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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Tervezői csapat

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. - generáltervező

 Pintér Ferenc – irányító tervező, területrendezési tervező, településrendezési szakértő

 Miklós Klára – okl. településmérnök

 Ábrahám Tímea – okl. településmérnök

 Surinya Dóra – geográfus

 Kovács Nóra Beáta – okl. településmérnök

 Koprda Ildikó - okl. táj- és kertépítészmérnök

 Veklyuk Vivien - tájrendező és kertépítő mérnök
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Metodika - munkamódszer

 Megalapozó vizsgálat (MV)

 Fizikai környezet

 Társadalmi – gazdasági viszonyok

 Jogszabályi környezet

 Fejlesztési és rendezési tervi előzmények

 Fejlesztési irányok (FI)

 Szakterületi javaslatok a Megalapozó vizsgálatra támaszkodva

 A helyi társadalom szereplőinek meglátásai, igényei, fejlesztési elképzelései

o Vezetői és fókuszcsoportos beszélgetések

o Lakossági és vállalkozói kérdőív

o Fórumok

KONSZENZUS/SZINTÉZIS
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Metodika - munkamódszer

 Megalapozó vizsgálat (MV)

 Fejlesztési irányok (FI)

 Településfejlesztési Koncepció (TFK)

 Településszerkezeti Terv (TSZT)

 Helyi Építési Szabályzat/Szabályozási Terv (HÉSZ/SZT)
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Megalapozó vizsgálat – Helyzetfeltárás és helyzetelemzés

 Településhálózati összefüggések

 Területfejlesztési és területrendezési tervekkel való összefüggések

 Hatályos településfejlesztési dokumentumok, településrendezési tervi előzmények

 Társadalom, humán infrastruktúra, közszolgáltatások

 Gazdaság

 Az önkormányzat gazdálkodása, településüzemeltetés

 Táji és természeti adottságok, zöldfelületi rendszer, környezetvédelem

 Épített környezet

 Közlekedési és közműinfrastruktúra

 Katasztrófavédelem
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Megalapozó vizsgálat – Helyzetértékelés

 A helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeinek értékelése

 A településfejlesztés és –rendezés kapcsolata

 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
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Lehatárolt városrészek
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Vizsgálati rajzok
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Vizsgálati rajzok
Ortofotó és telekállomány
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Vizsgálati rajzok
Ortofotó és telekállomány
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Vizsgálati rajzok

Területhasználat vizsgálata - belterület
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Vizsgálati rajzok

Területhasználat vizsgálata - belterület



www.budakalasz.hu13

Vizsgálati rajzok

Területhasználat vizsgálata -
külterület
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Vizsgálati rajzok Területhasználat tematikus szintézis vizsgálata
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Vizsgálati rajzok

Telekméret vizsgálat - belterület

 Átlagos belterületi telekméret: 1 174 m2.
 A belterületi telekállomány 32 %-a nem

felel meg a hatályos övezeti előírásoknak.
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Vizsgálati rajzok

Telekméret vizsgálat - belterület
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Vizsgálati rajzok Telekméret vizsgálat - belterület
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Vizsgálati rajzok

Telek beépítettség vizsgálat -
belterület

 A belterületi telekállomány 21 %-a beépítetlen.
 A belterületi telekállomány 10 %-a nem felel meg

a hatályos övezeti előírásoknak.
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Vizsgálati rajzok

Telek beépítettség vizsgálat –
belterület és egykori zártkertek
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Vizsgálati rajzok

Telek beépítettség vizsgálat –
belterület
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Vizsgálati rajzok

Épület-szintszám vizsgálata -
belterület

A belterületi épületállomány 
~ 60 %-a földszintes
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Vizsgálati rajzok

Épület-szintszám vizsgálata -
belterület
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Vizsgálati rajzok

Természeti értékek vizsgálata
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Vizsgálati rajzok

Épített értékek vizsgálata 

 4 műemléki védelem alatt álló érték
 249 helyi egyedi védelem alatt álló érték
 2 helyi területi védelem alatt álló terület
 24 nyilvántartott régészeti lelőhely
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Vizsgálati rajzok

Épített értékek vizsgálata 
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Vizsgálati rajzok

Problématérkép - belterület 
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Vizsgálati rajzok

Problématérkép - belterület 
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Vizsgálati rajzok

Problématérkép - belterület 
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Vizsgálati rajzok

Problématérkép - belterület 
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Vizsgálati rajzok
Problématérkép - Környezetvédelem
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Vizsgálati rajzok
Problématérkép - Környezetvédelem
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Társadalmi-gazdasági vizsgálatok, 
SWOT-analízis, koncepcionális alapok
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Tervezői csapat

ÉrtékTérkép Gazdasági Tervező és Tanácsadó Kft.

 Varga-Ötvös Béla - okl. közgazda, településfejlesztési szakértő

 Horváth Dániel - geográfus, közgazdász

 Németh Adrienn - munkatárs
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Vizsgálatok – Társadalom, gazdaság

 

Budakalász lakónépességének változása (fő) 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 1870-2020, saját szerkesztés (A diagramban szereplő adatok 1870-1960 között a 

jelenlevő népesség, 1970-2011 között a lakónépesség adatait mutatja) 
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Társadalom

 javuló öregedési mutató, fiatalodó korstruktúra, magas képzettségi és jövedelmi szint, beköltözési nyomás

 a településfejlesztési terv időtávjában – ha a jelenlegi trendek beavatkozás nélkül folytatódnak - a lakosságszám 
további emelkedése várható. A hatályos építési szabályozás alapján kb. 1500 új lakás épülhet, ami legalább 5000 
fős növekedést eredményezne. Ez meghaladja a városlakók többsége által elfogadható mértéket (ld. Kérdőív)

 a foglalkozási célú ingázás – távollét az otthontól, várostól – nagy mértékű

 erős helyi identitás, aktív civil élet

Gazdaság

 helyi gazdaság stabil, jelentős potenciállal rendelkezik

 a foglalkoztatottságban stagnálás tapasztalható, ami a lakosságszám bővülése mellett növeli az ingázási kényszert

 modern (innovatív, öko, kreatív, tudásalapú) ágazatok betelepülése, szolgáltatói szektor, Duna-parti térség 
fejlesztése, idegenforgalmi infrastruktúra és szolgáltatási környezet fejlesztése

 otthondolgozás (home office), osztott (hibrid) munkavégzés elterjedése tartós tendencia – kereslet a helyi 
szolgáltatások, foglalkoztatás iránt

Vizsgálatok
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Önkormányzati gazdálkodás

 kiegyensúlyozott, nincs likviditási probléma

 fejlesztési források rendelkezésre állnak, melyek nagyobb részét állami támogatásból és pályázati forrásból származik

 jelentős mértékű a saját forrás is, amely jelentős potenciállal rendelkezik (helyi gazdaság, home office, szolgáltatás stb.)

 városüzemeltetés, közműellátottság: javuló jellemzők, ugyanakkor feladat a közműolló bezárása

Lakás, ingatlanpiac

 a járvány hatására felértékelődtek az elővárosi, jó megközelítésű és kedvező természeti környezeti adottságokkal 
rendelkező települések, így Budakalász is

 otthondolgozás (home office) és osztott (hibrid) munkavégzés elterjedése növeli a jelenlétet, ezzel a közterületek, 
közintézmények igénybevételét

 hatások: lakások belső átrendezése, prioritás a zöld környezet, kertkapcsolat, energiahatékonyság, igény helyi 
szolgáltatások, képzések, szabadidős, sportlehetőségek iránt

Vizsgálatok
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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

 kedvező településföldrajzi adottságok

 kiváló közlekedés- és gazdaságföldrajzi 
fekvés;

 jelentős hagyományok, sokrétű, felhalmozott 
munkatapasztalat

 jól működő, vonzó ipari park, gazdasági-
kereskedelmi területek

 vonzó települési és fejlesztési környezet

 Természetes és mesterséges állóvizek, 
vízfolyások, valamint a környezetükben 
található értékes vizes élőhelyek;

 rendelkezésre álló ingatlanok a fejlesztési 
célok megvalósításához

 magas gazdasági aktivitás és kedvező 
foglalkoztatási viszonyok, alacsony 
munkanélküliség

 kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás

 települési infrastruktúra kiépítettsége;

 rendelkezésre álló közösségi terek, bővülő 
szolgáltatások, sokszínű kulturális élet;

 erős civil szféra, együttműködési készség, aktív 
civil szervezetek a városban

 gazdag kulturális hagyományok, humán tőke

 fejlett humán infrastruktúra

 átmenő forgalomból származó jelentős terhelés, 
konfliktusok (társadalmi, környezeti, 
közgazdasági)

 Dunamenti településrészek alulhasznosítása

 hiányos turisztikai kínálat és infrastruktúra 

 bizonyos területeken hiányos humán 
infrastruktúra (bölcsőde, oktatás, képzés, 
időskorú és egyéb szociális ellátás)

 alacsony szintű a magas hozzáadott értéket 
előállító, innovatív tevékenységek aránya

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

 agglomerációs településekkel való munka-, és 

funkciómegosztás, együttműködés

 gazdasági területek továbbfejlesztése, 

vállalkozásindítás ösztönzése

 „több lábon álló” vállalkozási környezet,

 sokrétű turizmus-fejlesztés: aktív, kerékpáros,, 

természetjáró, vízi, kulturális, limes, rendezvény

 megújuló energiaforrások további hasznosítása

 helyi gazdaság bővítése (pl.: innovatív ágazatok, 

kreatív ipar, K+F szektor erősítése)

 települési vonzerő megőrzése, hasznosítása (helyi 

értékek feltárása, hangsúlyozása)

 szolgáltatás-fejlesztés (lakossági, turisztikai, üzleti)

 természeti környezettel harmonikus fejlődés (pl.: 

tudásgazdaság, megújuló energiatermelés)

 közösségi gazdaságfejlesztés

 kiegyensúlyozott népességnövekedés

 sokrétű munkatapasztalatra építő, hagyományápoló 

társadalom építése 

 környezettudatos, családbarát helyi közösség

 proaktív közösség, erős helyi civil társadalom, 

 szoros együttműködés a lakosság, a vállalkozók, az 

önkormányzat között

 uniós támogatások, fejlesztési források

 a nemzetközi és/vagy hazai gazdasági 

környezet romlása, tartós recesszió

 migrációs folyamatok erősödés, növekvő 

betelepülés, erősödő ingázás

 szolgáltatási, munkahelyi hiányosságok, 

romló ellátási környezet

 települési környezet, életminőség romlása, 

klímaváltozás

 a helyi gazdaság versenyképességének 

romlása,

 gyengülő térségi pozíció,

 a fiatal, kvalifikált munkaképes korú népesség 

elvándorlása, ingázása

 a helyi társadalom lassú elöregedése, romló 

demográfia és szociális viszonyok 

 „torzuló” humáninfrastruktúra (oktatási, 

nevelési intézmények csökkenő 

kihasználtsága, szociális ellátórendszer 

elégtelensége)

 helyi társadalmi konfliktusok kialakulása 

(szegregációval veszélyeztetett területek; 

helyi munkavállalók vs. ingázók)
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Lakossági kérdőíves felmérés

2021. ősz: online és papíralapú kérdőíves 
felmérés Budakalászon az új 
Településfejlesztési és Településrendezési 
Tervhez kapcsolódóan.

A kérdőívet 598-an töltötték ki.

Tematika: mindennapi élet működése, szolgáltatások 
iránti igények, „városhasználat”, a városfejlesztés 
kívánatos és lehetséges irányai, közlekedési helyzet és 
változtatási igény.
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Lakossági kérdőíves felmérés

„Mely területeken lát lehetőséget, kitörési pontot Budakalász fejlesztésében a következő években?”

Válasz: - 64,2 %  közösségi élet fejlesztése, pl. kultúra, sport, kisközösségek
- 57,4 %  sport és rekreációs területek növelése, fejlesztése
- 52,3 %  oktatás, továbbképzés 
- 47,7 %  helyi gazdasági élet élénkítése
- 41,2 %  tudásalapú cégek betelepedése
- 7,8 %   nagyobb vállalatok betelepülése (!)
- 6,5 %   új lakóterületek kijelölése (!).

„Budakalász további fejlődése és az élhetőség javítása érdekében az alábbiak közül mely területeken tart 
szükségesnek és lehetségesnek változásokat?”

Válasz: - 66,3 %  közterek, sport, zöld, egyéb rekreációs terek bővítése
- 63,6 %  autós közlekedési kapcsolatok fejlesztése
- 52,5 %  gyalogutak további kiépítése
- 49,7 %  kerékpárutak kiépítése
- 49,1 %  helyi munkalehetőségek támogatása, bővítése (!)
- 43,2 %  településen belüli közösségi közlekedés (!)
- 38,9 %  intézményi ellátottság fejlesztése
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Lakossági kérdőíves felmérés

A válaszadók a minőségi fejlesztést preferálják: 
- 40,6% megfelelőnek tartja az infrastrukturális és 

szolgáltatási színvonalat, amit tartani kellene,
- 53,2 % azonban magasabb színvonalat szeretne, amit 

hajlandó lenne megfizetni! 

A munkába járás módjára adott válaszok tükrözik a 2020-
ban  kitört koronavírus járvány életvitel-változást kiváltó 
hatását. Megjelent és tartós jelenségnek ígérkezik – a 
korábban nem mért – otthon dolgozás és osztott (hibrid) 
munkaidős foglalkoztatás. A jelenség friss,  vizsgálandó!
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Lakossági kérdőíves felmérés
Markáns, magas százalékarányban megfogalmazott vélemények 

 

  
 

  
 

Összegzés:

- erős helyhez kötődés, helyben maradás igénye
- a város „betelt”, túlzsúfolt, fékezni szükséges a 

lakosságszám növekedését
- helyi élet gazdagabbá, közösségibbé, magas 

minőségűvé fejlesztése
- természeti és épített környezet „zöld” védelme
- helyi vásárlás, képzés, kultúra, szolgáltatás 

bővítése
- minőségi város- és fejlesztéspolitika igénye
- helyben dolgozás (home office), osztott (hibrid) 

munkaidős foglalkoztatás mértéke növekszik
- ingázási idő és utazási költség csökkentése
- hatékonyabb munkavégzés, több idő a családdal
- info-kommunikáció széleskörű használata
- közlekedési problémák kezelése
- Dunapart rekreációs és infrastrukturális 

fejlesztése
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Koncepcionális alapok

A 21. századi városfejlesztés rendező elve: a sokrétű fenntarthatóság (demográfiai, környezeti, gazdasági, kulturális, stb.).

Koncepcionális alapok

 Városépítés – kompaktság: vegyes területhasználat és a kis távolságok jellemzik, ahol a beavatkozások a kompaktság 
megtartására és nem a város szétterülésére törekszenek.

 Környezet – komplexitás, környezettudatosság: klímabarát és környezettudatos elvek, energiahatékonyság 
érvényesítése.

 Társadalom – komfortosság: a lakás-, a munka-, a rekreációs, a közéleti, a közlekedési, stb. funkciók tervezése során a 
„közös otthon” komfortosságának kialakítása.

 Gazdaság – diverzifikáció, digitalizáció: Budakalász versenyképessége a minőségi, tudásalapú, 21. századi gazdasági 
ágazatok minél nagyobb jelenlétén és működésén/együttműködésén alapul.

 Koordináció, együttműködés fejlesztés – összehangolt fejlesztés és munkamegosztás: hatékony, szinergikus 
koordináció létrehozása városon belül és a térségi településekkel, Fővárossal. Koncepciók, stratégiák egyeztetése.

 Kommunikáció, interakció – gyors, pontos tájékoztatás: kapcsolattartás a polgárokkal, gazdasági és intézményi 
szereplőkkel döntéselőkészítés, problémás helyzetek megoldásáról, fejlesztési projektekről.
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Fejlesztési irányok

Otthonos Budakalász

Városközpont és települési alközpontok funkcióbővítése

Ipari-kereskedelmi „Átjáró Város” vs. „Klímabarát Kertváros”

„Több lábon álló” helyi gazdaság (diverzifikáció)

Rekreációs, sport és turizmusfejlesztés

Kezdeményező önkormányzat

Műszaki és humán infrastruktúra minőségi fejlesztése
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Településfejlesztési Koncepció – Fejlesztési irányok

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi 
fejlesztési javaslatok



www.budakalasz.hu45

A település nagyságrendje

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 A település  léptékének megtartása, a minőségi fejlesztések előtérbe helyezése.

 Az élhetőség, illetve a táji- és természeti értékek szem előtt tartása.

 A területhasználati intenzitás, a szabályozás újragondolása.
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A település nagyságrendje

Lakásszám vizsgálata - belterület

A belterületi telekállomány 64 %-a egylakásos.
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Telek beépítettség vizsgálat -
belterület

A település nagyságrendje

 A belterületi telekállomány 21 %-a beépítetlen.
 A belterületi telekállomány 10 %-a nem felel meg

a hatályos övezeti előírásoknak.
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Telek beépítettség vizsgálat -
belterület

A település nagyságrendje
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A település nagyságrendje

Jelenlegi lakosságszám: ~ 12 000 fő Potenciális lakosságszám növekmény: ~ 5 000 fő

Jelenlegi lakásállomány: ~ 4 350 db Potenciális lakásállomány növekmény: ~ 1 500 db
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A település nagyságrendje

Lakossági kérdőív 
– 2021. ősze
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Településszerkezet, területfelhasználás

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 A centrális főúthálózatra épülő településszerkezetből adódó problémák sokrétű kezelése a 
településrendezési eszközökben. 

 A területfelhasználás felülvizsgálatakor előnyben részesítendők a közcélú funkciók (pl. 
közintézmények, sport- és rekreációs területek, zöldterületek).
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Településszerkezet, területfelhasználás

Problématérkép - belterület 



www.budakalasz.hu53

Településszerkezet, területfelhasználás
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Településközponti vegyes területek

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 Valós településközpont és alközpontok kialakítása, fejlesztése, megújítása.

 Lenfonó területének településközponti területként való hasznosítása, fokozatos átalakítása,

környezeti rendezése.

 Intézményfejlesztések.

 Helyi kereskedelem és szolgáltatások számára helybiztosítás.
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Településközponti vegyes területek

A belterület 7 %-a településközponti 
vegyes terület besorolásban van a 

hatályos TSZT-n.
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Településközponti vegyes területek
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Lakóterületek

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 A település jövőbeni nagyságrendjének kérdésköre:

 a beépítés intenzitásának átgondolása, a kertvárosias beépítés erősítése (pl. beépítési mérték,

lakásszám, épületmagasság).

 Új lakóterületek helyett az épületállomány minőségi átalakulása, üres telkek beépülése,

indokoltság esetén a lakóterületi tömbbelsők feltárása.

 Lakóterületen belüli a gyalogos, kerékpáros kapcsolatok fejlesztése, az átjárhatóság javítása.

 A lakóterületek védelme érekében a gazdasági tevékenységek felülvizsgálata (funkció,

nagyságrend).

 Lakóterületen belül zöld-, sport- és rekreációs területek.

 Helyben lévő szolgáltatások.
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Lakóterületek

Épület-szintszám vizsgálata -
belterület

Épület-állag vizsgálata -
belterület
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Lakóterületek
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Gazdasági területek

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 Zavaró tevékenységet végző, nagy forgalmat generáló vállalkozások lakóterületen kívül tartása.

 A vállalkozások letelepedésének ösztönzése érdekében a gazdasági területkijelölések

átstrukturálása, infrastruktúra fejlesztések.

 KKV-k (kis- és középvállalkozások) letelepedésének ösztönzése a kijelölt gazdasági területeken.

 A volt Lenfonó és az egykori Temaforg területek kármentesítése, újra hasznosítása, fejlesztése.
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Gazdasági területek

A belterület területének 10 %-a 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
terület besorolásban van a hatályos 

TSZT-n.
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Gazdasági területek
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Üdülő területek

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 Az üdülőterület fejlesztése az alacsony beépítési intenzitású, kulturált üdülőterületi jelleg

irányába.

 A közművesítettség (vízellátás, csatornázás) környezetvédelmi szempontú fejlesztése, DE a

területhasználat jellegének megváltozása, a beépítés besűrűsödése, zavaró funkciók megjelenése,

az építészeti és tájkarakter kedvezőtlen irányú módosulása NÉLKÜL.

 Funkcionális fejlesztés (közösségi funkciók, szolgáltatások, vendéglátás).

 A Duna-part használhatóságának javítása (gyalogos és kerékpáros forgalom, autós forgalom,

vízhez és vízről lejutás).

 Lupa-sziget – természetközeli karakter megőrzése, környezetvédelmi szempontok.
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Üdülő területek
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Üdülő területek

Telek beépítettség vizsgálat -
belterület

Területhasználat vizsgálata -
belterület
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Különleges területek

A településfejlesztési fő irányokhoz kapcsolódó szakterületi fejlesztési javaslatok

 Sport és rekreációs területek helyének, nagyságának felülvizsgálata, az egyes városrészekben

decentralizáltan kisebb szabadidős területek kialakítása.

 Sport központok kialakítása, fejlesztése, ezek helyigényének biztosítása.

 Omszk-tó és Lupa-tó környezetének rendezése, a rekreációhoz szükséges feltételek biztosítása a

szabályozásban.
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A település területének 6 %-a 
beépítésre szánt különleges terület 

besorolásban van a hatályos TSZT-n.

Különleges területek
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Különleges területek
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Táj- és természetvédelem, zöldfelületi rendszer fejlesztés
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Otthonos 
Budakalász

Klímabarát 
kertváros

Szabadtéri 
rekreációs, 

sport és 
közösségi 

terek 
fejlesztése

Zöldfelületi 
rendszer 

kialakítása

Kedvező 
környezeti 
adottságok 
megőrzése 

és ártalmak 
mérséklése

Harmonikus
együttélés a 

táji-, 
természeti 
értékekkel
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Zöldfelületi rendszer meglévő állapota
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Zöldfelületi 

rendszer 

fejlesztése

Városközponti 
zöldfelület 
kialakítása

Duna-parti 
zöldfelületek 

fejlesztése

Közösségi 
sport és 

rekreációs 
területek  

fejlesztése

Bányatavak 
rekreációs 

területeinek 
bekapcsolása

Természeti 
környezet 

bekapcsolása 
a zöldfelületi 
rendszerbe

Kisebb 
meglévő és 
potenciális 

elemek 
funkció-
bővítése, 

fejlesztése

Alközpontok 
létrehozása, 

funkció-
bővítése és 

össze-
kapcsolása
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Városközpont 

kialakítása

Dekoratív növénykiültetések, fasor 
telepítések, látványos köztéri elemek 

kivitelezése

Igényes, városarculathoz illő 
koncepció szerinti kialakítás

Edukációs és rendezvény helyszín 
kialakítása, rekreációs funkciók 

bővítése

Közösségi találkozópont 
létrehozása

Változatos funkciókat kínáló, 
minden korosztályt kiszolgáló, 

városi szintű közpark kialakítása

A Lenfonó és az attól délre 
található beépítetlen terület, mint 

potenciális fejlesztési terület 
kihasználása
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Alközpontok,

Duna-part

és kisebb 

rendszerelemek 

fejlesztése

Duna-sétány gyalogos 
közlekedési feltételeinek 

javítása

Duna-parti zöldfelületek 
rendezése, fejlesztése

(játszótér, pihenőhely)

HÉV megállók 
zöldfelületeinek rendezése, 

dekoratív 
növénykiültetések 

kialakítása

Meglévő és új játszóterek, 
játszószerek fejlesztése, 

több korcsoport igényeinek 
kiszolgálása

Fiatalok számára megfelelő, 
közösségformáló erővel 

rendelkező közösségi 
helyek, találkozópontok 

kialakítása

Közösségi sport és 
rekreációs lehetőségek 
fejlesztése, új területek 

kijelölése

Használati értékkel nem 
rendelkező zöldfelületek 
életre keltése, változatos 

funkciókkal való feltöltése 

Zöldfelületi szempontból 
ellátatlan településrészeken 

közparkok, közkertek 
kijelölése

Igényes, egységes koncepció 
szerinti arculat vagy 

tematikus kialakítású 
közösségi terek létrehozása

Alközpontok 
kialakításához kapcsolódó 

zöldfelület fejlesztések
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Patakparti 

zöldfelületek és 

kapcsolódó 

területek 

használati 

értékének 

növelése

A patakhoz kapcsolódó zöldfelületek 
használati értékének növelése, 
kapcsolódó területek bevonása, 
rendezése, bővítésre alkalmas 

területek

Tematikus útvonalak, 
ismeretterjesztést szolgáló 

bemutatóhelyek kialakítása

Patakmenti pihenőhelyek és 
találkozópontok kialakítása

A patak külterületi szakaszainak 
rendszerbe kapcsolása

A patakhoz kapcsolható meglévő, 
jól kiépített gyalogos és 

kerékpáros sétány fejlesztése, 
dekoratív zöldsávok kialakítása és 

fasorok telepítése 

Egységes, tervszerű zöldfelület 
fejlesztés az egyes elemek 

összekötésével
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Harmonikus

együttélés a táji-, 

természeti 

értékekkel

A természeti környezet 
biológiailag aktív 

felületeinek és potenciális 
rekreációs lehetőségeinek 

fenntartása

Duna-parti természeti 
környezet és rekreációs 
igények összehangolása

Ökoturizmus támogatása, 
mértéktartó és minőségi 

fejlesztések a védelem alatt 
álló területeken

Az értékes természeti 
környezet és zöldterületi 
rendszer összefüggését 
biztosító kapcsolatok 

megteremtése külterületen

A domborzati és táji értékek 
megőrzése, rálátás- és 

kilátásvédelem

A jellegzetes, értékes táji-, 
természeti környezethez 

illeszkedően kialakult 
településszerkezet és 

településkép megőrzése

A külterületekre jellemző 
beépítetlenség megőrzése

A település 
levegőminőségét is 
meghatározó erdők 

fenntartása és védelme

A vízfolyásokat kísérő 
természetközeli területek 

és a sajátos értéket 
képviselő bányatavak 

fenntartása

Extenzív folyamatokkal 
természetközelivé váló, 

védett területekhez 
csatlakozó mezőgazdasági 

területek megőrzése
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Közmű infrastruktúra
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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Tervezői csapat

KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft.

 Hanczár Zsoltné - okl. gépészmérnök, okl. városépítési szakmérnök

 Szolóczki Bálint- műszaki manager, informatikus munkatárs
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Közmű infrastruktúrák hiányainak pótlása, meglévő elemek fejlesztése

• Hiányzó szennyvízelvezető hálózatok kiépítése

Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat
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• Csatornázottság arányának növelése

 Budakalász szinte teljes területe vízminőség védelmi területen fekszik, valamint több vízműkút hidrogeológiai védőterülete is érinti. 

• A 77%-os csatornázottsági arány fejlesztendő a közműolló záródása érdekében, mivel ivóvízzel viszont az ingatlanok 91%-a ellátott.

• A szennyvízelvezetési kapacitás bővítése a jelenleg ellátatlan területek bevonása, valamint a meglévő hálózat indokolt kapacitásbővítése 

érdekében indokolt.

Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat



www.budakalasz.hu81

• Lupa-sziget szennyvizeinek szabályok szerinti kezelése

• Árvízvédelmi művek hatályos mértékadó árvízszinthez fejlesztése
• Jelenlegi gát koronaszintje a korábbi 11/2010 (IV. 28.) KvKM rendeletben előírt mértékadó 

árvízszint magasságában halad, ami így a 31/2020 (VIII. 4.) BM rendelettel módosított 
74/2014 (XII.23.) BM rendeletben előírt mértékadó árvízszint magasságától nagyjából 1 
méterrel elmarad, és erre még rájön a hullámverés miatt kötelező 1 méteres biztonsági 
magasítás.

• Levegőminőséget szükségtelenül terhelő fűtési rendszerek lecserélése 
• A lakásállomány 18%-a nem földgázt használ a fűtés és főzés során.

Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat
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Köszönjük a figyelmet!


