályairól.
 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok. hulladékaik kezeléséről
 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékéről
 20/2006. (IV. 5.) KvVM a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról

és feltételekről
 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeiről
 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeiről
 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és

megállapításának módjáról
 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről
 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények

kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos

közegészségügyi követelményekről
 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékok kezelésének részletes

szabályairól
 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

kötelezettségekről
 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 224/2004. (VII. 22.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

szerződésről
 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes

szabályairól
 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályiról
 181/2008. (VII.8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
 264/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak

visszavételéről
 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokon átlépő szállításának

ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény
kihirdetéséről

 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésnek részletes

szabályairól
 103/2003. (IX. 11.) FVM renelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok

kezeléséről
 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről
 110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
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II.7. Épített környezet védelme

A program rövid leírása:

A program célja, hogy a település tervszerű rendezése révén a lakosság számára egy
egészséges, kultúrált lakókörnyezet jöjjön létre. Az észszerű beépítések révén, valamint a
történelmi, kulturális, népi és természeti értékek fokozott védelmével a település vonzereje
nő, térségi megítélése javul.

Szükségességének indoklása:

Az épített környezet szempontjából fontos, hogy a meglévő országosan és helyileg védett
emlékek állagmegóvása mellett, a még védendő területeket vonják helyi védelem alá, ezúton
is őrizve a település hagyományait. A településen több műemléki épület található, így fontos
figyelmet fordítani a védett épületek fenntartására és állagmegóvásra. A korábbi ipari
területek jelenleg hasznosítás nélkül állnak, barnamezős beruházás keretein belül, új
települési alközpont fejleszthető.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 védett épületek, létesítmények száma, állapota
 barnamezős beruházások száma

 a településkép javul
 a település vonzereje, lakosságmegtartó

képessége nő
 a lakosság életkörülményei javulnak

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
VII.1. További védendő épületek felkutatása és állapotuk

felmérése (az elkészült felmérés felülvizsgálata)
2014. 0,3

VII.2. Az építmények állagának megóvása, az eredeti
tervek szerinti helyreállítása

2011 – 2012. 50

VII.3. Védendő épületek helyi védelem alá vonása folyamatos -

VII. 4.
A volt Lenfonó területén települési alközpont
fejlesztési program indítása, barnamezős
beruházással

2011-2013 n. i.

Összesen 50,3
Megjegyzés: a vastagon szedett program a felülvizsgálat során kerültek meghatározásra, az alap dokumentumban
nem szerepelt
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Sor-
szám

Operatív
programok
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Hit
el
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Ft)
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Ft)

Ú. SZ
.T.
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Ft)
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EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

VII.1. További védendő
épületek felkutatása
és állapotuk
felmérése (az
elkészült felmérés
felülvizsgálata)

0,3 – – – – – 0,3

VII.2. Az építmények
állagának megóvása,
az eredeti tervek
szerinti helyreállítása

– – – – – 50 50

VII.3. Védendő épületek
helyi védelem alá
vonása

– – – – – – –

VII. 4.

A volt Lenfonó
területén települési
alközpont fejlesztési
program indítása,
barnamezős
beruházással

n. i. n. i. n. i. n. i. n. i. n. i. n. i.

Összesen 0,3 – – – – 50 50,3

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Koordinálás, rendeletalkotás, saját erő biztosítása,

Védetté nyilvánítás, véleményezés
Közreműködő szervezetek Feladataik

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védetté nyilvánítás, véleményezés
Pest-megyei Kormány Hivatal Állami Főépítészi Iroda Véleményezés, szakmai segítségnyújtás
Vállalkozások Tervek, kivitelezés
Civil szervezetek Közreműködés a tervek kialakításában és a megvalósítás

ellenőrzésében
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása

Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok

Lakosság Véleményezés, kivitelezés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is
megfelelő alakulásának elősegítése és a korábbi hibákból eredő
környezeti problémák csökkentése
 az épített környezeti elemek, az épített és régészeti kulturális örökség

megfelelő állapotának biztosítása
Közép-Magyarországi régió
komplex operatív programja

 települési (al)központok fejlesztése identitást erősítő funkciókkal
 város-rehabilitáció felgyorsítása
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Pest megyei területfejlesztési
stratégia és operatív program

 településközpont rehabilitáció
 települési rozsdaövezetek rehabilitációja
 települési zöldterületek rehabilitációja, fejlesztése
 történelmi örökségterületek rehabilitációja

Pest megye környezetvédelmi
programja

 településszerkezet, -fejlesztés, -rendezés környezeti szempontból is
megfelelő alakulásának elősegítése és a korábbi hibákból eredő
környezeti problémák csökkentése
 az épített környezeti elemek, az épített és régészeti kulturális örökség

megfelelő állapotának biztosítása

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és
a mutatók révén folyamatosan értékeli azt.

Kapcsolódó jogszabályok:

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2001. évi LXIV törvény a kulturális örökség védelméről
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II.8. Zöldfelület-fejlesztés

A program rövid leírása:

A program célja a település zöldfelületének mennyisége és minőségi javítása, az „élhetőbb”
és egészségesebb lakóhely kialakítása érdekében. 

Szükségességének indoklása:

A település belterületi zöldfelületi ellátottsága hasonlóan az agglomeráció többi településéhez
nem jó, bár nem a legrosszabbak közé tartozik. Különösen a régi településmag, illetve néhány
újabb lakónegyed esetében messze a kívánalmakat alulmúló a zöldfelületek aránya, kevés,
vagy hiányos az útszéli fás növényzet, a park. A főváros közelsége és az ebből adódó
fokozott környezeti terhelés (közlekedés!) miatt jogos igény a lakosság részéről az
egészségesebb környezet kialakítására, amihez hozzátartozik például az allergén növények
szervezett irtása.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 Zöldterületek nagysága
 Allergén gyomok által fertőzött területek

nagysága
 Allergiás megbetegedések száma

 a településkép javul
 a település vonzereje, lakosságmegtartó

képessége nő
 a lakosság életkörülményei javulnak

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
VIII.1. Átfogó zöldfelületi rekonstrukciós terv készítése 2012. 5
VIII.2. Zöldfelületek kialakítása az utak, utcák és egyéb

területek mentén 2011– 2013 5

VIII.3. A fenológiai fázisokhoz alkalmazkodva a parlagfű
(és más allergén gyomok) virágzás előtti irtása folyamatos 15

VIII.4. A helyi védelem kiterjesztése további értékes fákra
és fasorokra 2011 –

Összesen 25

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

VIII.1. Átfogó zöldfelületi
rekonstrukciós terv
készítése

5 – – – – – 5

VIII.2. Zöldfelületek
kialakítása az utak,
utcák és egyéb

5 – – – – – 5
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területek mentén
VIII.3. A fenológiai

fázisokhoz
alkalmazkodva a
parlagfű (és más
allergén gyomok)
virágzás előtti irtása

15 – – – – – 15

VIII.4. A helyi védelem
kiterjesztése további
értékes fákra és
fasorokra

– – – – – – –

Összesen 25 – - – – – 25

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Koordinálás, saját erő biztosítása

Közreműködő szervezetek Feladataik
ÁNTSZ Véleményezés, szakmai segítségnyújtás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága Véleményezés, szakmai segítségnyújtás
Budakalászi Faluház KHT Tervek, kivitelezés
Civil szervezetek Közreműködés a tervek kialakításában és a megvalósítás

ellenőrzésében

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 Városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása

Pest megye  környezetvédelmi
programja

 Biológiai allergének, egészségkárosító gyomnövények (parlagfű, fekete
üröm) visszaszorítása, irtás, mentesítés

 Települési közparkok állapotának javítása, nagyságuk növelése
elsősorban a sűrűn lakott, zöldterülethiányos településközpontokban

 A belterületi zöldfelületek védelme, beépítésük megtiltása

Pest megyei Területfejlesztési
Stratégia és Operatív Program

 Települési zöldterületek rehabilitációja, fejlesztése

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását ő felügyeli, és
a mutatók révén folyamatosan értékeli azt.
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II.9. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése

A program rövid leírása:

A program célja, hogy Budakalászon a közlekedésből eredő levegő- és zajszennyezés,
valamint a balesetveszély  csökkenjen, miközben fenntartható módon biztosítható a lakosság
számára a mobilitás. 

Szükségességének indoklása:

Budakalászt közlekedésföldrajzi elhelyezkedésből és a szuburbanizációból adódóan nagy
mértékben érintik az agglomeráció és Budapest közötti forgalmi áramlatok. A Pomáz felől
Budapest felé tartó forgalom keresztezi a települést, ami az utak túlzsúfoltságát, jelentős
környezetszennyezést és balesetveszélyt, valamint az utak gyors elhasználódását okozza.
Ezért szükséges a településen átáramló forgalom csökkentése az M0 északi szektor, és a
települést elkerülő út megépítésével, illetve a belterületen forgalomtechnikai intézkedésekkel.
A forgalom csökkentésében fontos szerepet kell hogy kapjon a személygépkocsi használat
csökkentése. Ezt elsősorban a tömegközlekedés (HÉV) fejlesztésével és P+R parkolók
építésével, illetve kisebb mértékben kerékpárutak építésével lehet ösztönözni. A kerékpárutak
építésének fontos szerepe lehet a balesetveszély csökkentésében is.
Budakalászon nem teljes az utcák kiépítettsége. A burkolat nélküli utak porszennyezést
okoznak és rontják a településképet. Cél az összes belterületi út, burkolattal való ellátása.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 Burkolt belterületi utak aránya
 Évente felújított belterületi utak hossza
 A forgalomcsökkenés mértéke a település főbb

útjain
 Kerékpárutak hossza
 Kerékpáros balesetek számának csökkenése
 A közforgalmú közlekedést igénybe vevők

aránya
 Közlekedési eredetű zaj- és légszennyezés

csökkenése

 A lakosság egészségi állapota javul
 A környezet állapota javul
 A településkép javul
 A település vonzereje, lakosságmegtartó

képessége nő
 A lakosság életkörülményei javulnak
 A közúti közlekedés biztonságosabbá és

gyorsabbá válik
 A közlekedés által okozott környezetterhelés

csökken

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
IX.1. Belterületi földutak burkolása 2011-2013 160
IX.2. Belterületi burkolt utak felújítása 2011-2013 60
IX.3. Forgalomcsillapító eszközök 2011-2013 20
IX.4. Kerékpárút építése 2011-2013 50
IX.5. P+R parkolók létesítése 2011-2013 30
IX.6. Az M0 körgyűrű északi szektor kiépítése 2009-2015 n.i.*
IX.7. Az elkerülő út megépítése n.i. 5 000*
IX.8. Állami kezelésű közutak felújítása 2011-2013 n.i. **
IX.9. Tömegközlekedés fejlesztése (HÉV vonal

felújítása) 2011-2013 55 000***

Összesen 60 320
Megjegyzés: a vastagon szedett program a felülvizsgálat során kerültek meghatározásra, az alap dokumentumban
nem szerepelt

* nem önkormányzati feladat, a program végrehajtásáért az Infrastruktúrafejlesztő Zrt. felel
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** nem ismert, nem önkormányzati feladat, a program végrehajtásáért a Magyar Közút Kht
*** nem önkormányzati feladat, a program végrehajtásáért a BKV Zrt. felel
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 (millió
Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

IX.1. Belterületi földutak
burkolása 24 − 6 130 − − 160

IX.2. Belterületi burkolt
utak felújítása 18 − 42 − − 60

IX.3. Forgalomcsillapító
eszközök létesítése
(az elkerülő út
megépülése után)

20 − − – − − 20

IX.4. Kerékpárút építése 10 − − 40 − – 50
IX.5. P+R parkolók

létesítése 6 − − 24 − − 30

IX.6. Az M0 körgyűrű
északi szektor
kiépítése

− − − – - - n.i

IX.7. Az elkerülő út
megépítése − − − − − 5 000 5 000

IX.8. Állami kezelésű
közutak felújítása − − − − − − n.i.

IX.9. Tömegközlekedés
fejlesztése (HÉV
vonal felújítása)

11000 − − − 44000 − 55 000

Összesen 11 102 0 108 114 87 000 95 000 193 320

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Önkormányzata Tervek elkészítése, koordináció, sajáterő biztosítása

Közreműködő szervezetek Feladataik
Magyar Közút Kht. Szakmai közreműködés, megvalósítás
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet Szakmai közreműködés
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő ZRt. Szakmai közreműködés, megvalósítás
BKV ZRt. Szakmai közreműködés, megvalósítás
Kerékpáros civil szervezetek Szakmai közreműködés
Vállalkozások Tervezés, kivitelezés
Lakosság Véleményezés, rendeletek betartása
Állami Autópályakezelő ZRt. Üzemeltetés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 a hazai gazdasági tevékenységekből eredő kibocsátások szabályozása,
illetve csökkentése
 a települési környezetminőség javítása
 a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése
 környezetbiztonság stratégiai szintre emelése



Budakalász Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat              Hazai Térségfejlesztő Zrt.
Program 2011. január

Közlekedéspolitikai koncepció
2003-2015

A közlekedési infrastruktúra környezetbarát módon, valamint a természeti
és táji értékek megőrzése figyelembevételével történő fejlesztése
A közlekedéspolitika hálózatfejlesztési célja, hogy 2015-re a helyi utak
100%-ban szilárd burkolatúak legyenek

A Közép-Magyarországi Régió
Közlekedésfejlesztésének Integrált
Stratégiai Terve és Operatív
Programja

A települések közötti és a településeken belüli közlekedési kapcsolatok
javítása

Pest megyei Területrendezési Terv Pest megye közúthálózatának, vasútvonalainak, a tömegközlekedésnek és a
kerékpárutaknak a fejlesztése

Pest megye környezetvédelmi
programja

Közlekedési eredetű szennyezőanyag kibocsátások csökkentése

Pest megye környezetvédelmi
programja

Közlekedési eredetű környezeti problémák csökkentése

A Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Terve

Az agglomeráció közúthálózatának, vasútvonalainak, a
tömegközlekedésnek és a kerékpárutaknak a fejlesztése

Kedvezményezettek köre:

A település lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

A monitoringot a Polgármesteri Hivatal végzi.

Kapcsolódó jogszabályok:

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 2003. évi CXXVIII. Törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának

közérdekűségéről és fejlesztéséről
 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

végrehajtásáról
 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és

megszüntetésének engedélyezéséről
 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500183.TV
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II.10. Energiagazdálkodás racionalizálása

A program rövid leírása:

A program célja az energia racionálisabb, környezetkímélőbb és megújuló energiaforrásokra
is támaszkodó fejlesztése egyrészt energetikai technológiai fejlesztési másrészt pedig
energia-megtakarítási oldalról.

Szükségességének indoklása:

A megújuló energiaforrások használata környezetkímélő, fenntartható és hosszú távon igen
költséghatékony megoldás. A település egyes megújuló energiaforrások kihasználására
fekvésénél, környezeti adottságainál, infrastrukturális helyzeténél fogva különösen alkalmas,
ezért ennek figyelembe vételével kiaknázása, a megvalósítás lehetőségeinek számba vétele
mindenképpen indokolt.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 Megújuló energiaforrások használatának

mértéke
 Megújuló energiaforrásokra támaszkodó

technológiák száma
 Energia-megtakarítás mértéke
 Megújuló energiaforrások által termelt energia

volumene

 Önkormányzati energia-megtakarítás jelentős
mértékű növekedése

 Lakossági energia-megtakarítás jelentős
mértékű növekedése

 Megújuló energiaforrásokra támaszkodó
technológiák számának növekedése

 Megújuló energiaforrások előállításának
növekedése

 Megújuló energiaforrások felhasználásának
növekedése

 Megújuló energiaforrások telepítésére fordított
anyagi ráfordítások volumene

 Megújuló energiaforrások által termelt
energiamennyiség növekedése

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)

X.1. A Települési energiastratégia folyamatos
aktualizálása Folyamatos 1

X. 2.
A település megújuló energia potenciáljának
felmérése és alkalmazási lehetőségeik
meghatározása

2013. 2

X. 3. Megújuló energiaforrásokra épülő beruházások 2014-2020. n. i.
X. 4. Közvilágítás folyamatos korszerűsítése Folyamatos 25

X. 5.
Az energiahasznosítás racionalizálása és megújuló
energiaforrások alkalmazása az önkormányzati
intézményekben

2014-2016. 170

X. 6. Energiatakarékos szemlélet kialakítása Folyamatos 1
Összesen 199



Budakalász Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat              Hazai Térségfejlesztő Zrt.
Program 2011. január

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

X.1.

A Települési
energiastratégia
folyamatos
aktualizálása

0,5 – – – – 0,5 1

X. 2.

A település megújuló
energia
potenciáljának
felmérése és
alkalmazási
lehetőségeik
meghatározása

1 – – – – 1 2

X. 3.
Megújuló
energiaforrásokra
épülő beruházások

n. i. n. i. n. i. n. i. n. i. n. i. n. i.

X. 4.
Közvilágítás
folyamatos
korszerűsítése

25 – – – – – 25

X. 5.

Az
energiahasznosítás
racionalizálása az
önkormányzati
intézményekben

119 – – 51 – – 170

X. 6. Energiatakarékos
szemlélet kialakítása 1 – – – – – 1

Összesen 146,5 – – 51 – 1,5 199

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Részletes koncepciók, tanulmányok, tervek

elkészíttetése, a feladatok kivitelezésének felügyelete,
pályázati források megszerzése

Közreműködő szervezetek Feladataik
Budapesti Elektromos Művek Rt. Szakmai segítségnyújtás, véleményezés
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. (TIGÁZ) Szakmai segítségnyújtás, véleményezés
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szakmai segítségnyújtás, véleményezés, engedélyezés

Vállalkozások Tervek, kivitelezés
ESCO cégek Harmadikfeles finanszírozás
Civil szervezetek Közreműködés a tervek kialakításában és a megvalósítás

ellenőrzésében
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Területfejlesztési Társulása

Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok

Lakosság Véleményezés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
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96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 Az energiagazdálkodási tevékenységekből eredő légköri kibocsátások
csökkentésének előmozdítása
 Az energia előállításának, átalakításának és szállításának korszerűsítése
 Fogyasztó-oldali energiatakarékosság és energiahatékonyság javítása
 Megújuló energiahordozók hasznosításával kapcsolatos technológiák

fejlesztése és elterjesztése (beruházási támogatással)
 Alternatív üzemanyag alkalmazása
 Depóniagáz hasznosítása
 Egyéb biomassza-hasznosítás, a helyi célokra jelenleg használt

gáztüzelőanyag kiváltása helyi biomassza felhasználással, valamint
párhuzamos fűtési rendszerek kialakítása
 Nap- és szélenergia, valamint geotermikus energia alkalmazása
 Árpreferencia a megújuló energiaforrások felhasználásával termelt

villamosenergiára
 Az üvegházhatású gázok mezőgazdasági és hulladék eredetű

kibocsátásának mérséklése
 Az energetikai célú és a megkötési potenciál növelésére irányuló

növénytermesztés támogatása
 Kutatásfejlesztés, horizontális intézkedések
 Szemléletformálás, tájékoztatás (technológiaváltási, fogyasztási

szokásokkal kapcsolatos feladatok) tájékoztatási és információs
rendszerek fejlesztésére irányuló oktatási, nevelési és szemléletformálási
feladatok

Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció  A megelőző, elővigyázatos környezetvédelem és a környezetileg

hatékony innováció általános érvényesítése
 távhőellátás, gáz- és villamosenergia-ellátás szolgáltató oldalának

korszerűsítése
 a szolgáltatóparkok, önkormányzati tulajdonú társaságok

energiahatékonysági beruházásai
 a köz- és lakóépületek energiamegtakarítást szolgáló korszerűsítései
 a megújuló energia felhasználásához kapcsolódó környezetipari háttér,

technológiák versenyképességének javítása
Pest megye Környezetvédelmi
Program

 Energia előállításának korszerűsítése
 Fogyasztó-oldali energiatakarékosság és energiahatékonyság javítása
 Az energetikai célú és a megkötési potenciál növelésére irányuló

növénytermesztés támogatása
 Nap és szélenergia, valamint geotermikus energia alkalmazása
 Egyéb biomassza-hasznosítás, a helyi célokra jelenleg használt gáz

tüzelőanyag kiváltása helyi biomassza felhasználásával, valamint
párhuzamos fűtési rendszerek kialakítása
 Alternatív üzemanyag alkalmazása

Pest megyei Területfejlesztési
Stratégia és Operatív Program

 Megújuló energiaforrások hasznosítása

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága, a település területén működő kereskedelmi, gazdasági, ipari,
mezőgazdasági és szolgáltató egységek.

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete
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Monitoring rendszer:

Az ütemterv tervszerű végrehajtását az Önkormányzat felügyeli az általa megbízott
projektkoordinátor(ok) révén. A monitoring az előre meghatározott indikátorok révén
értékelhető.
A támogatási alapok megfelelő felhasználását a forrásadó szervezetek folyamatosan
ellenőrzik a hazai és EU monitoring rendszerben foglaltak szerint. A programban ismertetett
létesítmények tervszerinti kivitelezéséért műszaki ellenőrök, a megvalósult beruházások
eredményes üzemeltetéséért az üzemeltetők (sok esetben az Önkormányzat) felelősek.

Kapcsolódó jogszabályok:

 2007. évi LXXXVI törvény a villamos energiáról
 63/2005. (VI. 28.) OGY határozat az alternatív és megújuló energiahordozók

elterjesztésének hatékonyabbá tételéről
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II.11. Természetvédelem- és tájvédelem

A program rövid leírása:

A program célja Budakalász különböző külterületi, illetve kül- és belterületi értékes
természeti területei között összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a zöldfelületek, ezen
belül az erdőterületek növelése, a táji diverzitás megőrzése illetve növelése, a tavak
rekreációs és természetvédelmi funkciójának összehangolása. 

Szükségességének indoklása:

A település jelentős természeti értékkel rendelkezik, a Duna Ipoly Nemzeti Park területére
eső védett területektől, a Gyógynövénykutató Intézett védett botanikus kertjén át, a Duna
országos jelentőségű zöldfolyosójáig. Ugyanakkor a főváros közelsége és az áthaladó óriási
forgalmú utak nagy környezeti terhelést rónak a területre (a védettekre különösen), amelyek
csak nagyon szigorúan betartott és messzemenőkig természetvédelmi szempontú szabályozás
mellett tarthatók fenn. A helyi értékvédelem még gyerekcipőben jár, pedig a helyi természeti
értékek védelme különösen fontos az ott élő lakosság hagyományait, kötődését,
kultúrtörténeti emlékeit és helyi öntudatát tekintve. A helyi értékvédelmi rendelet
megalkotásával párhuzamosan - azt alátámasztandó – elkészülhet az Egyedi
Tájérték-katasztere, mely a természeti értékeken túl meghatározó, helyi jelentőségű
kultúrtöténeti, történelmi és egyházi értékeket is magában foglalja. Természetvédelmi,
természet közeli és rekreációs célra is alkalmas zöldterületek beépítése nem engedélyezhető.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 a térség természetvédelmi területeinek

növekedése
 a tájidegen fajok arányának visszaszorulása
 a térségi vízterek vízminőségi mutatóinak

javulása
 a térségbe irányuló (öko)turizmus

megnövekedése

 a település komplex környezetvédelmének
biztosítása, a környezet terhelése csökken

 a település vonzereje, lakosságmegtartó
képessége nő

 a lakosság életkörülményei javulnak

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
XI.1. Tájrekonstrukciós terv készítése az Omszk-tó és

park területére 2012-2013. 2

XI.2. Egységes tájrekonstrukciós és zöldfelület fejlesztési
terv kidolgozása a kavicsbánya tavak egész
területére (Szentendrével)

2013-2014. 5

XI. 3. Védelmi program kidolgozása a patak partok
„felélesztésére” 2013 – 2014. 2

XI.4. Mezővédő erdősávok telepítése 2009-2014 -

XI.5. Helyi védettséget élvező területek felülvizsgálata,
kezelési tervék készítése 2011 3

XI.6. Helyi védelemre érdemes területek, egyedek
felkutatása, védelme folyamatos -

Összesen 11
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Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizál
t keret
 (millió

Ft)

Ú. SZ .T.
(millió

Ft)

Külön
EU

támog
atás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

XI.1. Tájrekonstrukciós
terv készítése az
Omszk-tó és park
területére

2 – – – – – 2

XI.2. Egységes
tájrekonstrukciós és
zöldfelület fejlesztési
terv kidolgozása a
kavicsbánya tavak
egész területére
(Szentendrével)

2,5 – – – – 2,5 5

XI. 3. Védelmi program
kidolgozása a patak
partok
„felélesztésére”

2 – – – – – 2

XI.4. Mezővédő
erdősávok telepítése – – – – – – –

XI.5.

Helyi védettséget
élvező területek
felülvizsgálata,
kezelési tervék
készítése

3

Helyi védelemre
érdemes területek,
egyedek felkutatása,
védelme

– – – – – – –

Összesen 9,5 – – – – 2,5 11

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Koordinálás, tanulmányok elkészítése, elkészítettsége,

saját erő biztosítása
Közreműködő szervezetek Feladataik

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Véleményezés, szakmai segítségnyújtás
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Véleményezés, szakmai segítségnyújtás, engedélyezés

Pest Megyei Kormány Hivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Szervei Növény és Talajvédelmi
Igazgatóság

Tervek véleményezése, jóváhagyása

Pest Megyei Kormány Hivatal Mezőgazdasági
Szakigazgatási Szervei Földművelésügyi Igazgatóság

Szakmai segítségnyújtás

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság

Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai
segítségnyújtás

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Tervek jóváhagyása, szakmai segítségnyújtás,
engedélyezés

Vállalkozások Tervek, kivitelezés
Civil szervezetek Tájékoztatás, részvétel a kivitelezésben



Budakalász Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat              Hazai Térségfejlesztő Zrt.
Program 2011. január

Lakosság Véleményezés, részvétel a kivitelezésben

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 A biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése
 Nemzetközi természetvédelmi egyezményekből fakadó
     kötelezettségek teljesítése
 Horizontális intézkedések

Pest megye környezetvédelmi
programja

 Védett természeti értékek és területek megóvása, fenntartása
 Védett természeti területek arányának növelése
 Természetvédelmi kezelési tervek készítése
 Natura 2000 területek fenntartása
 Ökológiai (zöld folyosó) hálózat elemeinek kialakítása
 Természetközeli erdők területének növelése, erdei génbankok és

erdőrezervátumok fenntartása
 Füves és vizes természeti területek védelme, revitalizációja,

rekonstrukciója
 Kisvízfolyások, tavak, tározók renaturalizációja
 Egyedi tájértékek kataszterezése
 A természetvédelem társadalmi elismerésének növelése
 Természetvédelmi információs rendszerek fenntartása és fejlesztése
 Szemléletformálás

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

Az ellenőrzés az Önkormányzat és a Nemzeti Park feladata. Az ütemterv tervszerű
végrehajtását felügyelik, és a mutatók révén folyamatosan értékelik azt.

Kapcsolódó jogszabályok:

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 239/2000 (XII.23) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és

kötelezettségekről
 1996. évi XXI. törvény a terület- és településrendezésről
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű

természetvédelmi rendeltetésű területekről
 2009. évi XXXVII. törvény az Erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
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II.12. Zajártalom elleni védelem

A program rövid leírása:

A program célja a település zajterhelésének mérséklése az élhető település valamint az
emberi egészség védelme szempontjából. 

Szükségességének indoklása:

A település lakosságát érő közlekedési eredetű zajterhelés folyamatosan növekszik.
Az emberi egészség megőrzése szempontjából nagyon fontos a nyugodt pihenés. Ennek
elengedhetetlen feltétele a csendes környezet. Az egészségre káros mértékű zaj- és
rezgésterheléstől védeni kell a lakosságot, ennek érdekében a jogi eszközöket is fel kell
használni. 1991.évi XX. törvény minden önkormányzat jogosult helyi zajvédelmi szabályok
alkotására.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 A környezeti zajszint  a település komplex környezetvédelmének

biztosítása, a lakosság egészségi állapotának
javulása

 a település vonzereje, lakosságmegtartó
képessége nő

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)
XII.1. A települési zaj- és rezgésvédelmi rendelet

megalkotása 2011. –

XII.2. Zajcsökkentő eszközök létesítése (zajcsökkentő
falak, nyílászárók cseréje stb.) folyamatos 20*

Összesen 20*
* a költségeken az önkormányzat és a BKV ZRt. osztozna

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

XII.1. A települési zaj- és
rezgésvédelmi
rendelet megalkotása – – – – – –

XII.2. Zajcsökkentő
eszközök létesítése
(zajcsökkentő falak,
nyílászárók cseréje
stb.)

2 – – – 18 20
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Összesen 2 – – – 18 20
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Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata A feladatok meghatározása, koordinálás

Közreműködő szervezetek Feladataik
Pest megyei Kormány Hivatal Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás
, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Szentendrei, Pilisvörösvári
Kistérségi Intézet

Szakmai segítségnyújtás, véleményezése

Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Hatósági zajmérések, véleményezés, szakmai
segítségnyújtás, engedélyezés

Vállalkozások Kivitelezés, tervezés
Lakosság Véleményezés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program

 a hazai gazdasági tevékenységekből eredő kibocsátások szabályozása,
illetve csökkentése

 a települési környezetminőség javítása
 a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése

Pest megyekörnyezetvédelmi
programja

 a közlekedési eredetű településkörnyezeti problémák mérséklése

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

Az Önkormányzat felügyeli a tervszerű végrehajtást a Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőséggel közreműködésével.

Kapcsolódó jogszabályok:

 284/2007. (X.29.) Kormány rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól

 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM. Együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról

 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
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II.13. Települési Környezetbiztonság

A program rövid leírása:

A program célja a település környezetbiztonságának javításával az élhető település, az emberi
egészség, valamint a települési értékek védelme.

Szükségességének indoklása:

A haváriás események elkerülése természetesen lehetetlen, hiszen véletlenszerűek. Fel kell
készülni az ilyen esetekre, főképpen, ha az összes potenciális ok, okozó és forrás ismert, van
elképzelés a veszélyhelyzetek kezelésére, a gyors környezeti kárelhárításra. A haváriás
események előfordulásának valószínűsége folyamatosan növekszik ezért a korábban tervezett
operatív programok megvalósítása továbbra is szükséges.

Eredménymutatók: Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás:
 A haváriás események száma
 A haváriás események elhárításának mutatói

 a település komplex környezetvédelmének
biztosítása, a lakosság egészségi állapotának
javulása

 a település vonzereje, lakosságmegtartó
képessége nő képessége nő

Sorszám Operatív programok Ütemezés Forrásigény (MFt)

XIII.1.

A környezetbiztonsági szempontból
veszélyes helyek és helyzetek
kataszterezése, térképezése és adatbázisba
rendezése

2012.-2013. 3

XIII.2. A Környezetbiztonsági Koncepció
elkészítése

2014-2015 1

Összesen 4

Sor-
szám

Operatív
programok

Saját
erő

(milli
ó Ft)

Hit
el

(mil
lió
Ft)

Decent
ralizált
keret

 (millió
Ft)

Ú. SZ
.T.

(millió
Ft)

Külön
EU

támoga
tás

(millió
Ft)

Egyéb
forrás
 (millió

Ft)

Összes
en

(millió
Ft)

XIII.1. A
környezetbiztons
ági szempontból
veszélyes helyek
és helyzetek
kataszterezése,

1,5 – – – – 1,5 3
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térképezése és
a d a t b á z i s b a
rendezése

XIII.2.

A
Környezetbiztons
ági Koncepció
elkészítése

0,5 – – – – 0,5 1

Összesen 2 – – – – 2 4

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai
Budakalász Város Önkormányzata Rendeletek előkészítése

Közreműködő szervezetek Feladataik
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, Pomáz Szakmai segítségnyújtás, véleményezés
Volán, MÁV Szakmai segítségnyújtás, véleményezés
Lakosság Véleményezés

A program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez:

A tervezés szintje Célja
96/2009. (XII. 9.) OGY
határozattal elfogadott
a 2009-2014 közötti időszakra
szóló III. Nemzeti
Környezetvédelmi Program II.

Természeti katasztrófák, pl. labilis partfalak okozta veszélyek elhárítási
programjának folytatása, más természeti katasztrófák (pl. erdőtűz, szélvihar,
földrengés) elleni védekezés összehangolása, fejlesztése
Veszélyes üzemek, technológiák, folyamatok, szállítási útvonalak
feltérképezése,
beleértve a közvetlenül vagy közvetve veszélyeztető külföldi
tevékenységeket is

Pest Megye
K ö r n y e z e t v é d e l m i
Programja

Környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása
A környezeti kockázat elemzése és kezelése

Pest Megye
V e s z é l y e l h á r í t á s i
Koncepciója

Víz általi veszélyeztetettség csökkentése
Tűzvédelem hatékonyságának növelése
Lakosság egészségét veszélyeztető tényezők csökkentése
Ágazati információrendszerek fejlesztése, összehangolása, egységes és
nyilvános környezetbiztonsági információs rendszer kialakítása

Kedvezményezettek köre:

A település és lakossága

A program működési, megvalósítási területe:

A település bel- és külterülete

Monitoring rendszer:

A monitoringot a települési önkormányzat, valamint a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végzi

Kapcsolódó jogszabályok:
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 114/1995. (IX. 27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi besorolásának
szabályairól és a védelmi követelményekről

 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásról
 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről és

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
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Budakalász Város

Települési Környezetvédelmi

Program

Felülvizsgálat

Helyzetelemzés

2011.

2011. január

Készítette:
Budakalász Város
Önkormányzata
megbízásából a

Hazai Térségfejlesztő Zrt.
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Megrendelő
Budakalász Város Önkormányzata

Témavezető

Dr. Veres Lajos Közlekedés és gazdasági mérnök, regionális
politika és gazdaságtan Ph.D.

Vezető Tervező
Kovács László Okleveles környezetvédő és –kutató geográfus

tervező
Szőke Norbert Okleveles környezetvédő és –kutató geográfus

Szakértő

Keserű Imre Okleveles geográfus, terület- és
településfejlesztő, közlekedési szakértő

Tárnok Barbara Okleveles geográfus, környezetvédelmi szakértő

A Megbízó részéről kapcsolattartó
Fetterné Ferenczy
Beatrix Környezetvédelmi referens

Készítette
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Bevezetés

Budakalász Város Önkormányzat 2004-ben készítette el a település környezetvédelmi
programját. A program felülvizsgálatát 2006-ban tűzte ki célul az önkormányzat, a
felülvizsgálat lebonyolításával a Hazai Térségfejlesztő ZRt-t bízta meg.

A felülvizsgálat célja a 2004-ben meghatározott programok, intézkedések értékelése, adott
esetben aktualizálása, szükség szerinti átütemezése, indokolt esetben új intézkedések
meghatározása. A felülvizsgálat fontos eleme a „Helyzetelemzés” áttekintése, amely
aktualizálása a programok megfelelő értékeléséhez, továbbgondolásához elengedhetetlen.
Fontos megjegyeznünk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció (véglegesítése után) szerves
részét képezi a Környezetvédelmi programnak, az alap dokumentum (2004.) és a
felülvizsgálati dokumentum (2011.) képezi az egységes környezetvédelmi programot.

A felülvizsgálat lefolytatását nem csak a törvényi kötelezettségek indokolják. A 2004-ben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges forrásokat, csak pályázati úton kiegészített
költségvetési forrásokból lehetséges maradéktalanul végrehajtani. Az alap dokumentum
tervezése óta eltelt időszakban jelentősen megváltoztak a pályázati lehetőségek. A
felülvizsgálat során igyekeztünk meghatározni a lehetséges pályázati forrásokat, annak
reményében, hogy ezzel hozzájárulunk egy élhetőbb lakó- és természeti környezet
kialakításában és fenntartásában, a programok végrehajtásán keresztül.
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I. Budakalász légszennyezettségi állapota

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8)
bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Környezetvédelmi Miniszter a
4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelettel szabályozta a légszennyezettségi agglomerációk és
zónák kijelölését.
A hivatkozott miniszteri rendelet Budakalászt a „Budapest és környéke” elnevezésű
légszennyezettségi agglomerációba sorolta.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) sz. Korm. rendelet
írja elő a 7. §. (5) bekezdésben az ország zónákba történő sorolásának kötelezettségét. Azokra
a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, e rendelet 7. §. (7) bekezdése
előírja intézkedési program készítését, melynek ütemezett végrehajtásával a határérték
túllépés megszüntethető.
Az agglomerációban található települések kategóriába sorolása 5 szennyezőanyag
koncentrációja alapján történt.

ZÓNÁK SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) CO (μg/m3)
B zóna - 58 felett 44 felett -
C zóna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zóna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zóna 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zóna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

1. táblázat
Az agglomerációs települések légszennyezettségi

besorolásához használt kategóriák
Forrás: Budapest és környéke agglomeráció integrált levegővédelmi intézkedési programja,

2004.

Zóna besorolása B C E D E
Irsz. Település Léleksz. NO2 PM10 SO2 CO benzol

2011 Budakalász 9599 B C E D E
2. táblázat

Települések levegőszennyezettségének minősítése az agglomerációban
Forrás: Budapest és környéke agglomeráció integrált levegővédelmi intézkedési programja,

2004.

A fenti táblázatból is jól látszik, hogy a legnagyobb koncentrációban előforduló
szennyezőanyagok a NO2 (B kategória; 58 μg/m3 feletti koncentráció), illetve a szálló por

(PM10, C kategória; 40-44 μg/m3 közötti koncentráció). Budakalász jelentős porterhelését és
nitrogén-dioxid terhelését egyaránt az átmenő forgalom okozza.

A kén-dioxid szempontjából Budakalász az E zónacsoportba tartozik (50-75 μg/m3).
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Szén-monoxid vonatkozásában Budakalász a D zónacsoportba tartozik, ahol a koncentráció
3500-5000 μg/m3 közötti. 

Az összes szennyező tekintetében Budakalászra elmondható, hogy az ipari tevékenységből
eredő légszennyezés magasabb az országos átlagnál, de összességében a közlekedési emisszió
tehető felelőssé a magasabb szennyezettségi szintért.

Az Agglomerációs Program különböző intézkedéseket javasol a légszennyezés csökkentésére,
melyek közül az alábbiak tartoznak önkormányzati hatáskörbe.

1. A lakossági szilárd tüzelés megszüntetése a gázprogram megvalósításával.
(Önkormányzatok)

2. A távfűtés versenyképességének biztosítása céltámogatással, fűtéskorszerűsítési
programokkal. (NFGM, KvVM, Önkormányzatok)

3. A porszennyezettség csökkentése érdekében a települése földútjainak szilárd
burkolattal való ellátását szükséges növelni, az útfelületek tisztántartásával együtt.
Indokolt a köztisztaság szabályozásának felülvizsgálata (Önkormányzatok)

4. A közutak rendszeres tisztántartásával a közutak diffúz porkibocsátását a minimálisra
kell csökkenteni. (Önkormányzatok, közút kezelők)

5. A zöldfelület létesítésével el kell érni, hogy kiporzást okozó föld felületek „tájsebek”
szűnjenek meg. (Önkormányzatok, FM)

6. A területrendezési eszközökkel meg kell akadályozni, hogy a légszennyezéssel
leginkább érintett területeken-, illetve azok környezetében a zöldövezetek területe
csökkenjen. A leginkább szennyezett területeken növelni kell zöldterületet.
(Önkormányzatok, KvVM)

7. Biztosítani kell a klimatikus kiegyenlítő hatások tartós megőrzését a kedvező
bioklimatikus hatással rendelkező tájegységek védelmével. A regionális légcsere
kapcsolatok, átszellőzési rendszerek fejlesztéséhez meg kell tartani, illetve növelni kell
a városon belüli szabad, beépítetlen felületeket, zöldfelületi elemeket, a beépítetlen,
összefüggő légcsere csatornákat, nyiladékokat, illetve fokozni kell a légcserét
akadályozó elemek áteresztőképességét. (Önkormányzatok, KvVM)

8. Alacsony hatásfokú, jelentős légszennyező anyag kibocsátást okozó konvektoros fűtés
fokozatos megszüntetése, korszerű berendezések cseréjével, vagy távhő szolgáltatás
igénybe vételével. Ezzel összefüggésben a 140 kWth bemenő összteljesítmény alatti
tüzelő berendezésekre levegővédelmi szabályozás megalkotása. (Önkormányzatok)

9. Alternatív és megújuló energiaforrások használatának támogatása intézmények és a
lakosság részére. (NFGM, Önkormányzat)

10. Parlagterületek megszüntetése, jelentős egészségkárosító hatású pollen szennyezések
csökkentése. (Önkormányzatok)
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11. A mobilitásközpontú életmód tompítása, elfogadható alternatívák állítása.
(Önkormányzatok, NFGM, KvVM)

Megállapítások:

 A település levegőjét leginkább a közlekedési eredetű szennyezőanyagok terhelik
(NO2, PM10).

 A közlekedésben résztvevő járművek döntő többsége az átmenő forgalomban vesz
részt, ezért a forgalomcsökkentő intézkedések csak a környező települések
intézkedéseivel összehangolva lehet hatékony.

 Az ipari jellegű kibocsátások ugyan nagyobb az országos átlagnál, de mértéke nem
lépi túl a megengedettet.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Levegő
A települési levegőtisztasági
rendelet megalkotása

Nem valósult meg Aktuális
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II. Vízminősítés

A település közigazgatási területén számos felszíni vízfolyás és állóvíz található. Az elmúlt
három év során vízminőségükben nem állt be jelentős változás, de a különböző
beruházásoknak köszönhetően bizonyos tendenciák előre jelezhetőek.

A Duna esetében nem következett be változás (2004-es minőségi besoroláshoz képest),
valamint a szennyezők tekintetében sincs változás.

A Barát-patak és a Majdán-patak esetében is hasonló a helyzet, a problémák hasonlóak, mint
2004-es környezetvédelmi program készítésekor. Az illegális szemétlerakások, a meder
rendezetlensége és a szélsőséges vízjárás jelenleg is gondot okoz. Sajnos az eddigi
intézkedések is csak szinten tartották a vízfolyások állapotát. A patakparti területek rendszeres
kaszálása és az illegális lerakások felszámolása csak rövid ideig éreztetik pozitív hatásukat.

Az Omszk-tó esetében kettős hatással kell számolni. A szennyvízcsatorna-hálózat
kiépülésével és a rákötések egyre magasabb arányával, a tó vízminősége folyamatosan javult,
hiszen vízutánpótlását a talajvízen keresztül nyeri. A fürdőzés hatására azonban a vízminőség
ismételten romlik, amit tovább súlyosbít a fürdőzés körülményeinek romlása (pl. illemhelyek
felszámolása).
A Bányatavak tervezett rendezése (Szentendrével közösen) jelentősen javíthatja azok
vízminőségét.

Értékelés
A felszíni és felszín alatti vizek minőségjavításával kapcsolatos közvetlen operatív program
nem került meghatározásra a 2004-es környezetvédelmi programban, a vízminőséget javító
intézkedések egyéb programpontokba kerültek beépítésre. Ennek megfelelően, a jelenlegi
felülvizsgálat során is egyéb programpontokban találhatjuk az ide vonatkozó intézkedéseket.

Vízvédelmi feladatok a következő programokban találhatók:
 Talaj védelme
 Közműellátás javítása
 Felszíni vizek rendezése
 Korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése
 Természet- és tájvédelem
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III. Talaj- és felszín alatti víz védelme

Budakalász területén található fő talajtípusokat az alábbi ábra mutatja be. A legnagyobb
területen két talajtípus osztozik, a Ramman-féle barna erdőtalajok és a réti öntéstalajok. A sík
területeken található réti öntéstalajokra ható negatív tényezők közül a közlekedési vonalak
mentén jellemző szennyezéseket, illetve a korábbi bányászatnak köszönhető negatív hatásokat
kell kiemelni. A település nyugati, lejtősebb területein található Ramman-féle barna
erdőtalajok és  –a térképen nem jelölt- löszös területeken a helytelen területhasznosításból és
az illegális tevékenységekből (erdőirtás, vízmosások feltöltése, partfalak rombolása stb.) eredő
talajerózió említhető. A Duna menti területek kavicságyon kialakult talajai, valamint a mészkő
területek talajai különösen érzékenyek a szennyezésekre.

1. ábra
A Budakalász területén előforduló talajtípusok

A 27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet - amely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről szól - melléklete alapján a vizsgált település a nitrátérzékeny
területekhez tartozik, ezért a jogszabály előírásai ebben az esetben kötelező érvényűek. A
rendelet hatálya a felszíni és felszín alatti vizekre, a mezőgazdasági tevékenységekre és a
mezőgazdasági tevékenységet folytatókra terjed ki. A rendelet célja: a vizek védelme a
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő
nitrátszennyezettségének csökkentése oly módon, hogy egyben biztosítani lehessen a
növények optimális tápanyagellátását, valamint a talajok termékenységének fenntartását.
Ennek érdekében a rendeletben meghatározták a vizek védelmét szolgáló legfontosabb
intézkedéseket és a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályait. 

A település mezőgazdasági fejlesztési irányainak meghatározása során célszerű figyelembe
venni a terület termőhelyi adottságait, a családi kiskertes gazdaságok remélhető tartós
fennmaradását, s azt, hogy a településen védett területek is találhatók.

A település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területek besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelett melléklete,
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valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete alapján, felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület,
illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. Budakalász város jelentős
része a DMRV Zrt. Által üzemeltetett Szentendre Regionális Déli sérülékeny ivóvízbázis
hidrogeológiai ,,A” és hidrogeológiai ,,B” védőövezetén helyezkedik el. 

A talajvédelmen túl számos más problémát is felvet a nem szabályosan végzet tereprendezés
(pl. 058/19 hrsz.). A Helyi Építési Szabályzat föld- és talajvédelemmel foglalkozó fejezete
tartalmazza az ide vonatkozó előírásokat. HÉSZ 140. § (5) „a szabályozási terven feltüntetett
erózióveszélyes, vízmosásos területeken tilos a természetes növénytakaró felszámolása.
Amennyiben a terület növényzettel nem fedett, ott a terület meredekségének megfelelően
gyepesítéssel, fásítással, sarjadzó talajtakaró cserjék telepítésével, illetve mesterséges vagy –
vízmosások esetében – természetes eredetű építőanyagokkal kell állékonyságáról
gondoskodni.”

Az elmúlt években a településen tartott állatok száma erősen lecsökkent. Kisebb
talajszennyezések azonban adódnak a nem megfelelő állattartás következtében. 

Talajvédelmi és a felszín alatti vizek szempontjából is fontos kérdés a település területét
érintő külszíni kavicsbányászat. A bányászati tevékenység nyomai jelentős tájsebeket hagytak
maguk után, valamint a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi mutatóit is
befolyásolják.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
álláspontja szerint a legjelentősebb probléma az, hogy a bányaművelés után visszamaradó
gödrökben lefolyástalan talajvíztó marad vissza, amelyben a felszínről származó
szennyeződések  koncentrálódnak. A minőségi problémákon túl a bányatavak vízháztartást
befolyásoló szerepe is jelentős, mivel a nagy szabad vízfelület jelentős párolgása miatt állandó
vízveszteség lép fel, így a tó jelentős vízfelszívó hatással is jelentkezik. A terület
vízforgalmának megváltozása a víz mennyiségi, minőségi viszonyaira, és az élővilág
életfeltételeire is kihat.

A terület megbontásával, a kötött fedőrétegek eltávolításával, az esetleges felszíni
szennyezések könnyen a felszín alatti vizek áramlási útjába kerülhetnek, a terület
szennyezéssel szembeni érzékenysége megnő. A művelés felhagyásának és az ezt követő
rekultivációnak fontos feladata, hogy ezt a mesterségesen létrehozott állapotot megszüntesse,
lehetőség szerint mérsékelje.

Megállapítások:

 Talajvédelmi szempontból a legfontosabb teendők:
 A lejtős területeken a HÉSZ előírásait betartatni, különösen a vízmosásos,

löszmélyutas területeken, így elkerülhető a talajerózió, a tájátalakítás. Ezeken a
területeken erdőirtás, engedély nélküli földmunkák, feltöltések nem
engedélyezhetők, az ilyen tevékenységeket bírságolása szükséges.

 A roncsolt területek tájba illesztése.
 Az állattartó telepek folyamatos ellenőrzése szükséges.
 Bányatavak művelésének felhagyása után a terület rekultivációja szükséges.
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 A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló
239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak betartása.

 A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak betartása, a vízbázisok
vízminőségének megóvása érdekében.

 A korábbi programokat kiegészítve, szükségesnek tartjuk a szennyezett területek
felmérését és a szennyezések felszámolást

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Talaj védelme
V.1. Állattartó telepek ellenőrzése,
vizsgálata

Megvalósult Aktuális. 
Az ellenőrzéseket
folyamatosan végezni
kell.

V.2. Állattartó telepek
vizsgálatának eredménye által
meghatározott feladatok
végrehajtása

Megvalósult –
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IV. Táj- és természetvédelem

Budakalászon a védett területek besorolása jelentősen változott az elmúlt három év során, a
Natura 2000 területek kijelölésének köszönhetően. A helyi védettséget élvező területeknél
nem történt változás.

Natura 2000 területek

Az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelveket egyesíti magában a Natura 2000
program, melyet az Európai Unió indított a biológiai sokféleség csökkenésének
megakadályozására. Ezt a célt olyan védett területek hálózatával kívánja elérni, amelyek az
egész kontinens szempontjából legjelentősebb, egyedi vagy veszélyeztetett fajokat és
élőhelytípusokat őrzik.

A kiválasztás alapját két európai uniós jogszabály határozza meg: az 1979-ben kiadott
Madárvédelmi Irányelv (79/409/EGK), és az 1992-ben elfogadott Élőhelyvédelmi Irányelv
(92/43/EGK). Hazánk számára az uniós csatlakozás feltétele volt, hogy kijelöljük a Natura
2000 hálózatba javasolt területek listáját. 

2. ábra
A Natura 2000 területek kijelölésének folyamata

Szakmai javaslatok alapján Magyarországon a területek kijelölését az állami
természetvédelem területi szervei, a nemzetipark-igazgatóságok dolgozták ki. A Natura 2000
területekre vonatkozó részletes szabályozást a 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet tartalmazza.
Természetesen ezek a keretek szigorúan megszabják a kezelés lehetőségeit, és ezt a térségben
élőkkel is tudatosítani kell. Így például a gazdálkodóval kötött szerződés esetében a tulajdonos
vállalja, hogy a területen a gazdálkodást a kezelési tervben foglaltak szerint végzi, például egy
kaszáló esetében a kaszálást csakis a kezelési tervben meghatározott időpontokban végzi el. A
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rendelet értelmében a természetvédelmi törvénnyel összhangban a területre negatív hatással
bíró tevékenységek és projektek nem valósíthatók meg, illetve a területhasznosítási módosítás
előtt hatástanulmány készítése szükséges még akkor is, ha a projekt területe kívül esik a
Natura 2000-es területen, de arra lehetséges hatással bír. E területen folyó fejlesztési és
természet megőrzési tevékenységhez a rendeletben meghatározott források (EU-s és hazai)
használhatók fel. A Natura 2000-es területek a 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben kerültek
kihirdetésre.
Budakalász területén a következő helyrajzi számú területek érintettek a Natura 2000-es
besorolásban:

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek 

Duna és ártere
(HUDI20034)
Budakalász
0180/6, 0232/3a, 0232/3b, 0232/3c, 0232/3d, 0232/3f, 0232/4, 0233/4, 0234a, 0234b 

Pilis-Visegrádi-hegység 
(HUDI20039)
Budakalász
044/1a, 044/1b, 044/1c, 044/1d, 044/15a, 044/15b, 044/15c, 058/8, 058/9, 058/28, 058/30,
058/31, 058/32, 058/33, 058/34, 058/35, 058/36, 058/37, 058/38, 058/39, 058/40, 058/41,
058/42, 058/43, 058/44, 058/45, 058/46, 058/47, 058/48, 058/49, 058/50, 058/52, 058/53,
058/54, 058/55, 058/56, 058/57, 058/58, 058/59, 058/60, 058/61, 058/62, 058/63, 058/64,
058/100, 058/117, 058/118, 058/119, 058/120, 058/122, 058/136, 058/279, 058/322, 058/323,
058/324, 058/325, 058/326, 058/327, 058/328, 058/329, 058/330, 058/331, 058/332, 058/333,
058/334, 058/335, 058/336, 058/337, 058/338, 058/339, 058/340, 058/341, 058/342, 058/343,
058/344, 058/345, 058/346, 058/347, 058/348, 058/349, 058/350, 058/351, 058/352, 058/353,
058/354, 058/355, 058/356, 058/357, 058/358, 058/359, 061/1, 062/3, 062/7, 063/1, 063/2,
063/4a, 063/4b, 064, 068/1, 0105, 0132, 0133, 0134/2, 0137/6, 0138 
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3. ábra
A Natura 2000 és az országos védettséget élvező területek Budakalászon

Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága

Országos védettség alatt álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területei a következők
044/1-2, 061, 062/3, 062/7, 063

A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület elnevezésű
(Budakalász 0194/2, 0214/5 a, 0214/5 b hrsz), összesen 5 hektár kiterjedésű területet
2003-ban nyilvánították védetté. A Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert
Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait – a kezelési tervben
foglaltaknak megfelelően - a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása szerint a következő kiemelt
jelentőségű élőhelytípusok és fajok fordulnak elő:

Duna és ártere
(HUDI20034)
iszapos partú folyók részben Chenopodium rubri, és részben Bidention növényzettel (3270),
enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0),
keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor,
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmeon minoris) (91F0),
remetebogár (Osmoderma eremita),
leánykoncér (Rutilus pigus),
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ragadozó őn (balin) (Aspius aspius),
halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus),
ingola fajok (Eudontomyzon spp.),
selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer),
szivárványos ökle (Rhodus sericeus amarus),
német bucó (Zingel streber),
magyar bucó (Zingl zingel,
vágócsík (Cobitis taenia),
széles durbincs (Gymnocephalus baloni),
réti csík (Misgurnus fossilis),
garda (Pelecus cultratus),
vöröshasú unka (Bombina bombina),
tarajos gőte (Triturus cristatus),
mocsári teknős (Emys orbicularis).

Pilis-Visegrádi-hegység 
(HUDI20039)
pannon gyertyános tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (91G0),
pannon cseres-tölgyesek (91M0),
szubmontán és montán bükkösök (Luzulo-Fagetum) (9130),
pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0),
szubkontinentális peripannon cserjések (40A0),
lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion erdői (9180),
a Cephalantero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön (9150),
enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (91E0),
nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok (8310),
közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők (8150),
szubpannon sztyeppek (6240),
pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) (6190),
bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum),
piros kígyószisz (Echium russicum),
Szent-István szegfű 8Dianthus plumarius),
Lumnitzer-szegfű (Dianthus lumnitzeri),
Magyarföldi husáng (Ferula sadleriana),
Magyar vadkörte (Pyrus magyarica),
Magyar gurgolya (seseli leucospermum),
Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis),
Szarvasbogár (Lucanus cervus),
Magyar futrinka (Carabus hungaricus),
Gyászcincér (Morimus funerus),
Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo),
Kövi rák (Austropotamobius torrentium),
Petényi-márna (Barbus meridionalis),
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus),
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus),
Vöröshasú unka (bombina bombina),
Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum),
Közönséges denevér (Myotis myotis),
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Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros),
Hegyesorrú denevér (Myotis blythi).

Ex lege területek

Az 1996. évi LIII. tv. 23.§ (2) bekezdése alapján a láp, forrás, szikes tó, barlang, víznyelő,
földvár, kunhalom a törvény erejénél fogva – védetté nyilvánítás eljárás nélkül – ex lege
védett. Az országos felmérések folyamatban vannak. Hivatalos forrás-kataszter azonban ma
még nem áll rendelkezésünkre. Budakalászon ex lege védettséget élvez a 063/4 hrsz-ú
Zöldlyuk barlang. 

Nemzeti Ökológiai Hálózat

Ahhoz, hogy a természeti környezet állapota javuljon, fontos lenne az élőhelyek természetes
kapcsolatrendszerének megőrzése és sok esetben újbóli kialakítása a hagyományos
tájmintázatot – tájstruktúrát közelítő területfejlesztéssel valamint ún. ökológiai folyosók
rendszerének kijelölésével és fenntartásával. Ma már jól látható, hogy az egyre jobban
fragmentálódott, természetes vagy természetszerű élőhelyek hosszú távú fennmaradása, a
természetes biodiverzitás megőrzése csak egy egységes nemzeti ökológiai hálózat
kialakításával lehetséges.
A védett területekhez hasonlóan a megmaradt nem védett természetes és természet közeli
élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják
hosszú távon az élővilág fennmaradását, nem akadályozhatják meg a fajok további eltűnését.
Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai
struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása
valamilyen módon megvalósuljon. Erre a szakmai megfontolásra az "ökológiai hálózat"
rendszerének elismerése épült, amely a 90-es évek elején kulcsfontosságú szakmapolitikai
hangsúlyt kapott a nemzetközi, de különösen az európai természetvédelem terén.

A Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölését a nemzetközi eszközök messzemenő figyelembe
vételével végezték. A nemzetipark-igazgatóságok szakembereinek közreműködésével
elkészültek az egyes igazgatóságok illetékességi területéhez tartozó regionális ökológiai
hálózatok. Ezek összeillesztésével született meg az országos hálózat 1:50 000 léptékű digitális
adatbázisa.

A térképes megjelenítésen túl komoly előrehaladás történt az ágazati integrációs
törekvéseinkben. Bizonyos agrár-környezetvédelmi, területrendezési, vízgazdálkodási,
környezetvédelmi és környezeti hatásvizsgálati joganyag már egyértelműen rendelkezik és
számol az ökológiai hálózat létével és védelmével.

Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN
szervezésében. A most készülő, az ökológiai folyosók általános szabályozására vonatkozó
miniszteri rendelet pedig biztosítja majd az élőhelyek, életközösségek konkrét védelmén túl a
közöttük lévő biológiai kapcsolat megőrzésének, fejlesztésének, rekonstrukciójának és
kialakításának részletes jogi hátterét.
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A Páneurópai Ökológiai hálózat tehát lényegében az egyes országok ökológiai hálózataiból
tevődik össze. Az ökológiai hálózatok csak akkor szolgálják igazán a biológiai sokféleség
védelmét, ha nem csak a védett területeken található élőhelyeket és életközösségeket foglalják
magukba.

Az ökológiai hálózatok védelmének számtalan módja lehetséges a Páneurópai Ökológai
Hálózatra vonatkozó elképzelések szerint. A legbiztosabb eszköz a jogi, azaz a formális
védelem. Ezen kívül több olyan kezdeményezés is lehetséges, amely közvetve vagy
közvetlenül az ökológiai hálózat ágazati integritását és ezzel védelmét szolgálják. Fontos
szabályozási eszköz, hogy az ökológiai hálózat által érintett területeken megfontolt, ökológiai
szemléletű tervezés történjen a tervezési hierarchia minden szintjén.

A Nemzeti Ökológiai Hálózatba kijelölt területek 4 eltérő védettségi kategóriában kerülhetnek
besorolásra. Megkülönböztethetőek az Ökológiai Hálózat elemei között magterületek,
ökológiai folyosók, pufferterületek, illetve rehabilitációs területek egyaránt.

Magterületek:

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek
az élőhelyei és genetikai rezervátumai.

Ökológiai folyosók:

A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai
folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben
biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.

Pufferterületek:

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és
folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.

Rehabilitációs területek:

A kijelölendő rehabilitációs területek a magterületek, ökológiai folyosók és védőövezetek
hálózati elemek területein belül zárványként jelentkező, vagy ezekkel határos ökológiailag
sérült állapotú területek, melyek megszakításokat okoznak az egyes zónákban.
Helyreállításukat követően a hálózathoz kapcsolhatóak.

A nemzetipark-igazgatóságok közreműködésével már elkészült a nemzeti ökológiai hálózat
digitális térképe és adatbázisa. 
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4. ábra
A Nemzeti Ökológiai Hálózat Budakalászt érintő területei

Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága

Megállapítások:
 A Natura 2000 területek kijelölésének köszönhetően a Pilis-Visegrádi-hegység

területeinek és a Duna és ártere területeinek természetvédelmi szabályozása
szigorodott

 Az ex lege védettséget élvező képződmények felmérése folyamatban van

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Természetvédelem
Tájrekonstrukciós terv készítése
az Omszk-tó és park területére

Nem valósult meg Aktuális. 

Egységes tájrekonstrukciós és
zöldfelület fejlesztési terv
kidolgozása a kavicsbánya tavak
egész területére (Szentendrével)

Folyamatban van Aktuális. 

Fásítás a zöldfelületi fejlesztési
terv alapján

  Részben megvalósult
(A 11. sz. főút mentén)

Aktuális.

Védelmi program kidolgozása a
patak partok „felélesztésére”

Nem valósult meg Aktuális. 

Terv kidolgozása a mezőgazdasági
területek területhasznosítási

Nem valósult meg Nem aktuális*
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módosítására
* a korábbi elképzelésekkel ellentétben, nem látjuk indokoltnak a program megvalósítását

V. Közműelátottság helyzete a településen

Ivóvízellátás
A település ivóvízellátása mind mennyiségi, mind minőségi szempontokból jó. A nyersvizet a
szentendrei vízbázisból nyeri a település. A DMRV Rt. által szolgáltatott ivóvíz minősége
nem kifogásolt.
Az ivóvízhálózat folyamatos fejlesztése szükséges a csőtörések számának csökkentéséhez.
2004 óta összesen 880 fm vezetéket korszerűsítettek, ebből 300 fm a Kántor, a Kertész és a
Kanonok utcákban, mintegy 580 fm a Magyar és az Alsóvár utcai fejlesztéseknél került
cserélésre.

Szennyvízelvezetés,- tisztítás
Budakalászon több ütemben történt a szennyvízhálózat kiépítése, melynek kiépítettségi foka
84%-os (2740 ingatlan), a rákötések aránya 96,7%-os (2650 ingatlan). A hálózatra rá nem
kötött ingatlanokon jellemzően szikkasztásos elven működnek megterhelve a talajt és a
talajvizeket. Az önkormányzat szándékának megfelelően az elmúlt három évben jelentősen
nőtt a rákötések száma. A csatornázatlan területekről Velki Miklós engedéllyel rendelkező
hulladék gyűjtő-szállító egyéni vállalkozó gyűjti az aknákban tárolt folyékony kommunális
hulladékot, és engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítja. 

A még csatornázatlan területek közül a Taván és a Berdó-dűlő közcsatorna hálózata tervezés
alatt áll.

A hálózaton összegyűjtött szennyvizet a Fővárosi Csatornázási Művek (Budapest III. kerület)
vezeti el. A végső befogadó a Duna. Jövőbeni elképzelések szerint a település saját
szennyvíztisztító telepe fogadhatná a Budakalászon keletkező szennyvizeket. 

Megállapítások:

 A település ivóvízellátása megfelelő, de a vezetékhálózat öregedése miatt folyamatos
korszerűsítés szükséges.

 A szennyvízhálózat kiépítettsége megfelelő, a rákötések aránya azonban még nem 100
%-os.

 A helyi szennyvízszikkasztásokat meg kell szüntetni és a szennyvízcsatorna hálózatra
történő rácsatlakozásig, a tulajdonosokat kötelezni kell a zárt, szivárgásmentes
szennyvíztárolók kialakítására.

 Helyi szennyvíztisztító kisberendezések engedélyezése, a felszín alatti vizek védelme
szempontjából nem támogatható.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Közmű
Szennyvízcsatorna építése a még
csatornázatlan területeken

Részben valósult meg
Nem a teljes területre

Aktuális

A településen a szennyvízcsatorna
hálózatra való bekötések
számának növelése

Részben valósult meg Aktuális
A programot folytatni
kell
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Ivóvízellátás fejlesztése Megvalósult Aktuális
A programot folytatni
kell

VI. Vízrendezés

Csapadékvíz elvezetés
A belterületi csapadékvíz elvezetése zömében nyitott rendszerű, kisebb részt zárt rendszerű
árkokon keresztül történik. Az árokrendszer kiépítettségi foka nem teljes kb. a település
70%-át fedi le, jelenleg összesen 39 090 m hosszú, ebből 1 810 m zárt, 37 280 m nyitott. A
befogadó Majdán-patak és Barát-patak medre rendezetlen, a feliszapolódás miatt csökkent a
vízszállító képessége. A patakok medrében a növényzet kaszálását folyamatosan végzik.
A település területén üzemelő nagyobb áruházak területére hulló csapadékot önálló
gyűjtőrendszeren keresztül, tisztítás után engedik a végső befogadókba.
A csapadékvíz elvezetése során a zárt vezeték, illetve a merev lapburkolat telepítése lehetőség
szerint kerülendő, helyette a környezetbarát módszereket úgy, mint nyílt árok biológiai
védelemmel, esetleg hézagos lapburkolat telepítése részesítendő előnyben.

2004. évtől az Iparos, Taván Meggyfa, Diófa, Jókai utcákban került kialakításra vízelvezető
folyóka, valamint a Kántor u., a Kertész u. és a Kanonok u. vízvezeték korszerűsítésével
párhuzamosan, nyílt árok kialakítása is megtörtént a területen. A Jókai és a Bimbó utcákban
az árkok felújítása történt meg.

Az elmúlt három évben összesen 3 790 m csapadékvíz elvezető árok került kialakításra.

Megállapítások:

 A csapadékvízelvezető rendszer bővítése szükséges, továbbá a Barát-patak és
Majdán-patak medrének rendezése is sürgős feladat.

 A csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, lehetőség szerint nyílt árkokkal történjen,
zárt árkok létesítése, csak rövid szakaszokon a településközpontban javasolt.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Vízrendezés
A település csapadékvíz elvezető
rendszerének terveztetése

Részben valósult meg
Nem a teljes területre

Aktuális

A település csapadékvíz elvezető
rendszerének bővítése,
korszerűsítése

Részben valósult meg Aktuális
A programot folytatni
kell

A patakok folyamatos
karbantartása

Megvalósult Aktuális
A programot folytatni
kell
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VII. Épített környezet

Budakalászon a védett épületek, műemlékek védelméről a település építészeti örökségének
helyi védelméről szóló 15/2005.(VII.18.) sz. önkormányzati rendelet foglalkozik. A védendő
épületek felkutatása és felmérése 2005-ben befejeződött, a felmérés jó alapot ad a további
munkák meghatározására, a dokumentum felülvizsgálata néhány évente indokolt.

A helyi védett építmények álagának megóvását, felújítását és helyreállítását az önkormányzat
2004-től pályázat útján támogatja. 
A település sajátos szerkezeti tulajdonságaiból adódóan (a korábbi anyagban részletesen
leírásra került), a különböző jellegű településrészekre, különböző szabályozás kialakítása
indokolt. A Helyi Építési Szabályzat 2005. évi módosítása ennek a kritériumnak megfelel. A
szabályzat szigorú betartatása indokolt, tekintettel arra, hogy a település szeretné megőrizni az
ófalu falusias jellegét, továbbá az egész település elvárosiasodása elkerülendő.

A HÉV vonala mellett található, egykori Lenfonó területe jelenleg is hasznosítatlan. Egy
tervezett barnamezős beruházás megalapozására született meg, a települési alközpont
fejlesztésére szolgáló megalapozó tanulmány. A tanulmányban a következő hasznosítási
lehetőségek merültek fel:

 Infopark
 Vállalkozói park
 Lakópark
 Kulturpark
 Campus

Megállapítások:

 A település épített környezetét szabályozó rendeletek megfelelőek
 A volt Lenfonó területének hasznosítására megszületett a megalapozó tanulmány
 Lenfonó területére a bontási terv elkészült.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Épített környezet
További védendő épületek
felkutatása és állapotuk felmérése

Megvalósult A dokumentum
felülvizsgálata aktuális

Az építmények állagának
megóvása, az eredeti tervek
szerinti helyreállítása

Részben megvalósult Aktuális

Védendő épületek helyi védelem
alá vonása

Megvalósult Nem aktuális
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VIII. Zöldfelület-gazdálkodás

A belterületi zöldfelületekkel kapcsolatos problémák változatlanok maradtak az elmúlt három
évben.

Számottevően nem nőtt a közparkok területe, 2004 óta a Szegfű utca menti területen
alakítottak ki új zöldfelületet. Forráshiány miatt a többi (2004-es dokumentumban felsorolt)
közpark állapota sem javult jelentősen. Az Omszk-park területének hasznosítása továbbra sem
rendezett.

Közkertek tekintetében sem történt jelentős változás. Felújítások nem történtek de a Béke
sétány felújítási programjának terve elkészült, aminek köszönhetően a közeljövőben a
kivitelezés is elkezdődhet.

A játszóterek felújítási programja részben megvalósul, a Kőbányai utcai játszótér kivételével,
melynek állapotára való tekintettel a bontása indokolt
A gondosan megtervezett települési zöldfelületi rendszer nem csak a lakosság komfortérzetét
növeli, hanem a környezet-egészségügyi helyzetet is javítja (ún. kondicionáló hatása van). A
települési zöldfelületi rendszerhez hozzátartoznak a megfelelő színvonalú játszóterek. A
település lakosságának növekvő számához képest még mindig kevés a játszóterek száma. 

A patakparti területek rendezése is megoldatlan feladat. Ezt a feladatot -a korábban
leírtaknak megfelelően- úgy célszerű kivitelezni, hogy a patakok revitalizációja, a meder
kotrása és karbantartása és a zöldfelületi rendszerbe történő illesztése összehangolt legyen. A
Barát-patak és a Majdán-patak völgyei egy ökológiai hálózat részét képezzék. 

Az egyéb zöldfelületi elemek (fasorok, egyedi védettséget élvező fák, templomkert stb.)
folyamatos kezelése megoldott.

Megállapítások:

 A közparkok területe kis mértékben nőtt az elmúlt 3 évben
 Természetvédelmi, természetközeli és rekreációs célra is alkalmas zöldterületek

beépítése nem engedélyezhető.
 Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló források erejéig a zöldfelületi

fejlesztések folyamatosak, de az elérni kívánt állapothoz nem elegendőek.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Zöldfelület
Átfogó zöldfelületi rekonstrukciós
terv készítése

Nem valósult meg Aktuális. 

Zöldfelületek kialakítása az utak,
utcák és egyéb területek mentén

Részben megvalósult
Szegfű utca, Sas u

Aktuális. 
Átütemezése indokolt az
eredeti célkitűzésnek
megfelelően
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Budakalász parlagfű
elterjedtségének a pontos
feltérképezése

Megvalósult Nem aktuális.
De igény esetén folytatható

Az allergiát okozó gyomok, azok
veszélyességének és megelőzési
módjának megismertetése a
lakossággal

Megvalósult Nem aktuális.
De igény esetén
folytatható

A fenológiai fázisokhoz
alkalmazkodva a parlagű (és más
allergén gyomok) virágzás előtti
irtása

Megvalósult Aktuális.
A program az eredeti
ütemezés szerint
folyamatos.

A helyi védelem kiterjesztése
további értékes fákra és fasorokra

Nem valósult meg Aktuális

Játszóterek felújítási programjának
elkészítése

Megvalósult Nem aktuális

Játszóterek felújítása Részben megvalósult
Kőbányai utcai játszótér
kivételével, melynek bontása lehet
indokolt

Nem aktuális
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IX. Közlekedés

Budakalász közlekedési adottságait jelentős mértékben meghatározza, hogy a budapesti
agglomerációban, közvetlenül Budapest mellett fekszik. A fővárossal való összeköttetései
ugyan jók, de közlekedés földrajzi helyzete miatt a településen jelentős az átmenő forgalom a
környező agglomerációs településekről Budapest irányában. Emellett a szuburbanizációs
folyamatok miatt magán Budakalászon is nő a lakosság és a személygépkocsival való
ellátottság, ami a helyi eredetű forgalom növekedését okozza. A település szélén található
kereskedelmi létesítmények (hipermarketek és szakáruházak) további jelentős
gépjárműforgalmat vonzanak. 

A 11. sz főút rendkívül zsúfolt, forgalma Budapest határában meghaladja a 36000 E/nap
értéket. De ugyanígy kimerült a település belterületét érintő közutak kapacitása is, ezeken
10 000-20 000 E/nap közötti forgalmat mértek, ami különösen azért aggasztó mert ezen utak
lakóterületeken haladnak. Az adatok tanúsága szerint 2002-2005 között a 11. sz. főúton
némileg csökkent, míg a Budakalászt érintő alsóbbrendű utakon tovább nőtt a forgalom
mintegy 15-20 %-kal. 

A település és környezete kelet-nyugati kapcsolatait javította az M0 körgyűrű északi
szektorának megépülése. Az M0-ás au tóút, illetve ehhez kapcsolódóan a Megyeri híd
megépítése közvetlenül és közvetve is érinti Budakalászt, a város lakosságát. Az autóút
tervezett hossza mintegy 108 km, ebből 2008-ra hozzávetőlegesen 79 km épült meg. Ennek
viszonylag rövid szegmensét képezi a Budakalászt is érintő, 3874 méter hosszú, 2x2 sávos
kialakítású északi szektor, amelynek részét képezi a Duna felett átívelő Megyeri híd. Az út
jelentősége elsősorban utóbbi kapcsán kézzel fogható Budakalász számára, amennyiben a
nyugat-keleti irányú közlekedési kapcsolatok erősítésével könnyen és gyorsan
megközelíthetővé teszi a községet a folyó bal partjáról is. Ez egyrészt a munkaerő piaci
lehetőségek növekedésével járhat, másrészt a Budakalász kínálta lehetőségek, szolgáltatások
igénybevételének bővülését eredményezheti. 

 A hídon irányonként két forgalmi sáv került kialakításra az átlagosnál szélesebb
leállósávokkal, amelyek később forgalmi sávokká alakíthatóak. A híd déli oldalára gyalogutat,
északi oldalára kerékpárutat építettek. Az építkezés 2006-ban kezdődött az előkészítő
munkálatokkal, a hidat 2008. szeptember 30-án adták át a forgalomnak. A híd teljes hossza
1861,35 méter, ezzel a Kőröshegyi völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja.
A híd és az autóút átadása nemcsak kedvező lehetőségeket biztosít Budakalász számára,
kedvezőtlen hatásai legalább ilyen fontosak a település lakói számára. A híd által keltett
forgalom a város átmenő forgalmának jelentős növekedését eredményezheti, jelentős
környezeti és zaj-terheléssel párosulva. Ezért Budakalász úgy járult hozzá a híd és az
útszakasz megépítéséhez, hogy ezzel egyidejűleg elkészül a települést északnyugatról elkerülő
út is. Ez a mai napig nem történt meg, ezért a híd átadása érthető tiltakozást váltott ki a
település lakóiból
A körgyűrű északi szektora továbbépítésének tervezett első szakasza, a 10. számú főútra
történő átkötés alagutas műszaki megoldással ismét érinti Budakalász közigazgatási területét
mintegy 25–30 m-es mélységben, Üröm területén elhelyezett alagútszájjal. Ez további
terhelést jelent a község számára, ezért ez esetben is fontos a tervezés és kivitelezés nyomon
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követése a község érdekeinek leginkább megfelelő vonalvezetés és technikai megoldások
elérése céljából.
 A település belterületi útjainak kiépítettsége 83,6 %-os, a teljes 48,6 kilométeres hálózatból
8 kilométernyi út nincs kiépítve. Ez egyértelműen pozitív változás a 2002-es adatokhoz
képest, mivel akkor még csak 44 %-os volt a kiépítettség. 2002 és 2010 között 26.8
kilométeren burkolták le a belterületi utakat. 
A kerékpáros közlekedés: A kerékpáros közlekedésnek jelentős hagyományai vannak a
térségben és a településen is. A kerékpárt munkába járásra, bevásárló forgalomban és sport,
illetve rekreációs célból is használják. Budakalász területén napjainkban mintegy öt km
hosszú kiépített kerékpárút van. A legutóbb elnyert pályázat során 2006–2007-ben mintegy
három km hosszan épült kerékpárút a Békásmegyert Budakalásztól elválasztó Barát-patak
gátjától a település északi – Szentendrével közös – közigazgatási határáig, csatlakozva a
Római parton végigfutó kerékpárúthoz. 

A külterületen kiépített kerékpárutak közül a Luppa-szigeti úti csatlakozik a Duna-parton
kiépített úthoz, összeköttetést teremtve a község és – a Római parton keresztül – az Árpád híd
között. A 11. számú úttal párhuzamosan haladó, az Eurovelo6 európai kerékpáros útvonal
részét képező kerékpárút szintén áthalad a község területén, északi felé Szentendre, déli
irányban a főváros felé teremtve kapcsolatot. A 11. számú út melletti kerékpárút össze van
kötve a Duna-parton futó kerékpárúttal és Budakalász többi kerékpáros útvonalával is. A
kerékpárutak mellett a község kevésbé forgalmas közútjai szintén használtak a kerékpáros
közlekedés résztvevői által.

A település közösségi közlekedési kapcsolatát a BKV ZRt. által üzemeltetett Budapest –
Szentendre HÉV vonal biztosítja, ami sűrű eljutási lehetőséget biztosít a fő utazási irányban,
a főváros felé. Az elmúlt 4 évben a HÉV-et tekintve annak csak belső szakaszán hajtottak
végre jelentősebb fejlesztést a Batthyány tér – Békásmegyer szakasz felújításával, de
megkezdődött az 5. metrónak is nevezett észak-déli gyorsvasút előkészítése is, amely a
Ráckevei, Csepeli és a Szentendrei HÉV összekötésével fog létrejönni. A település HÉV
megállóiban P+R parkolók kialakítására lenne lehetőség, ami a tömegközlekedés vonzerejét
növelhetné. Az elmúlt négy évben történtek erre irányuló lépések, s a projekt két szakaszban a
Budakalász-Lenfonó állomáson hamarosan meg is valósul.

Közútfejlesztések várható környezeti hatásai

A Budakalászt érő legjelentősebb környezeti terhelésekért a közlekedés a felelős. A
különböző környezeti elemek állapotát és állapotváltozását ugyan részletesebben tárgyalják a
különböző fejezetek, de indokoltnak láttuk, ha külön foglalkozunk a település területére
tervezett közútfejlesztések környezeti hatásainak összefoglaló leírásával.

Az MO 10. és 11. sz. főútvonalak közötti szakaszának tervezett nyomvonalai közül a 3.1. sz
verzió támogatható leginkább környezetvédelmi szempontból. A települést érintő szakasz
döntő hányada a felszín alatt haladna, ezért a zaj- és rezgésterhelés a minimálisra csökkenne.
A légszennyezés szintén csökkenthető, de véleményünk szerint további vizsgálatok
szükségesek a felszín alatti szakaszok szellőztetésének módszeréről (a szellőzőpontok
környékének minimális terhelése érdekében). 
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A Budakalászt elkerülő út esetében a következő hatásokkal kell számolni.

Építés alatti hatások:

Zaj- és rezgésterhelés: tekintettel arra, hogy a nyomvonal nem lakott területeken fut, valamint,
hogy a munkagépek átlagosan a nyomvonal 50-50 m-es sávjában bocsátanak ki határérték
feletti zajszintet, azt lehet mondani, hogy a kivitelezés alatt nem kell számottevő zajterheléssel
számolni. Kellemetlenséget okozhatnak viszont a munkagépek, teherautók felvonulása a
munkaterületre. Ennek kiküszöbölésére a felvonulási útvonalak megtervezésekor van
lehetőség, de valószínűsíthetően az építkezés ideje alatt lakossági panaszok előfordulhatnak.

Levegőszennyezés: az építés alatt jelentős határérték feletti koncentrációk prognosztizálhatók
a nitrogén- oxidok és a por (PM10) tekintetében.

Növényzet: az építkezés alatt történő fakivágások, cserje- és bozótirtások hatásai átmeneti
jellegűek. A kivitelezés végén a nyomvonal környezetében fásítás és füvesítés történik.

Üzemeltetés alatti hatások (a nyomvonal mentén):

Zaj- és rezgésterhelés: az üzemeltetés alatti zajterhelés valószínűsíthető közvetlen
hatásterülete, a nyomvonal mentén 100-200 m-re terjed ki.

Levegőszennyezés: a nyomvonal menti 10-50 m-es sávban a légszennyező anyagok nagy
mennyiségben ülepednek le, és kisebb mennyiségben még 100-200 m-es sávban is hatást
fognyak gyakorolni a környezetre.

Talajokat érő hatások: a legnagyobb talajt érő hatás a területfoglalásból adódik, jelentős
méretű területet foglal el a nyomvonal és a kiegészítő létesítmények.
A talajszennyezés a nyomvonal közvetlen környezetében (10-20 m) lesz a jelentősebb, a
síkosság mentesítés, a gyomirtás, a kopásanyagok és a kiülepedő légszennyezés miatt.

Vizek: az elkerülő úton összegyűjtött vizeket olaj- és homokfogókon keresztül vezetik
élővizekbe, tehát a szennyezés elkerülhető. A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése
közvetett módon következhet be (a fent leírt talajszennyezésen keresztül).

Élővilág: az üzemeltetés során az elkerülő út ökológiai gátként fog működni, tehát a település
nyugati területein található Nemzeti Parki részekről nem lehet akadálytalanul eljutni a Duna
irányába. Ezt a hatást vad átjárok kialakításával mérsékelni lehet.

A tervezett elkerülő út pozitív hatásterülete:

A negatív hatások mellet jelentős pozitív hatása is lesz az elkerülő út üzembe helyezésének.
A település lakott területén:

 A zaj- és rezgésterhelés jelentősen csökkeni fog.
 A levegő minősége jelentősen javulni fog.
 A baleseti kockázat jelentősen csökkeni fog.
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 Az épített környezet állagromlása jelentősen csökkeni fog.
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Megállapítások

2004 és 2010 között:
 tovább nőtt a település belterületét érintő közúti forgalom,
 befejeződött az M0 Megyeri híd építése, s ehhez kapcsolódóan elkészültek a

Budakalászt északról elkerülő út tervei, ami lehetővé teszi a belterület
tehermentesítését,

 a Megyeri híddal egy időben nem épül meg az M0 folytatása a 10. sz. főútig,
 megkezdődött az M0 10-11. sz. főutak közötti szakaszának előkészítése,
 megkezdődött a HÉV-vonal felújításának előkészítése,
 elkészültek a Budakalász-Lenfonó HÉV-megállónál létesítendő P+R parkoló tervei,
 a belterületen 26.8 km utat láttak el burkolattal, ezzel a burkolt utak aránya jelentősen

nőtt és meghaladja a megyei és az országos átlagot,
 a meglévő burkolt utak közül csupán 3 kilométernyit újítottak fel,
 elkészült 11.05 kilométernyi kerékpárút és a tervek megszülettek további 4,3 km

szakasz megépítésére.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
A közlekedési infrastruktúra fejlesztése
IX.1. Belterületi földutak
burkolása

Részben megvalósult
A feladat ütemezése
folyamatos volt, de csak
részben valósult meg a
program átütemezése
szükséges.

Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
m e g f e l e l ő e n ,
átütemezéssel).

IX.2. Belterületi burkolt utak
felújítása

Részben megvalósult
A feladat ütemezése
folyamatos volt, de csak
részben valósult meg a
program átütemezése
szükséges.

Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
m e g f e l e l ő e n ,
átütemezéssel).

IX.3.Forgalomcsillapító eszközök
létesítése (az elkerülő út
megépülése után)

Nem valósult meg.
A program időzítése 2011 volt,
de mivel az elkerülő út
megépítése késik, a program
átütemezése szükséges.

Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
megfelelően).

IX.4. Kerékpárút építése Részben megvalósult
3 kilométernyi kerékpárút
megépült, 4,3 km útra
elkészültek a tervek.
A feladat ütemezése
folyamatos (2004-2008) volt,
de csak részben valósult meg
az eredeti célkitűzés.

Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
megfelelően).

IX.5. P+R parkolók létesítése Nem valósult meg. Aktuális (az eredeti
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A P+R parkoló tervei
elkészültek, de a kivitelezés
még nem történt meg.

c é l k i t ű z é s e k n e k
m e g f e l e l ő e n ,
átütemezéssel).

IX.6. Az M0 körgyűrű északi
szektor kiépítése Duna-híddal

Részben megvalósult.
Az M0 Megyeri-híd
kivitelezése megtörtént.
Az északi szektor fennmaradó
11.-10. sz. főutak közötti
szakasza a tervek szerint
2015-ig megvalósul, tehát még
teljesülhet az eredeti
célkitűzés.

Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
megfelelően).

IX.7. Az elkerülő út megépítése Nem valósult meg.
Ezért átütemezése indokolt.

Aktuális új
(az eredeti
célkitűzéseknek
megfelelően,
átütemezéssel).

IX.8. Állami kezelésű közutak
felújítása

Részben megvalósult
Forráshiány miatt csak részben
került sor az állami kezelésű
közutak felújítására

Aktuális (új
ütemezéssel).
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X. Energiagazdálkodás

Az önkormányzatok közvetlenül felelősek az önkormányzati energiaellátásért, a
közvilágítását, a lakosság széles körét érintő energetikai fejlesztések koordinálásáért és
szervezésért valamint a településfejlesztés energetikai vonatkozásainak felügyeletéért.

A vizsgált időszakban (2004-2010) folyamatosan nőtt az energiatakarékosság és energia
hatékony felhasználásának környezetvédelmi megítélése. Az önkormányzat szempontjából a
környezetvédelmi előnyök mellett egyre fontosabb költségvetési tételként is szerepel a város
energia felhasználásának költsége.

A közvilágítás korszerűsítése már 2000-2001-ben megtörtént. A korszerűsítésnek köszönhető
megtakarításokat az alábbi táblázat is jól szemlélteti.

Év 2000. 2001. 2002.
Költség

(Millió Ft)
10 184 10 638 7 929

3. táblázat
Budakalász közvilágítás üzemeltetésére fordított költsége (2000-2002)

Forrás: Budakalász Polgármesteri Hivatala, 2003.

Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítését az önkormányzat pályázati úton
szerzett forrásokból kívánta megvalósítani (2005.). A benyújtott pályázat nem nyert. A projekt
tervezett költsége 165 310 012 Ft (2005). Az összeállított dokumentáció alapján úgy ítéljük
meg, hogy a 2011-2015. közötti időszakban, kisebb átdolgozás után újra érdemes a pályázatot
benyújtani az aktuális kiírásoknak megfelelő formában. Belterületi lakóövezet, és az
energiaárak ugrásszerű növekedése következtében 2010-ben az üzemeltetésre fordított költség
25 millió Ft. volt, karbantartásra 4 millió Ft-ot fordítottak. 

A fentiekből is látszik, hogy a megújuló energiaforrások önkormányzati szintű felhasználására
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Az elmúlt néhány évben az is kirajzolódott, hogy a
napenergia, a biomassza és a geotermális energia hasznosítására van esély a település
területén. A szélenergia hasznosítása –a közeli Nemzeti Parki és egyéb védett területek
közelsége miatt- tájképi hatásai miatt nem javasolt.

2010. évben a Nyitnikék, és a Telepi óvoda hőszigetelésre nyújtott be pályázatot, azonban
nem nyertek.

Intézmény neve Tervezett technológia
Polgármesteri hivatal Síkkollektor, napelem
Bölcsőde Síkkollektor, napelem
Orvosi rendelő Napelem
Családsegítő Központ Síkkollektor
Nyitnikék Óvoda Napkollektor, hőszivattyú
Faluház Vákuumcsöves kollektor
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Szentistvántelepi Általános
Iskola

Napkollektor, pellet kazán,
napelem

Kalász Iskola Napkollektor, napelem
Sport Óvoda Napkollektor, napelem
Telepi Óvoda Napkollektor, napelem
Öregek Napközi Otthona Napkollektor
Zeneiskola Síkkollektor
Sportcsarnok Hőszivattyú, napelem
Sporttelep Hőszivattyú, pellet kazán,

napelem
Telepi Állomás Síkkollektor, napelem

4. táblázat
Önkormányzati intézmények tervezett energetikai fejlesztései (2005-ben készült)

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

A lakosság körében történő energetikai fejlesztések támogatásában az önkormányzat jelentős
szerepet vállal, szervezési és információ-szolgáltatási feladatokon keresztül.

Megállapítások:

 Az elmúlt években környezetvédelmi és költségvetési szempontok alapján is
felértékelődtek a megújuló energiák és az energiahatékonysági programok

 Az önkormányzati intézmények energetikai átvilágítása, felmérése megtörtént
 Az önkormányzat rendelkezik tervekkel, projekt ötletekkel
 A tervezett fejlesztések forráshiány miatt nem valósultak meg

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Energiagazdálkodás
X.1. A Települési energiastratégia
folyamatos aktualizálása

Nem valósult meg Aktuális

X.2. Önkormányzati intézményi
energetikai átvilágítás, ellenőrzés

Megvalósult Nem aktuális.

X. 3. A település megújuló energia
potenciáljának felmérése és
alkalmazási lehetőségeik
meghatározása

Részben valósult meg. Aktuális

X. 4. Megújuló energiaforrásokra
épülő beruházások 

Nem valósult meg.
Forráshiány

Aktuális

X. 5. Közvilágítás folyamatos
korszerűsítése

Nem valósult meg.
Forráshiány

Aktuális

X. 6. Az energiahasznosítás
racionalizálása az önkormányzati
intézményekben

Nem valósult meg.
Projektötletek vannak.
Forráshiány.

Aktuális

X. 7. Energiatakarékos szemlélet
kialakítása

Részben valósult meg.
Széles körű akció nem indult,
alkalmankénti lakossági

Aktuális
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tájékoztatás (pályázatokról)
van.

XI. Hulladékgazdálkodás

Az elmúlt három évben jelentős változásokon ment keresztül a települési
hulladékgazdálkodás. Irányadó EU-s és hazai törvények módosultak, illetve kerültek
bevezetésre.

A helyi önkormányzat a közszolgáltatáson, illetve e helyi rendeleteken keresztül teljesíti a
törvényi kötelezettségeket.

Helyi rendeletek

Budakalász a 8/2007.(II. 21.) sz. rendeletében szabályozza a köztisztasági, illetve a települési
szilárd hulladékokkal kapcsolatos gyűjtési, tárolási és szállítási feladatokat.

Önálló települési folyékony hulladék rendeletet nem alkottak. A szennyvízcsatorna-hálózatra
kötéseket a 31/2005. (XII. 30.) sz. talajterhelési díjról szóló rendelettel ösztönzik.

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer

Budakalász Város önkormányzata a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszerhez csatlakozott. A projekt keretein belül a települési szilárd hulladékok gyűjtése,
szállítása, újrahasznosítása és ártalmatlanítása is jogszabályoknak megfelelően történne. A
kapcsolódó beruházásokon túl a korábbi helytelen hulladékgazdálkodási gyakorlatnak
köszönhető, műszaki védelemmel nem rendelkező lerakók rekultiválása is megtörténhet.

A projekt fő jellemzői:
   Települések száma:    84 db
   Érintett lakosok száma:   425 585 fő
   Háztartások száma:    154 280
   Hulladékgyűjtő szigetek száma:  432 db
   Hulladékudvarok száma:   23 db
   Átrakóállomások száma:   7 db
   Komposztáló telepek száma:   10 db

Biogáz üzem:     1 db
Mechanikai válogató:   2 db
Inert hulladékkezelő:    5 helyszínen 2 db mobil gép

Jelenlegi hulladékgyűjtési és kezelési gyakorlat

A településen begyűjtött szilárd hulladékokat a Saubermacher-Bicske Kft. szállítja el a bicskei
hulladéklerakóra. A regionális projekthez történő csatlakozás döntően változtatná meg ezt a
gyakorlatot. A bicskei lerakó bővítése jelenleg nem része a programnak. A településen
begyűjtött szilárd hulladék a Tatabányai hulladéklerakóba kerülne.
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A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség korábbi
értékelése szerint, a jelenleg gyakorlat legnagyobb hiányossága hogy, a lakossági hulladékba
nagy mennyiségű veszélyes hulladék keveredik, ami a bicskei lerakóba kerül. 

Budakalászon az alábbi főbb vállalkozások jellemzik az ipari tevékenységet, s határozzák meg
az ipari jellegű hulladék termelését. A vállalkozások önállóan szervezik a telephelyeken
keletkező hulladékok gyűjtését és engedéllyel rendelkező szolgáltatókkal történő
elszállíttatását.

Tevékenység Vállalkozás/vállalkozó neve
Textilipari termék gyártása GER-ZSÓ-KA COLOR Bt.

Kalászprint Kft.
Krasznai Attila
Pro Print Bt.
Szemerédiné Bodor Éva

Mosás, tisztítás Wash-Ing-Tom Kft.

Épületasztalos-ipari termék gyártása Nagy Sándor Elemér
Diera Károly

Bútorgyártás Modul-Kg Kft.
Vámos Kft.

Festékgyártás Colorplan Kft.
Betontermék gyártása Szendrődi Árpád
Vegyi termék gyártása Sághy Endréné
Fémszerkezet, fémipari termék,
fémszerkezet gyártása,
Fémfelület-kezelés

DÍSZKOVÁCS Kft.
Chetra Budapest Kft.
.Szintelektro Kft.

Gép gyártása PORTION és Co. Bt.
Weszta-T Kft.

Gépjárműjavítás CLAIRE CAR Bt.
DERBY 2000 Kft.
DIGI Bt.
DLP Kft.
Istvánkó Károlyné
Greguss Kft.
Karosszéria-klinika badacsonyi Bt.
Nándi Bt.
NESZTOR L Bt.
NT Autó Kft.
RE-COLOR Kft.
Sági Lajos
Soproni István
TOURING-CAR Bt.
Wéber Ferenc
REAGROUP Bp. Kft.

Nyomdai tevékenység Sziltop Oktatási Kht.
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Logisztika Urbán Művek Kft.
NATUR-FOOD Kft.
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Az alábbi vállalkozásoknak szűnt meg a telepengedélye (2004-2010):

Tevékenység Vállalkozás neve
Textilipari termék gyártása FUT Kkt.

Bony Kft.
Péter Szabó Márta

Fémszerkezet, fémipari termék,
fémszerkezet gyártása

Maróthi István
Kőpataki és Társai Bt.
SYBA Napvédelem Kft.
Hungaro-W Kft.

Betontermék gyártása Kavics Dekor Kft.
Logisztika WIT Kft.

Rehabit Komplex Kft.
Gépjárműjavítás ÓBUDA Szövetkezet Autóház Kft.

Renault Bk. Autóker. Kft.
Bécsigumi Kft.
Orosz János

5. táblázat
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

Veszélyes hulladékok

A helyi vállalkozásoknál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása és
ártalmatlanítása megoldott, erre szakosodott, engedéllyel rendelkező vállalkozások által.

A korábban említett, lakossági hulladékba kerülő veszélyes hulladékok jelentik a legnagyobb
környezeti kockázatot. A veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését és ártalmatlanítását
mielőbb meg kell kezdeni, hiszen a törvény tiltja "más hulladékkal vagy anyaggal" való
összekeverését, tehát a regionális lerakókra veszélyes hulladék nem szállítható.
A településen már több intézkedés történt a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére, ilyenek
pl. a szárazelemgyűjtő edények kihelyezése és veszélyes hulladék gyűjtő akciók szervezése. 
A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének egy hulladék udvar
telepítése és folyamatos üzemeltetése a legegyszerűbb módja. A hulladék udvarba a lakosság
– mennyiségi korlátozás mellett a vállalkozások is – térítésmentesen adhatná le a
háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat (pl. festékek, ragasztók, elemek,
akkumulátorok, olajok stb.).
A településen a hulladék udvar helyének kijelölése azonban nem történt meg, a jelenlegi telep
nem rendelkezik engedéllyel a veszélyes hulladékok folyamatos gyűjtésére. A Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszeren belül településünkön új hulladékudvar
nem kerül kialakítására, mivel az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik megfelelő területtel.

Szelektív hulladékgyűjtés

A 2000 évi hulladékgazdálkodási törvény szerinti visszavételi kötelezettség alapján 2005.
július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50%-a
hasznosításra kerüljön,  ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy,
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hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen. Ez az arány jelenleg még nem
teljesült annak ellenére, hogy a településen bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés.
2004-2007 közötti időszakban 9 db szelektív hulladékgyűjtő szigetet telepítettek, így számuk
12-re nőtt. Az elmúlt időszak azonban bebizonyította, hogy szelektív hulladékgyűjtő
szigetetek nem teljesen váltották be a hozzá fűzött reményeket. A szigetek környezetében
rendszeresen illegális hulladék lerakatok alakultak ki, és a belehelyezett hulladék erősen
szennyezett volt, emiatt értékesítése is gyakran lehetetlenné vált. Ezért is merült fel a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósításának egy másik eszköze a „Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés”, mely 2009-től párhuzamosan működött a szelektív hulladékgyűjtő
szigetetekkel. A párhuzamos szolgáltatás fenntartása azonban nem indokolt. 

Zöld hulladékok szelektív gyűjtése:
A törvény értelmében az 1995-ben országos szinten képződött - a települési szilárd hulladék
részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez a hulladéklerakóra - a
települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget
tömegben mérve 2009. július 1. napjáig 50%-ra, 2016. július 1. napjáig 35%-ra kell
csökkenteni
2010-ig a településen csak alkalmanként, évente egyszer (ősszel) gyűjtötték szelektíven a
zöldhulladékokat. 2011-től a közszolgáltatás keretein belül bevezetésre kerül a rendszeres
zöldhulladék-gyűjtést, melynek lényege, hogy a Saubermacher-feliratú zöldhulladékos
zsákokban kihelyezett zöldhulladékot április és október közötti időszakban kéthetente vinnék
el a lakosságtól a szerződésben szereplő egyszeri zöldhulladék-gyűjtésen és karácsonyfa
elszállításon felül. 
A Duna-vértes köze projekt keretein belül lehetősége nyílik, hogy az önkormányzat
komposztládákat biztosítson a lakosság részére.  A zöld hulladékok kezelésének legjobb
módja, ha a keletkezés helyszínén hasznosulnak. A zöld hulladékok házi komposztálásával
akár 30-35%-kal kevesebb hulladék kerül elszállításra.

Állati tetemek

A Budakalászon elhullott állatok tetemeinek elszállítását a Városi szolgáltató Rt. (2000
Szentendre, Szabadkai u. 9.) végzi. A vállalkozó a begyűjtött tetemeket az ATEV Rt-nek adja
át, ártalmatlanítás céljából.

Illegális lerakások

Az illegális hulladéklerakás Budakalász területén is jelentős probléma. A lerakások
folyamatos nyomon követése, felderítése és felszámolása jelentős terhet jelent az
önkormányzatnak. Az illegális lerakások megszűntetésének leghatékonyabb eszköze a
megelőzés és tudatformálás. A beazonosított lerakók szankcionálása ugyanolyan fontos, mint
a lakosság folyamatos tájékoztatása (pl. a hulladékudvar nyújtotta lehetőségről) és a
tudatformálás. Az illegális lerakások folyamatos felmérése, nyilvántartása fontos feladat, mert
a felszámolásukhoz igényelhető források megpályázásához ez alapfeltétel.
A Hgt. 31.§ -nak megfelelően az önkormányzat a közigazgatási területén a közterületen
elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a köteles
gondoskodni.
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Az elmúlt években számos helyszínen számolták fel az illegális lerakásokat, kb. 3500 m3
hulladékot szállítva el a területről.
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Megállapítások:

 Budakalász Város önkormányzati rendeletei (szilárd hulladék, hulladékgazdálkodási
terv stb.) megfelelő törvényi hátteret biztosítanak a helyi hulladékgazdálkodás számára

 Az elmúlt 2-3 évben a szelektív hulladékgyűjtés területén történtek fejlesztések.
 A fejlesztések ellenére a hulladékgazdálkodási törvényben előírtak nem teljesülnek

maradéktalanul.
 A legnagyobb problémát a lakossági hulladékba keveredő veszélyes hulladékok, illetve

az illegális lerakások jelentik.
 Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer üzembe helyezésével

vélhetően több jelenlegi probléma hatékonyan kezelhető lesz

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Hulladékgazdálkodás
VI.1. Új köztisztasági, települési
szilárd hulladékról szóló önálló
rendelet megalkotása

Megvalósult Nem aktuális

VI. 2. Hulladékgazdálkodási terv
elkészítése

Megvalósult (2004)
De kötelező felülvizsgálata
aktuális

Felülvizsgálata aktuális

VI. 3. Illegális lerakók felkutatása,
felszámolása

Részben valósult meg F o l y a m a t o s
újraképződésük miatt
aktuális

VI 4. Tudatformáló oktatási,
ismeretterjesztő program
kidolgozása

Nem valósult meg Aktuális

VI. 5. Szelektív hulladékgyűjtés
rendszerről rendelet elkészítése
1. veszélyes hulladékok külön

gyűjtéséről, ártalmatlanításáról
szóló program kidolgozása,
beindítása

2. jellemző hulladékalkotók
(zöldhulladék, papír, üveg,
műanyag ) külön gyűjtésének
megszervezése

Részben valósult meg
A szelektív hulladékgyűjtés a
közszolgáltatás keretein belül
működtethető, nem szükséges
önálló rendelet készítése.

A program folytatása
aktuális

VI. 6. Komposztálható hulladékok
külön gyűjtése, komposztáló
kialakítása

Részben valósult meg
Zöld hulladékgyűjtő járat
üzemel

A program folytatása
aktuális, de üzemi
méretű komposztáló
telepítése a regionális
rendszeren belül
indokolt (nem
Budakalászon)

VI. 7. Szelektív hulladékgyűjtés
rendszerének folyamatos
kialakítása (hulladékgyűjtő udvar,
„Házhoz menő szelektív

Részben valósult meg
A szelektív szigetek számának
növelése megtörtént, a hulladék
udvar engedélyeztetése és

A program folytatása
aktuális
A hulladékudvar
bővítése szükséges
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hulladékgyűjtés”stb.) üzemeltetése folyamatban van.
VI. 8. Köztisztasági feladatokat
ellátó gyűjtőgép beszerzése

Megvalósult Nem aktuális

VI 9. Közterületi hulladékgyűjtő
edényzet beszerzése és felállítása
közterületen

Részben valósult meg Aktuális
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XII. zajterhelés

A környezeti zajok osztályzása szerint megkülönböztetünk 
 Ipari-, mezőgazdasági-, építési zajt
 Közlekedési zajt
 Egyéb zajt.

Ipari-, mezőgazdasági zajok
Budakalászon az ipari zajok esetében a nagy számú gépjárműjavító műhelyt lehet említeni, de
pontos emissziós adatok nem állnak rendelkezésre.
A mezőgazdasági zajok a belterületi állattartással kapcsolhatók össze. Az állattartást az
önkormányzat a 2/2001. (I. 31.) sz. rendeletével szabályozza.

Közlekedési zajok
A települést terhelő közlekedési zaj az egyik legkomolyabb környezetvédelmi probléma. A zaj
mértéke napszakonként, valamint helyszínenként is változik. 
A legterheltebb területek a vasút (HÉV) nyomvonala mentén lévő területek, a 1108. j.
Szentendre – Budakalász – Üröm összekötő út a településen az Ország út – Szentendrei út –
Budai út – Damjanich u. útvonalon halad. 
A 1111. j. összekötő út a 11. sz. főútból ágazik ki és Budakalászon keresztül Pomázzal teremt
összeköttetést. Belterületi szakasza a József Attila u. – Szentendrei út – Pomázi út. 
A 1115. j. összekötő út Budakalászt kapcsolja össze közvetlenül Budapesttel (Békásmegyer).
A településen a Budai úton halad. 
2009 –ben az Innotech Műegyetemi Innovációs Egyesület és a Vibrocomp Kft. Leányfalu,
Budakalász, Piliszentkereszt, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Szentendre és Visegrád
önkormányzata megbízásából elvégezte a Megyeri híd átadása következtében fellépő közúti
forgalomból származó zajterhelés változásának vizsgálatát. 
A szakvélemény összefoglalja az átadás előtti mérések során meghatározott mértékadó
zajterheléseket és az átadás után elvégzett mérések mértékadó zajterheléseit. Leírja a
vizsgálati módszereket és tartalmazza a zajimisszió mérés pontjait, valamint a vizsgálati
jegyzőkönyvet és a vizsgálati jegyzőkönyvek értékelését. Javaslatot tesznek településenkénti
zajvédelem eszközeire. 

Budakalászon a zajimissziós vizsgálati pontok a Budai úton, a Pomázi úton és a József Attila
utcában voltak. A vizsgálati eredmények értékeléséből kiderül, hogy a Megyeri híd átadása
egyedül Budakalász településen változtatta meg negatív irányban a zajhelyzetet. 

A zajnövekedés mértéke 2,1-3,6 dB között ingadozik. A vizsgálat tárgyát képező utakon már a
híd átadását megelőzően is meghaladta a határértéket a zajterhelés  a 27/2008. (XII.3.) sz.
KvVM - EüM rendelet értelmében, amely helyzet a híd átadásával tovább romlott. 

Budakalászon a zajhelyzet javítása érdekében a szakvélemény készítői az alábbiakat
javasolták:

 M0 autóút 11-es – 10-es sz. főút közötti szakaszának mielőbbi megépítése.

 Az M0-ás híd közlekedési terhelésével kapcsolatban – Budakalász, Pomáz
vonatkozásában – elkerülő, illetve tehermentesítő utak tervezése és kiépítése.
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 Budakalászt elkerülő 1108 j ök út megépítése.

 Az új 11108 j elkerülő út megvalósulása esetén a jelenleg állami kezelésű belterületi
utak önkormányzati kezelésbe kerülnének, így a forgalom elterelése mellett további
előnyt jelent, hogy zajvédelmet eredményező forgalomcsillapítási intézkedéseket az
önkormányzat érdekeinek megfelelően lehet megvalósítani.

 A belső úthálózat fejlesztésekor figyelembe kell venni, hogy a település részei között
nem megfelelőek a kapcsolatok, ezért szükség van a belső úthálózat gyűrű irányú
kapcsolatainak erősítésére, ezáltal a Budai út is tehermentesíthető. Az egyes
településrészek megfelelő közúti kapcsolatát biztosító új gyűjtőutak javasolt
nyomvonalát Budakalász Településszerkezeti Terve (2001) tartalmazza.  

A legsűrűbb forgalom a reggel 5-8 h közötti, illetve a délután 15-18 h közötti időszakra
tehető. Az esti-éjszakai időszakban ritkábban közlekedő HÉV ebben az időszakban okozhatja
a legtöbb kellemetlenséget.

A település szerkezetéből és az utcák keresztmetszetéből adódóan a közúti forgalom okozta
zajok ellen nehezen lehet védekezni, ebben az esetben csak a forgalomcsillapítást látjuk
megoldásként.

A HÉV vonala mentén van lehetőség zajárnyékoló berendezések telepítésére úgy, hogy azok
ne vagy csak kis mértékben rontsák a településképet. Ezért célszerűnek látjuk a BKV Zrt.
bevonását a tervezésbe és a finanszírozásba egyaránt.

Egyéb zajok
Az egyéb zajok kategóriába a különböző szolgáltató egységek tevékenységéhez kapcsolódó
zajok, a lakóövezetben előforduló egyéb zajok (légkondicionálók, épületgépészeti
berendezések stb.).
A szolgáltatási ágazatba tartozó létesítmények zajvédelmi szempontú hatósági felügyelete az
érintett önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

A Budapesti Agglomeráció területére egységes zajtérkép készült. A stratégiai zajtérképek
határidőre elkészültek, stratégiai zajtérképet a Budakalász Képviselő –testülete 2007 –ben 
fogadta el. Az elfogadott zajtérképek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére
átadásra kerültek, ezzel a zajtérkép készítési kötelezettségét a Budakalász teljesítette. 
 A Budakalászi Stratégiai Zajtérképre épülő Intézkedési tervet 2008-ban fogadta el
Budakalász Képviselő –testülete. 
Megállapítások:

 A településen az egyik legnagyobb környezeti problémát a közlekedési eredetű zaj
okozza

 A Budapesti Agglomeráció zajtérképe és  intézkedési terve elkészült.
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2004-2010 Értékelés Aktualitás
Zaj
A települési zaj- és rezgésvédelmi
rendelet megalkotása

Nem valósult meg Aktuális. 

Zajcsökkentő eszközök létesítése
(zajcsökkentő falak, nyílászárók
cseréje stb.)

Nem valósult meg Aktuális. 
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XIII. Környezetbiztonság

Környezetbiztonsági szempontból veszélyes helyzeteket természetes és mesterséges
eredetűekre csoportosíthatjuk. 
Budakalász esetében a természetes eredetűek a következők:

 Földrengések
 Árvíz
 Rendkívüli időjárási események (vihar, nagy mennyiségű csapadék stb.)

A mesterséges eredetű veszélyhelyzetek a következők:
 Nukleáris balesetek
 Vízszennyezések
 Közlekedési eredetű veszélyhelyzetek
 Veszélyes anyagok tárolása, szállítása
 Tűzesetek

Az elmúlt időszakban mind a természetes, mind a mesterséges eredetű veszélyek
valószínűsége megnőtt. A térség alacsony szeizmicitása ellenére bármikor lehet, kisebb
károkat okozó rengésekre számítani. 
A rendkívüli időjárási események gyakorisága növekedett. Időnként előfordulhat 80-100 km/h
sebességű viharos szél is, amely jelentős anyagi károkat okozhat (épületkárok, erdőkárok,
közlekedési hálózatok károsodása), illetve emberi életeket is veszélyeztethet.

A mesterséges eredetű veszélyhelyzetek közül a közlekedési eredetűeket kel kiemelni. A
11-es út, valamint a 1108. és 1111. j. utak forgalma az elmúlt két évben tovább növekedett. A
motorizáció folyamatos fejlődésének köszönhetően, valamint az M0 északi szakaszának
szakaszos megépülése miatt ugrásszerű forgalomnövekedés prognosztizálható a térségben,
ami a közlekedési eredetű haváriák gyakoriságát is növeli.

Budakalász a Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékességi területéhez
tartozik, valamint a Pomázi Önkormányzat Önkéntes Tűzoltóság működési területéhez. A
pomázi tűzoltóság településtől mért távolsága 5 km, a vonulási idő 7 perc. Ez azt jelenti, hogy
megfelelő időn belül megkezdődhet a tűzesetek felszámolása és a műszaki mentés Budakalász
egész területén. Ennek ellenére igény merült fel a helyi tűzoltóság megszervezésére  tekintettel
arra, hogy a település és a térség közlekedési és egyéb infrastrukturális fejlődése miatt,
drasztikusan növekedett a lakosság és a környezet veszélyeztetettsége a várható haváriák
következtében. 2008-ban alakult meg a régi hagyományokkal rendelkező (1937) Budakalászi
Önkéntes Tűzoltóőrs. 
A környezetbiztonsággal kapcsolatos alapvető jogszabályok a 2004-et követő időszakban nem
változtak, továbbra is az alábbiakat kell figyelembe venni.

 114/1995. (IX. 27.) Kormányrendelet a települések polgári védelmi besorolásának
szabályairól és a védelmi követelményekről

 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásról
 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezéséről

és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről



Budakalász Város Környezetvédelmi Program Felülvizsgálat              Hazai Térségfejlesztő Zrt.
Program 2011. január

Megállapítások:

 Az elmúlt években a természeti és mesterséges eredetű veszélyhelyzetek gyakorisága
nőtt.

 A következő években a haváriás események gyakoriságának további növekedése
várható.

2004-2010 Értékelés Aktualitás
Környezetbiztonság
XIII.1. A környezetbiztonsági
szempontból veszélyes helyek és
helyzetek kataszterezése,
térképezése és adatbázisba
rendezése

Nem valósult meg. Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
megfelelően).

XIII.2. A Környezetbiztonsági
Koncepció elkészítése

Nem valósult meg. Aktuális (az eredeti
c é l k i t ű z é s e k n e k
megfelelően).


