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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Javaslat Budakalász Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának 
véleményezésére 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény (továbbiakban: 
törvény) 46 - 48. §-nak figyelembevételével elkészült Budakalász Város Környezetvédelmi 
Programjának (Továbbiakban: Program) felülvizsgálata. A környezetvédelmi programot 
szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítását, illetve 
felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni. 
A 2015 - 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot az 
Országgyűlés 27/2015. (VI. 17.) számú OGY határozatával fogadta el. 
Budakalász I. Környezetvédelmi Programja a 2004. és 2009. közötti időszakra szól. Az azóta 
eltelt bő egy évtizedben egy felülvizsgálatra került sor, 2011-ben. A felülvizsgálat óta hosszú idő 
telt el, mely során a környezetvédelem általános céljai is változáson mentek át. 
Az Önkormányzat 2021-ben döntést hozott a Program I. időszakában történt intézkedések, a 
település környezeti állapotának megismerése alapján a második Környezetvédelmi Program 
elkészítésére, mely egy helyzetértékelésre épülő intézkedés- vagy programcsomag a következő 
hat esztendőre nézve.  
 
A Környezetvédelmi Program egy stratégiai dokumentum, mely a korábban meghatározott 
feladatok teljesülését, szükség esetén a nem teljesült feladatok és új feladatok meghatározását 
szolgálja, a maga összefüggésrendszerében. 
 
A Program felülvizsgálatának elkészítésére a Budakalász Város Önkormányzata az 
önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó 
szabályzata alapján az árajánlatkérések közvetlen megküldésével indított beszerzési eljárást 
folytatott le. Az eljárás eredményeként az RENATUR 2005 Bt-t (2000. Szentendre Frangepán 
u. 16) bíztuk meg a felülvizsgálat elkészítésével. 
A megbízott vállalkozó elkészítette a Program felülvizsgálatát. A törvény 48/F. §-a alapján a 
Programot elfogadás előtt véleményezésre meg kell küldeni a környezetvédelmi, az 
ingatlanügyi, a vízvédelmi és a vízügyi hatóságnak, valamint az egészségügyi 
államigazgatási szervnek és az illetékes megyei önkormányzatnak, valamint a honlapon 
közzé kell tenni lakosság részére. A fenti véleményező szervek szakmai véleményükről 
hatvan napon belül tájékoztatják a környezetvédelmi program kidolgozóját. Továbbá a törvény 
48. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi programot a szomszédos és az érintett 
önkormányzatoknak tájékoztatásul is meg kell küldeni. 
A fenti szervezeteknek véleményezés céljából történő megküldés előtt képviselő-testület elé is 
véleményezés céljából előterjesztjük a Programot. A Program teljes anyaga az előterjesztés 
melléklete. 
 
Néhány szó a Program szerkezetéről, jogszabályi hátteréről: 
A program felülvizsgálata szerkezetét tekintve a következőkből épül fel: 
 

• Budakalász korábbi időszakáról szóló Települési Környezetvédelmi Programjának 
teljesültsége 

• A környezetvédelmi programkészítés jogszabályi hátterének, előzményeinek 
ismertetése. 

• A település, valamint a település jelenlegi környezeti állapotának bemutatása, értékelése. 
Ebben a fejezetben a természeti adottságokon kívül elsősorban a környezet elemeinek 
(levegő, víz, talaj, élővilág, táj, települési és épített környezet) állapotát és az önállóan 
kezelt környezeti hatótényezőket (hulladékgazdálkodás, zaj és rezgés, környezeti 
nevelés) mutatjuk be. 

• A környezetvédelmi célok, célállapotok megvalósulása: A fejezetben ismertetjük a 
2010- ben készített Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megvalósulását. 

• Környezetvédelmi programjavaslat: A fejezetben a településen végrehajtandó általános 



 

és konkrét, rövidtávú cselekvési programokat ismertetjük, melyek bemutatják, hogy az 
állapotfelmérés során tapasztalt helyzet és az elérni kívánt célállapotok közötti 
különbségek hogyan szüntethetők meg. 
 

Kiindulva abból, hogy Budakalász első települési környezetvédelmi programja (Továbbiakban: 
TKP) a 2004-2009. közötti időszakra szól, a tőle alig elválasztható felülvizsgálat pedig 2011. 
évben született, a TKP I-ben előírtak teljesülését a 2004-től 2021-ig tartó időszakra vizsgálta a 
tervező. A TKP II. tervezésének elején egy környezetvédelmi lakossági kérdőív is készült. 
A TKP I. felülvizsgálata és a rendelkezésre álló települési szintű dokumentum, adatok, 
információk alapján kidolgozott TKP II. feladatait, táblázatos formában a TKP 2. sz. melléklete 
tartalmazza. A TKP II-ban 31 intézkedési kört („programcsomagot”, feladatot) határoztak meg. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Környezetvédelmi Program lényeges része a jövőre vonatkozó feladatok, elérendő célok 
a 9. fejezetben találhatók. A jövőnket ezen a területen leginkább ez a fejezet határozza meg. 
Álláspontunk szerint megvalósítható, elfogadható, magunkévá tehető elképzeléseket 
fogalmaz meg - amennyiben ezektől eltérő dolgokat is meg kívánunk fogalmazni, akkor azt 
elsősorban e fejezetben lehetne kezelni. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és Budakalász Város Környezetvédelmi Programja 
felülvizsgálatának véleményezését! 
       
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakalász Város 
Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatával kapcsolatos, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48/F. § szerinti hatósági véleményeztetésre 
megküldendő munkaanyagát elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Budakalász, 2022. március 11. 
 

Dr. Göbl Richárd 
Polgármester 
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1. BEVEZETÉS 
 

Budakalász I. Környezetvédelmi Programja (a továbbiakban: TKP I.) a 2004. és 2009. közötti időszakról 

szól. Az azóta eltelt bő egy évtizedben egy felülvizsgálatra került sor, 2011-ben. A felülvizsgálat óta 

hosszú idő telt el, mely során a környezetvédelem általános céljai is változásokon mentek át. 

Budakalász vezetősége ezért 2021-ben döntést hozott a TKP I. időszakában történt intézkedések, a 

település környezeti állapotának megismerése alapján a TKP II. elkészítésére, mely egy 

helyzetértékelésre épülő intézkedés- vagy programcsomag a következő hat esztendőre nézve.  

Budakalász II. Környezetvédelmi Programja a 2022-2027. közötti időszakra szól és a 2. sz. 

mellékletben tanulmányozható. Jelen dokumentum minden más része a TKP II. szakmai 

alátámasztását szolgálja. A 2. sz. mellékletben a tulajdonképpeni intézkedések/programok 

témakörönként és időben ütemezve kerültek meghatározásra. Annak érdekében, hogy az adott 

intézkedés vagy program meghatározásának oka, háttere és indikátorai is láthatók legyenek, a 

táblázatos összefoglaló több mint egy listaszerű felsorolás. Ezzel is a TKP II. könnyebb, 

törzsanyagtól független használatát kívántuk segíteni. 

 

A TKP II. Olvasó elé tárása előtt fontos néhány általános vonatkozást megemlíteni: 

 

A Települési Környezetvédelmi Program (TKP) adott település egyik meghatározó, középtávra (6 

évre) szóló, stratégiai dokumentuma. A benne foglaltakat minden települési szintű döntésnél 

figyelembe kell venni, más stratégiai dokumentumok, mint pl. a településfejlesztési koncepció (TFK) 

és a településrendezési eszközök (TRE) készítése, felülvizsgálata során is iránymutatásként kell 

használni a környezetkímélő, fenntartható települési célok meghatározása és megvalósítása érdekében. 

(Mindemellett a TRE-k környezeti vizsgálat készítése is kötelező, azonban a két környezetügyi 

vizsgálati módszer között jelentős léptékbeli különbségek vannak/lehetnek.) 

 

A jelen TKP II-vel némi időbeli átfedéssel készülő, 2021. októberében a megrendelő önkormányzat felé 

átadott TFK kimondottan zöld szellemiségű, így a két dokumentum koherensnek tekinthető egymással 

azokon a pontokon, ahol környezetügyet tárgyalják a TFK készítői. Ugyanebben az időszakban készült 

el a fenntartható közlekedési koncepció is, mely már címében előrevetíti a környezetvédelmi 

szempontok érvényesítését. 

 

Tekintettel arra, hogy a TKP középtávú stratégia, vonatkozási hat éve alatt számos változás következhet 

be a településen vagy az országban, sőt kontinentális és globális léptékben. Elég itt csak a helyi és 

országos jogszabályok vagy a klíma változására gondolni. Ez utóbbi témakör különösen felértékelődött, 

ráadás éppen az első TKP óta eltelt bő évtized volt az, mely a klímaváltozást és a vele járó kockázatokat 

már a lakosság és a döntéshozók számára is egyértelművé tette. Szerencsés esetben a tervezési 

időszakban meg is valósultak bizonyos intézkedések, míg mások különböző okokból – ld. pl. 

forráshiány, ellenérdekeltség – nem valósultak meg.  

 

Összességében tehát magát a TKP-t is rendszeresen felül kell vizsgálni, korszerűsíteni kell. A 

környezetvédelmi törvény alapján a tervezési, felülvizsgálati időszak hat év, azonban ennél sűrűbb 

felülvizsgálatot is lehetővé tesz a jogszabály. Vagyis, gyakrabban is végez(tet)het felülvizsgálatot is az 

önkormányzat.  

Az utóbbi években bekövetkezett jelentős változások szükségessé is tehetik a környezeti állapot és a 

környezeti teljesítmény rendszeresebb nyomon követését.  

 

Ezzel összefüggésben tisztán látszik, hogy a TKP valamilyen mértékű folyamatos menedzselése és 

annak dokumentálása (ld. intézkedések ütemezés szerinti, vagy attól eltérő, szükség és lehetőség szerinti 

„felszínen tartása”, előkészítése, megvalósítása, rész vagy teljes munkaidős szakreferens, és/vagy 

bizottság által) elengedhetetlen annak megvalósításához. Budakalász e tekintetben szerencsés 

helyzetben van, hiszen hosszú ideje alkalmaz környezetvédelmi referenst, sőt létszámfejlesztésre éppen 

a TKP készítésének időszakában (2021. október - 2022. február) is sor került. 
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Kiindulva abból, hogy Budakalász első települési környezetvédelmi programja a 2004-2009. 

közötti időszakra szól, a tőle alig elválasztható felülvizsgálat pedig 2011. évben született, a TKP I-

ben előírtak teljesülését a 2004-től 2021-ig tartó időszakra vizsgáltuk.  

 

A tervezés egyik első lépéseként áttekintettük a TKP I. struktúráját, adat- és információtartalmát, a 

benne foglalt intézkedéseket.  

Az intézkedések teljesültségét internetes és hagyományos irodalmi adatgyűjtéssel, valamint a 

Polgármesteri Hivatal munkatársainak adatszolgáltatása alapján vizsgáltuk.  

Közreműködésüket köszönjük! 

 

Az első bekezdéssel összhangban az egyik jelentősebb információgyűjtési mód az elmúlt években 

hatályos, rendelkezésre álló tervek, stratégiai dokumentumok, koncepciók átolvasása volt a 

szolgáltatóktól kapott adatokon túl. (A felhasznált forrásokat egyes esetekben, a szövegben is 

megemlítjük, egyebekben az irodalomjegyzékben soroljuk fel.)  

Nem volt feladatunk e dokumentumok környezetügyi felülvizsgálata, ahogy a vonatkozó jogszabály 

általi környezeti értékelésük sem. Tanulmányozásuk azonban segítette látni a település más szakmai 

dokumentumait és elképzeléseit, azokon keresztül a környezetügyi intézkedéseket.  

 

Fontos figyelembe venni, hogy a környezeti szempontok hol és hogyan jelennek meg. A szinergiák 

(„együttműködések”) segítik a környezeti állapot javítását, míg az ellentmondások mentén romolhat a 

környezeti állapot, ezért mielőbb szükséges a különböző szakmai stratégiák harmonizálása. 

Legfontosabbak közülük a gazdaságfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos dokumentumok, így 

a TFK is, melyre vonatkozóan fent jeleztük, hogy kimondottan zöld szemléletű tanulmány. 

 

Az eddigi évszázadokban és évtizedekben is rendkívül fontos volt (lett volna) a társadalmi, gazdasági 

és környezeti szempontok összehangolása, azt azonban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás most 

már halaszthatatlanná tette. 

Ezzel összefüggésben ki kell emelni, hogy az egyik célirányos települési szakmai dokumentum, mely 

hiányzik Budakalászon, a Klímavédelmi Terv (vagy Stratégia, Program), mely szorosan összefügg más 

települési szintű szakági tervekkel.  

A település fenntarthatósági tervvel rendelkezik, de az is régen, 2011-ben készült.  

 

Vizsgáltuk továbbá, az önkormányzat honlapján elérhető helyi rendeletek körét, annak nyomon 

követésre érdekében, hogy milyen témájú helyi környezetvédelmi jogszabályok kerültek 

megalkotásra és melyek nem az elmúlt másfél évtizedben. 

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a TKP és felülvizsgálata alapvető céljának nem a számszerű 

környezeti adatok gyűjtését és értékelését tekintjük. Ezzel összefüggésben nem is volt feladatunk 

konkrét – például a zaj, a rezgés, a levegő- és vízminőség témakörében végzett – környezetállapot-

vizsgálat, ahogy természeti állapotfelmérés sem. A TKP egy stratégiai dokumentum, mely a 

korábban meghatározott feladatok teljesülését, szükség esetén a nem teljesült feladatok és új 

feladatok meghatározását szolgálja, a maga összefüggésrendszerében. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk azonban az elérhető és lehetséges adatok, információk felkutatására, 

szöveges és szemléletes, grafikus értékelésére. E cél érdekében számos szolgáltatót, adatgazdát 

megkerestünk, interneten elérhető adatbázis használtunk fel. E szervezeteknél vagy 

adatbázisokban pl. konkrét víz- és levegőminőség-adatok, több évre vonatkozó 

hulladékmennyiségi adatok álltak (vagy nem álltak) rendelkezésre, melyek elemzése segítette 

megérteni a tervezési időszakra kitűzött intézkedések teljesültségének irányát, mértékét, valamint az új 

tervezési időszak intézkedéseinek meghatározását, a tulajdonképpeni felülvizsgálatot és 

programkészítést. 

  

A konkrét környezeti adatok gyűjtése és értékelése az alábbiak miatt jellemzően nehézkes:  

1. a lehetséges adattípusok köre elvileg rendkívül széles,  
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2. azonban ritkán van kész célirányos adatbázis (pl. az éves hulladéktermelésre vonatkozó 

kimutatás jellemzően rendelkezésre szokott állni, de más gyakran nem),  

3. célzott adatgyűjtés alkalmasint nem is történik, 

4. vagy ha igen, egyes szolgáltatóknál olyan elvek alapján történik, melyek a környezetvédelmi 

szempontok alapján tervezett elemzésekhez nem, vagy csak nehezen használhatók fel, 

5. egyes adatbázisok esetében kisebb, másokban igen nagy bizonytalansági faktorral kell számolni 

(különösen ide kell sorolni az önbevalláson alapuló és/vagy átlagolt adatokat), 

6. a gyűjtött adatok köre változhatott is az évek során, így nem mindent lehet folyamatában 

értékelni, 

7. ezzel összefüggésben pusztán a szolgáltatóváltás is okozhat zavarokat az eltérő 

adatminőségekkel, 

8. egyes esetekben a vizsgálat messze túlmutatna a TKP volumenén, hiszen pl. egy adott 

szakterület speciális ismereteit igényli,  

9. az adatbázisok lehetnek töredékesek,  

10. csak az adatbázis készítése, feltöltése is külön erőforrást igényel, a szolgáltatótól, az 

önkormányzattól, amire nincs személyi és anyagi kapacitás, továbbá  

11. a környezeti elemek állapotára vonatkozó, pl. víz- és levegőminőségi adatok – lehetőleg 

rendszeres és „hálózat-menti” – költséges méréseket, vizsgálatokat igényelnek, melyet kevés 

önkormányzat engedhet meg magának, 

12. konkrét adatok jellemzően szakági tervekből gyűjthetők ki, de, például, ezek száma adott 

esetben kicsi, és tervezőik maguk is esetleg adathiánnyal küzdöttek,  

13. számos adat önmagában nem mond semmit, mert pl. határértékekkel kell összevetni, vagy 

adatsorként kell tendenciákat értelmezni, melyek specialistákat igényelnek.  

 

A fent leírtakkal szemben vagy mellett, jelen települési környezetvédelmi program is tartalmaz konkrét 

környezeti adatokat. Ahol arra mód volt, a környezeti adatokat össze is vetettük egymással, vagy 

gazdasági és társadalmi adatokkal. Pl. Budakalász lélekszáma, mint társadalmi jellegű adat összevetve 

a vízfogyasztással, fontos tendenciákra mutathat rá.  

 

Módszertani szempontból lényeges, hogy azokban az esetekben, amelyekben már relatíve jelentős 

mennyiségű közzé tehető adat áll rendelkezésre, a felhasználó számára az adatokból kinyerhető 

információ megértését szinte csak grafikus ábrázolással lehet segíteni.  

 

Formai és logikai szempontból említést érdemel, hogy TKP II. struktúrája a TKP I. szerkezetétől 

jelentősen eltér.  

Tartalmilag, szakmailag szükségszerűen a TKP II. az elődjére épül, hiszen a TKP I-ben foglalt 

intézkedések felülvizsgálatát célozza.  

Mind a TKP I. teljesültségének vizsgálatát, mind a következő időszakra szóló TKP II. 

intézkedéseinek közreadását célszerűnek láttuk külön-külön mellékletekben közreadni. A két 

intézkedés-csomag között lényeges eltérések vannak, mely okairól későbbi fejezetben emlékezünk 

meg.  

Közös azonban, hogy táblázatos formában foglaltuk össze az intézkedéseiket, mert így átláthatóbb a 

rendszer.   

A külön mellékletben való közlés abban is az áttekinthetőséget segíti, hogy egy az egyben külön 

kezelhető a TKP törzsanyagának szöveges és grafikus részétől, mely terjedelmében lényegesen nagyobb 

és tulajdonképpen „csak” alátámasztó szereppel bír. 

 

Szintén a majdani gyakorlati munkát hivatott segíteni az, hogy minden egyes szakterülethez, 

intézkedéshez egy lehetőleg széles körű indikátorrendszert dolgoztunk ki.  

Az indikátorok olyan mérőszámok, melyek jelzi, hogy adott szakterületen konkrétan, számszerűen 

milyen tevékenység valósult meg és milyen volumenben.  

 

Ezzel ismét az adatbázisok témaköréhez érkeztünk. Azzal, hogy évről évre a javasolt vagy akár saját 

vagy másoktól átvett indikátorok figyelembe vételével halad a budakalászi környezetpolitika 

megvalósítása, időről időre, összehasonlítható módon keletkezik adat, és már egy-két év távlatából 
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látszani fognak a tendenciák. (Egyes források tulajdonképpen a monitoring szó fogalmán az adatgyűjtés-

értékelés-visszacsatolás hármasát értik, nem pusztán a mintavételt, az adatfelvételt. A TKP célja 

tulajdonképpen az értékelés alapján a visszacsatolások meghatározása.) 

 

Ugyancsak a célszerűvé tétel volt a célunk akkor, amikor szakágakra, szakterületekre bontottuk a TKP 

II. intézkedéseit. Tulajdonképpen szakági intézkedéscsomagok kerültek meghatározásra, melyek adott 

szakterületen belül elég tág intézkedéseket tartalmaznak. Pl. a lakosság szemlélet- és tudatformálása 

bármely szakterület mentén – legyen az csapadékvíz vagy szennyvíz-elvezetés, hulladékgazdálkodás 

vagy természetvédelem – fontos. Bármely ilyen intézkedéscsomag esetében szükséges mérni a 

résztvevők számát (pl. fő, fő/év, fő/rendezvény, rendezvény/fő stb. indikátorokkal), de azt lehet külön a 

szemléletformálás intézkedései között is kezelni. Az ilyen jellegű átfedések elkerülhetetlenek, az első – 

és minden más településen készült – TKP-ban is előfordulnak. Mindezt tetézi a környezetvédelem 

holisztikus jellege, hiszen minden mindennel összefügg. 

Pl. Az utcafásítás egyrészt zöldfelület-fejlesztési kérdés is, de levegőminőségi kérdés is. 

Ilyen esetben adott akciót (pl. egy km hosszan faültetés egy adott utcában) két szakterületen is „el lehet 

számolni”. (A TKP I. felülvizsgálatakor is így jártunk el.) 

Azt gondoljuk azonban, hogy sokkal tisztább képet lehet kapni a település környezeti teljesítményéről, 

ha az egyes intézkedések kellően le vannak határolva és konkrétak.  

 

A környezet védelmének holisztikussága kikényszeríti, hogy összefüggésekben gondolkodjunk, 

túllépjünk régi sémákon. Ez vonatkozik még a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvényre is, melynek települési környezetvédelmi programokra vonatkozó részei a 

következők: 

 

48/B. § (2) bekezdése alapján a települési környezetvédelmi program tartalmazza: 

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 

elemzésén alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, 

valamint környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 

folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 

feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának 

várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 

 

48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, 

sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben 

foglaltakon túl - tartalmaznia kell: 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére 

kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő 

intézkedési tervekkel, 

c) a zöldfelület-gazdálkodással, 

d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

e) az ivóvízellátással, 

f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 

h) a településihulladék-gazdálkodással, 

i) az energiagazdálkodással, 

j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 

k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 

csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
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A fenti, törvény által kötelezően előírt feladatokon túl a Program – a település adottságaival, 

sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban – tartalmazhatja (esetünkben tartalmazza is) 

az alábbiakat: 

 

a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi 

állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata 

érdekében különösen: 

aa) a területhasználattal, 

ab) a földtani képződmények védelmével, 

ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, 

ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 

ae) a rekultivációval és rehabilitációval, 

af) a természet- és tájvédelemmel, 

ag) az épített környezet védelmével, 

ah) az ár- és belvízgazdálkodással, 

ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás 

várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodással, 

b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

 

Amint említettük, a tervezett intézkedések teljesültségének vizsgálatát segítik a megadott 

indikátorok.  

Ilyen például az, hogy pl. majd 2026-ban visszanézve, megvalósult-e a 2022-re javasolt „Klímavédelmi 

program készítése”-intézkedés. Ez fizikailag egy darab dokumentum elkészítését jelenti, az az egyszeri 

feladat. Ha megvalósult, az is információ (adat), ha nem 2022-ben készült el, hanem 2023-ban, vagy 

egyáltalán nem készült el, az is adat. Ez esetben az indikátor egy darabszám és egy évszám.  

A Program alapján meghatározott klímavédelmi intézkedések majdani megvalósulása, a konkrét 

javasolt intézkedések ismerete hiányában egyelőre nem tudható. Vélhetően, például, a napenergia-

hasznosítás témakörében lehetséges indikátor a létesült napelem-park m2/év-adata, vagy a termelt 

energiamennyiség-adat, vagy termelt elektromos áram a lakossági és/vagy intézményi igények 

százalékában (%-os aránnyal kifejezve). Ugyancsak ilyen indikátor lehet a telepített klímavédelmi erdők 

száma és kiterjedése (db, db/év, ha/db, összes kiterjedés ha-ban), mind ezek aránya a település és/vagy 

annak erdői egészéhez mérten, százalékban kifejezve. 

 

Az indikátorok egyúttal olyan környezeti adatok is, melyek nyilvánosságra hozhatók, így részei a 

javasolt Települési Környezetvédelmi Információs Rendszernek (TEKIR) és segítik a szakági tervezést 

is.  

 

Az egyes intézkedések időbeni ütemezésére, prioritások megfogalmazására is sor került. Az 

ütemezés során időben előre soroltuk például a Klímavédelmi Programot.  

 

Módszertani és gyakorlati szempontból szintén fontos, hogy vannak olyan feladatok, melyek jellegükből 

fakadóan azért sem ütemezhetők egyes évekre, mert folyamatos tevékenységet jelentenek: Számos 

feladat tulajdonképpen, mint településüzemeltetési feladat évről évre (az az „folyamatosan”) 

megvalósul, vagy valósulhat meg. Ilyen például az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvíz- és 

hulladékkezelés, a zöldfelületek gondozása.  

Más kérdés a meglévő és működtetett rendszerek fejlesztése, mely lehet, hogy további jelentős források 

bevonását igényli (Budakalászon ilyen pl. a szennyvízhálózat felújítása). Ez esetben a szándék és az 

ütemezés másodlagos, ha a pénzügyi keretek nem állnak rendelkezésre.  

 

Itt érdemes említést tenni arról, hogy a Ktv. ugyan előírja a TKP intézkedéseinek költségbecslését, de 

ezt a legritkább esetben kell megtennünk: Sok esetben még a nagyságrend is nehezen becsülhető meg. 

Továbbá, meglátásunk (és a megbízó önkormányzatok általános meglátása) szerint a TKP-ban a 

feladatokra fontos felhívni a figyelmet, majd az adott témakörök szakértőinek kell, gyakran iteratív 

ajánlatokon és tanulmányterveken (koncepciókon, stratégiákon, intézkedési terveken) keresztül 
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egyáltalán annak lehetőségeit vizsgálni, hogy egy végleges gyakorlati megoldás szülessen, amit 

tételesen be lehet költségelni.  

 

Mindemellett, a TKP II. végrehajtása a javasolt ütemezés szerint tartható-e, nem tudjuk – az a 

végrehajtói szándéktól és a rendelkezésre álló forrásoktól is függ.  

 

A TKP II-ben szereplő intézkedések száma viszonylag alacsony (31), a TKP I. 57 intézkedésének 

alig több, mint a fele. Ennek okára később térünk ki, de jelezzük, hogy intézkedések számának 

csökkentése nem jelenti azt, hogy egyes szakterületeket nem fed le a Program, vagy nincs teendő 

Budakalászon, vagy sokkal kevesebb van, mint 2004-ben. Sőt, azokat a szakterületeket is lefedi, 

melyeket a Ktv. csak választható témakörnek jelöl meg, illetve azon túli területeket is magába foglal!  

Tulajdonképpen egy új, komplexebb struktúráról van szó.  

A TKP I. és intézkedéseinek értékelése a 2. fejezetben és az 1. sz. mellékletben olvasható. 

 

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a környezettel kapcsolatos tervek multidiszciplináris, komplex 

szemlélet mentén valósuljanak meg, hiszen a környezet védelme – a nevének megfelelően – a 

környezetben, a (földrajzi) tájban lévő összefüggés-rendszerekben realizálódik.  

 

Meglátásunk szerint így, sarkítva, valójában nincs önmagában „a környezetvédelem”, mint egy 

zárt szakterület, hanem minden tervet, intézkedést át kell hasson annak megértése, 

figyelembevétele és alkalmazása, hogy a rendszer egyes elemei összefüggenek egymással.  

 

Ugyanezen elv alapján, nincs külön vízgazdálkodás vagy mezőgazdaság stb. sem – mindezeknek ma 

már környezetbarátnak kellene lenniük. Szükségszerűen azonban nem lehet eltekinteni a szakági 

megközelítéstől, ezért a TKP II-ban javasoljuk a meglévő szakági programok, tervek 

felülvizsgálatakor a környezetvédelmi szempontok figyelembevételét, illetve szükség esetén 

komplex/integrált koncepciók készítését és megvalósítását. Mind ezek előre vetítik annak igényét, 

hogy adott szakterületek szakértői a hatásfelületeken együttműködjenek más szakértőkkel.  

  

Végül egy további sajátosságra és egy gyakorlatias javaslatra szeretnénk felhívni a figyelmet: 

 

A TKP-kat az aktuális Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) figyelembevétele alapján kell 

elkészíteni. A jelenleg aktuális NKP az ötödik. 

 

A TKP II. készítése során törekedtünk a legkorszerűbb szemlélettel történő programalkotásra és olyan 

technikai megoldások alkalmazására, mint a térinformatikai adatfeldolgozás, bemutatás. Ez utóbbi 

jelentősége az, hogy egy további lehetséges irányt jelöl ki a településről rendelkezésre álló adatok 

kezelésében és közzétételében is, valamint a települési környezetvédelmi információs rendszer (TEKIR) 

létrehozásában, melyet a javasolt szakági koncepciók mind tartalommal tölthetnek fel. A TEKIR 

tulajdonképpen most is működik Budakalászon, mert nagyon sok környezettel kapcsolatos információ 

érhető el a település honlapján.  

 

A TKP II. tervezésének elején egy környezetvédelmi lakossági kérdőív is készült. A kérdőív átdolgozva 

a Településfejlesztési Koncepcióban (TFK) és a fenntartható közlekedési koncepcióban (SUMP) lett 

közreadva, majd értékelve. A TKP-releváns eredményeket a TKP II. 8. fejezetében mutatjuk be. 

 

A TFK aktuális, 2021-ben készült térképi mellékletei számos környezetvédelmi kérdésben nyújtanak 

támpontot. E mellékletek közül a V-10 Környezetvédelmi problématérképet emeljük ki. 
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2. BUDAKALÁSZ I., 2004-2009. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA SZÓLÓ 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK 

TELJESÜLTSÉGE 
 

Budakalász I. TKP-ja 2004-ben készült és a 2004-2009. közötti időszakra fogalmazott meg 

intézkedéseket. Tervezői 57 feladatot (intézkedést) láttak szükségszerűnek megvalósítani, melyeket az 

áttekinthetőség könnyebbé tétele érdekében egy táblázatba rendeztünk és az 1. sz. mellékletben adunk 

közre a teljesültség mikéntjének konkrét leírásával, valamint konzekvenciával a jövő nézve (TKP II.). 

 

A teljesültséget két oszlopban, két idősávra vizsgáltuk, de az alábbi értékeléshez csak az utóbbi évtized 

teljesültségét vettük figyelembe. 

 

A teljesültséget három kategóriára osztottuk: Teljesült (T), részben teljesült (RT), nem teljesült (NT) 

adott feladat. Mindezek mellett egyes esetekben jeleztük az adathiányt („n.a.” rövidítéssel). 

 

Ezen információk alapján számszerűen is értékeltük a TKP I. teljesülését. 

 

Az egyes feladatok teljesültségének számba vétele a felülvizsgálat egyik leglényegesebb eleme. 

 

Ahol szükségesnek láttuk, és elegendő adat, információ állt rendelkezése, ott a törzsanyag egyes 

fejezeteiben bővebben, szöveges és grafikus formában is közreadjuk azokat. 

 

A most előttünk álló 2022-2027. közötti időszakra vonatkozó II. Környezetvédelmi Programban 

figyelembe vettük a felülvizsgálat során tapasztaltakat, új intézkedési tervet dolgoztunk ki, melyet 

szövegesen a 9. fejezetben, táblázatos formában a 2. mellékletben adunk közre. 

 

Érdemes azt is figyelembe venni – különösen ilyen hosszú időtávon – hogy az adott évre, időszakra 

kitűzött cél részleges vagy teljes megvalósulását nehéz visszakövetni, megállapítani. Összességében a 

legfontosabb az, hogy teljesült-e és hogyan, adott feladat. 

 

Más esetekben egyszeri, vagy ritkán megvalósítandó feladatról van szó – ekkor könnyebb egyértelmű 

döntést hozni. (E tekintetben az időtávnak és az időpontnak megint csak nagy jelentősége van, mert 

ugyan egyszeri a csatornahálózat fejlesztése, de évekre elhúzódhat a kivitelezés. Egyúttal 1-2 évtized 

elteltével a rendszert fel kell újítani, s ezért a témakör újra napirendre kerül.) 

 

Néhány feladat az évek során bekövetkezett jogszabályi változás miatt okafogyottá vált, vagy a 

teljesültség elérte azt a fokot, hogy már – elvileg – a jövőre nem kell adott feladattal foglalkozni.  

 

Teljesültségi kategóriák Intézkedések darabszáma 

Teljesült (T) 13 

Részben teljesült (RT) 16 

Nem teljesült (NT) 5 

Nincs adat (n.a.) 23 

Összesen 57 
1. táblázat Teljesült (T), részben teljesült (RT), nem teljesült (NT) valamint adathiányos intézkedések száma. 

 

mailto:dukayigor@gmail.com
http://www.renatur.hu/


BUDAKALÁSZ VÁROS II. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2022-2027)          12 
 

RENATUR 2005 BT. 

 ▪▪▪ Székhely: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. ▪▪▪ Tel.: +36 70 325 02 54 ▪▪▪  

▪▪▪ E-mail: dukayigor@gmail.com ▪▪▪ Honlap: www.renatur.hu ▪▪▪ 

 

 
1. ábra Intézkedések darabszáma teljesültségi kategóriák szerint. 

 

Amint a fenti táblázatban és ábrán látható, az 57 feladat negyede teljesült, valamivel több, mint negyede 

részben teljesült.  

 

Ahol megítélhető volt, hogy valóban nem teljesült adott feladat, és nem adathiányról van szó, ott NT-

kategóriába soroltuk az adott intézkedést. Ezek aránya 10 % alatti.  

 

Az intézkedések kb. 40 %-a adathiányos volt, azaz semmilyen forrásmunka alapján nem tudtuk 

megállapítani, hogy történt-e teljesülés. A TKP I. felülvizsgálatához, a TKP II. készítéséhez igen nagy 

számú internetes forrást, koncepciót, adatbázist tekintettünk át.  

 

Ez az adathiány és az adatkeresési időigény rögtön felhívja a figyelmet a TKP I.-ben első 

feladatcsoportként meghatározott Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 

létrehozásának ismételt szükségességére. Kicsit előre tekintve azonban azt ma már látni lehet, hogy a 

mai információval való ellátottság sokkal jobb lehet, mint korábban. Nem utolsó sorban fontos 

megállapítás, egy-másfél évtizedre a részletek szintjén visszatekinteni szinte lehetetlen.  

 

Adott intézkedéscsomagon belül mind a négy intézkedés egyébként, részben teljesültnek (RT) 

mutatkozott. Gyakorlati tervezői szempontból az a következtetés vonható le, hogy az önkormányzat 

honlapján keresztül jelenleg alapvetően nagyon jó az információ-hozzáférés aránya (elérhetők a 

környezeti ügyekben fontos mindennapi információk, rendeletek, koncepciók). Ezzel együtt érdemes 

folyamatosan, indikátorok mentén végig kísérni, dokumentálni, hogy adott témakörökben milyen 

lépések születtek, mert évek múlva egész egyszerűen nem lehet objektíven és/vagy elég pontosan, a 

környezeti teljesítmény mérni. A jövőre vonatkozó törekvéseket pedig a teljesülés vagy nem teljesülés 

tudatosítása alapján lehet meghozni. 

 

A többi témakört itt nem részletezzük ebben a formában, hiszen azt megtesszük az 1., illetve a TKP II. 

esetében a 2. sz. mellékletben. A nagy arányú (ld. 40 %) általános adathiány miatt, valamint azért, mert 

a TKP I. első intézkedéscsoportja éppen a TEKIR, fontos volt erre utalni. 

 

 T RT NT N.A. Összes 

I. Települési Környezetvédelmi 

Információs Rendszer (TEKIR) létrehozása 0 4 0 0 4 

II. A környezeti levegő minőségének 

javítása  1 0 0 0 1 

III. Közműellátás javítása 0 3 0 0 3 

IV. Felszíni vizek rendezése 0 1 0 2 3 

V. A talaj védelme 0 0 0 2 2 

VI. A korszerű hulladékgazdálkodás 

feltételeinek a megteremtése 
4 0 0 5 9 
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VII. Épített környezet védelme 2 0 0 1 3 

VIII. Kül- és belterületi zöldfelület-

fejlesztés 3 3 1 1 8 

IX. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2 2 1 3 8 

X. Az energiagazdálkodás racionalizálása 0 1 1 5 7 

XI. Természet- és tájvédelem 0 2 2 1 5 

XII. A zajártalom és a rezgések elleni 

védelem 1 0 0 1 2 

XIII. Települési Környezetbiztonsági 

Koncepció készítése 0 0 0 2 2 

Összesen: 13 16 5 23 57 
2. táblázat Az intézkedések teljesültségének vizsgálata témakörönként. 

 

 
2. ábra Az intézkedések teljesültségének vizsgálata témakörönként. 

 

Amint a fenti táblázatban és ábrán megfigyelhető, teljes mértékű teljesülés csak egy témakörben történt, 

a levegőminőség védelem terén. Látni kell azonban azt, hogy egyetlen, rendelet alkotásra vonatkozó 

intézkedés teljesült, de a levegő minőségét nem a rendelet védi meg, hanem a jogalkalmazó lakos és a 

hatóság. A város levegőjével alapvetően a közlekedés miatt problémák vannak, de a fűtési szezonban is 

számolni kell egészségkárosító szennyezéssel. 

 

Két témakörben is jellemzően részben teljesültek (RT) a feladatok. Ilyen a TEKIR és a közműellátás 

javítása, mely előbbi mentén már a részletekre nézve is tettünk megállapításokat. A közműellátás 

fejlesztése és karbantartása pedig továbbra is kiemelt feladat kell legyen. 

 

Teljesen adathiányos a talajvédelem két intézkedése, bár ismert, hogy a kommunális szennyvíz általi 

talajszennyezés jelentős és két, sajnos, vízbázist veszélyeztető komoly szennyezés is éri Budakalász 

talaját. Ennek az anomáliának az oka az, hogy a TKP I. az állattartó telepek talajterhelésével foglalkozik, 

melyekre nézve nem rendelkezünk információval. Az állattartást helyi rendelet (is) szabályozza. Szóbeli 

közlés alapján, de megerősítés nélkül hobbi állattartás általi szennyezésről tudunk. 
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A többi kilenc témakörben a kép vegyes, mert mindenféle teljesültségi szintű (és adathiányos) feladat 

szerepel a listán. 

 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a TKP I. intézkedései nem veszítettek jelentőségükből. Azonban 

a körülmények – a jogszabályi körülmények és maga a környezet is és a rá ható tényezők is – változtak, 

így a 2. sz. mellékletben táblázatos formában közölt TKP II-ben egy más struktúrát alkalmazunk. Az 

intézkedéscsoportok száma jóval nagyobb lesz, 13 helyett 31, de azokon belül intézkedéseket már nem 

határolunk le, hanem nagyobb hangsúlyt fektetünk azon indikátorokra, melyek mentén a teendőket 

jobban lehet organizálni és teljesültségüket mérni.  

 

A TKP II-ben határozottan törekedtünk rá, hogy a Ktv. szerinti kötelező és választható témakörök 

egyaránt, a maguk összefüggés-rendszerében kerüljenek tárgyalásra. Mind e mellett a Ktv-ben szereplő 

témakörök kiegészítését, egyesek „át-hangsúlyozását” is fontosnak éreztük, hiszen pl. a klímaváltozás, 

a rekultiváció-rehabilitáció, a területhasználatok témaköre ma már messze nem a környezetvédelem 

„futottak még”-kategóriás témakörei: 

 

A klímaváltozás ma már a lakosság számára a saját bőrén érzékelhető tény, mely ugyan az ÜHG-

emmisszióval valóban szoros kapcsolatban van, de ennek tudományos megítélése is ma már túlmutat a 

széndioxid-energiahasznosítás-klímaváltozás gondolati soron. A területhasználatok, a vízmegtartó 

vízgazdálkodás, a természetes élőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatása oldaláról is – szerencsére – már 

tárgyalt e nagy jelentőségű témakör.  

 

A fentiek alapján, a TKP II-ben külön feladatkörnek (intézkedéscsomagnak) jelöltük meg az egyébként 

„összemosható” természetvédelmet és a tájvédelmet, de az energiagazdálkodástól független, külön 

témakör a klímavédelem is. Ugyancsak külön témakörként jelenik meg, pl. a települési zöldfelületek, a 

közlekedés és a turizmus tárgyköre.  

Önálló témakör, természetesen, a hulladékgazdálkodás, de több intézkedéscsomagra lett szétbontva, 

altémánként külön lett „nevesítve” a „vízgazdálkodás” témaköre (ld. külön ivóvíz-szolgáltatás, 

szennyvíz- és csapadékvíz-kezelés, de külön az árvíz- és belvízvédelem), valamint az olyan 

management-jellegű témakör, mely a helyi környezetvédelmi feladatok megvalósításával kapcsolatos.  

Meglátásunk szerint azonban hasznosabb, ha ezt a témakört úgy bontjuk fel, hogy pl. külön intézkedés 

a környezeti referens, a környezetvédelmi bizottság vagy a környezetvédelmi alap megléte, vagy a helyi 

környezetvédelmi témájú rendelet átfogó vizsgálata, megújítása. 

 

A feladatok teljesültsége (és témaválasztása) tehát fontos alapadat a következő Program-időszak (2022-

2027) feladatainak meghatározásához, a prioritások meghatározásához. A TKP II. javasolt feladatai, 

intézkedései áttekinthető, rendszerezett módon, táblázatos formában a 2. sz. mellékletben kapnak helyt, 

valamint a 9. sz. fejezetben kerülnek tárgyalásra. 

 

A teljesültség megítélésének és a döntéshozói priorizálásnak sajátos módja, ha adott feladathoz konkrét 

végrehajtási időt és pénzösszeget rendelünk. Így a megvalósulás tényén túl a ráfordított összeg is 

indikátorrá válik. Amint másutt írtuk, jelen esetben költségbecslés nem készült. 
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3. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

Számos magasabb rendű, hazai és nemzetközi jogszabály, program, irányelv vonatkozik, közvetve, vagy 

közvetlenül, a települési önkormányzatok környezetvédelemmel kapcsolatos feladataira, melyek közül 

néhányat ebben a fejezetben mutatunk be, releváns részleteik kiemelésével, a környezettudatos, 

jogszabály-követő döntéshozatal támogatása érdekében. 

 

Maguk a települési önkormányzatok is alkotnak helyi jogszabályokat. A helyi rendeletekről a következő 

fejezetben szólunk röviden, felsorolásuk a 3. sz. mellékletben található. 

 

3.1. Az Alaptörvény  
 

A TKP I. készítése idején (2004-ben), 2011. december 31-ig, Magyarország alkotmányának hatályos 

elnevezése „Alkotmány” volt, melyet 2012. január 1-jétől váltott fel az „Alaptörvény” elnevezés. Azóta 

az Alaptörvényt többször módosították, jelenlegi változatának környezet védelmével kapcsolatos 

cikkelyei: 

 

P) cikk  

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 

különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét 

képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 

mindenki kötelessége. 

XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől 

mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, 

a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés 

támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. 

XXI. cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - helyreállítani 

vagy a helyreállítás költségét viselni. 

(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. 

 

3.2. A környezetvédelmi törvény 
 

Részletek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény TKP I. 

készítésekor hatályos szövegéből: (Azóta a 47. paragrafust teljes részében törölték. A 46. és a 48. 

paragrafust módosították. Az 58. paragrafus lényegében az eredeti változat.) 

 

IV. Fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI 

 

46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme 

érdekében 

a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt 

hatósági feladatokat; 

b) a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban 

illetékességi területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-

testülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot 

hoz; 
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d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, 

társadalmi szervezetekkel; 

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább 

évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti 

állapot javítását. 

(2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak 

ellátása érdekében 

a) a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít; 

b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve 

kezdeményezheti azok megalkotását; 

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével 

kapcsolatban; 

d) elősegíti az 58. § (7) bekezdése szerinti egyezség létrehozását; 

e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. 

 

(3) A megyei jogú város tekintetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatokat az egyeztető 

bizottság [ÖT61/A. §] keretében kell ellátni. 

(4) A külön jogszabályban meghatározott települési önkormányzatnak az (1) bekezdés e) pontjában 

előírt környezetállapot-értékelést környezeti zajra vonatkozóan - a külön jogszabályban meghatározott 

területekre, létesítményekre, és az ott előírtak szerint - stratégiai zajtérkép alapján kell elkészítenie. 

 

47. § (1) A 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott települési környezetvédelmi programnak 

tartalmaznia kell, különösen: 

a) a települési környezet tisztasága, 

b) a csapadékvíz-elvezetés, 

c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 

d) kommunális hulladékkezelés, 

e) a légszennyezés, a zaj és rezgés elleni védelem, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép 

készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő 

intézkedési tervek, 

 f) a helyi közlekedésszervezés, 

g) az ivóvízellátás, 

h) az energiagazdálkodás, 

i) a zöldterület-gazdálkodás, 

j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás 

csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és előírásait. 

(2) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt 

feladatok megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja. 

(3) A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a település rendezési 

terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott más határozat meghozatalával - 

szükség esetén önkormányzati rendelet megalkotásával - kell végrehajtani. 

(4) Települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. 

 

48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a 

fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 

módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb 

mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi 

közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények 

védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. 

(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, 

illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) 

bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes 
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környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási 

szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 

a) a füstködriadó terv, 

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint 

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos 

eljárásban való közreműködés. 
… 

V. Fejezet 

 

A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK MEGALAPOZÁSA 

 

A környezetvédelem tervezési rendszere 

 

48/A. § (1) Az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek megőrzése 

és fenntartható használata érdekében - e vagy külön jogszabályban foglaltak előírása szerint - a 

környezettel, annak védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos 

általános tervet (átfogó környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, 

illetve a környezeti elemeket veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus 

környezetvédelmi terv) és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi 

környezetvédelmi terv) kell készíteni. 

 

(2) A tervezés során 

a) az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű 

környezetvédelmi tervekkel, 

b) a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott területi szint átfogó 

környezetvédelmi tervével össze kell hangolni. 

(3) A környezetvédelmi terv készítőjének az előkészítés során gondoskodnia kell a terv széleskörű 

társadalmi egyeztetéséről. 

48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi 

(regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program. 

(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 

elemzésén alapuló helyzetértékelést; 

b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint 

környezeti célállapotokat; 

c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban 

lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint 

azok megvalósításának ütemezését; 

d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának várható 

költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 

(3) A területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az adott területi szint fejlesztési 

koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek kidolgozása, a döntéshozatal és 

a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó ágazati tervezés során érvényre kell juttatni. 

(4) A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, 

illetve felülvizsgálatát követően - a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével - felül kell 

vizsgálni. 

48/C. § (1) A regionális fejlesztési tanács a tervezési-statisztikai régióra vonatkozóan az érintett 

megyei önkormányzatokkal egyeztetve regionális környezetvédelmi programot készít. 

… 

48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve megvalósítása 

megyei szinten hatékony és indokolt. 
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… 

48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival 

és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia 

kell 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére 

kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési 

tervekkel, 

c) a zöldfelület-gazdálkodással, 

d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

e) az ivóvízellátással, 

f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 

h) a településihulladék-gazdálkodással, 

i) az energiagazdálkodással, 

j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 

k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 

csökkentésével  

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a település 

adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja 

a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi 

állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében 

különösen: 

aa) a területhasználattal, 

ab) a földtani képződmények védelmével, 

ac) a talaj, illetve termőföld védelmével, 

ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 

ae) a rekultivációval és rehabilitációval, 

af) a természet- és tájvédelemmel, 

ag) az épített környezet védelmével, 

ah) az ár- és belvízgazdálkodással, 

ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi 

hatásaihoz való alkalmazkodással, 

b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel 

kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt 

feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok 

ellátását. 

… 

48/F. § (1) A területi környezetvédelmi program kidolgozója a program tervezetét az illetékes 

a) környezetvédelmi hatóságnak, 

b) talajvédelmi hatóságnak, 

c) ingatlanügyi hatóságnak és 

d) egészségügyi államigazgatási szervnek 

véleményezésre megküldi. 

2) A környezetvédelmi hatóság a véleményezésbe bevonja az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szerveket, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet, 

valamint a természetvédelmi, vízügyi hatósági feladatokat ellátó külön szerveket, akik 30 napon 

belül tájékoztatják véleményükről a hatóságot. 

(3) A települési és térségi környezetvédelmi program tervezetét - az (1) bekezdésben 

meghatározott szerveken túl - az illetékes megyei önkormányzatnak, a megyei környezetvédelmi 

program tervezetét az illetékes regionális fejlesztési tanácsnak is meg kell küldeni véleményezésre. 

(4) A véleményező szervek szakmai véleményükről hatvan napon belül tájékoztatják a 

környezetvédelmi program kidolgozóját. 
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(5) Az elfogadott területi környezetvédelmi programot meg kell küldeni a program tervezetét 

véleményezőknek. Az elfogadott regionális és a megyei környezetvédelmi programot a 40. § (6) 

bekezdésben meghatározott közreműködő szerv részére is meg kell küldeni tájékoztatásul. 

(6) A területi környezetvédelmi programok végrehajtásának helyzetéről a lakosságot rendszeres 

időközönként tájékoztatni kell. 

…. 

58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési 

önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel önkormányzati 

környezetvédelmi alapot hozhat létre. 

(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei: 

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, 

b) a területi környezetvédelmi hatóság [65. § (1) bek. a) pont] által a települési önkormányzat területén 

jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka, 

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, 

e) egyéb bevételek. 

(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés 

c)pontjában foglalt bevétel nem illeti meg. 

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a 

költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell 

rendelkeznie. 

 

3.3. A természetvédelmi törvény  
 

Néhány releváns részlet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényből: 

 

„Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos 

és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk javítása, a jelen és jövő nemzedékek számára 

való megőrzése, a természeti erőforrásokkal történő takarékos és ésszerű gazdálkodás biztosítása, a 

természeti örökség és a biológiai sokféleség oltalma, valamint az ember és természet közötti harmonikus 

kapcsolat - nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban történő - kialakítása, mint az 

emberiség fennmaradásának alapvető feltétele, a természet hatékony védelmének létrehozását igényli, 

ezért a következő törvényt alkotja: 

…….. 

 

54. § (1) Területrendezési, területfejlesztési, vízrendezési, meliorációs és a táj jellegét megváltoztató 

egyéb terv jóváhagyására, módosítására a külön jogszabályok rendelkezései szerint, a miniszter, illetve 

az igazgatóság bevonásával kerülhet sor. 

(2) 

(3) Település külterületét a 7. § (3) bekezdése, valamint a 37. § (5) bekezdése figyelembevételével, 

továbbá az Alaptervvel és a település környezetvédelmi programjával összhangban lehet belterületbe 

sorolni. 

(4) Település külterületének belterületbe vonásához a természetvédelmi hatóság előzetes véleménye 

szükséges. A külterület bevonásáról szóló önkormányzati rendelet egy elfogadott példányát meg kell 

küldeni a természetvédelmi hatóságnak. 

 

55. § (1) A települési önkormányzat - fővárosban a fővárosi önkormányzat - az illetékességi területén 

található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek az országos, 

a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete, a 

fővárosban és a megyei jogú városban a közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) 

rendelettel fogadja el.  

(2) A tervek előterjesztéséhez a [nemzeti park] igazgatóság előzetes véleménye szükséges. Az elfogadott 

önkormányzati természetvédelmi terv egy példányát meg kell küldeni az igazgatóságnak.  
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AZ ÖNKORMÁNYZATOK TERMÉSZETVÉDELMI FELADATAI 

 

61. § (1) A megyei önkormányzat gondoskodik a megye területén található helyi jelentőségű védett 

természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolásáról. 

(2) A megyei önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében: 

a) javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra; 

b) a települési önkormányzat felkérése alapján részt vesz a helyi jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánítás előkészítésében; 

c) elősegíti a települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységét. 

(3) A megyei önkormányzat a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása érdekében a 

települési önkormányzatokkal megállapodást köthet, vagy társulást hozhat létre. 

 

62. § (1) Törvényben meghatározott esetekben természetvédelmi feladatokat települési önkormányzatok 

is ellátnak.  

(2) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, 

őrzéséről a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles gondoskodni.  

(3) A települési önkormányzat a természet védelmének helyi - területi feladatai ellátására az 

önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) természetvédelmi célokat szolgáló részt hozhat 

létre.  

 

63. § (1) A települési - fővárosban a fővárosi - önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 

természetvédelmi őrszolgálatot működtethet. A települési - fővárosban a fővárosi - önkormányzat az 

önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat megalakítása előtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló törvényben meghatározott együttműködési megállapodást köt a rendőrséggel. 

(2) Az önkormányzati természetvédelmi őr feladata a helyi jelentőségű védett természeti terület védelme 

érdekében a külön törvényben és az 59. §-ban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek 

teljesítése.  

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt keretek között az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat 

tagjaira vonatkozó részletes szabályokat a Kormány határozza meg. Az 59. § (4) bekezdésében 

meghatározott szolgálati szabályzat hatálya az önkormányzati természetvédelmi őrre is kiterjed. 

 

3.4. Az önkormányzati törvény 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény is jelentős változásokon ment át. A jelenleg 

hatályos, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbi 

joghelyen tér ki a környezet védelmére (a vastag betűs kiemelések a tervezőktől származik): 

 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
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9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 

válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más 

helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. 

 

3.5. Az Agenda 21  
 

Az ENSZ Környezetről és Fejlődésről 1992-ben Rio de Janeiróban tartott konferenciája után a 

fenntartható fejlődés jegyében készült ún. Agenda 21-et, mint vezérfonalat terjesztették elő a 

környezetvédelmi programokhoz az egész világon. Az Agenda 21 28. fejezete felhívást tartalmaz az 

összes közösséghez, hogy alkossák meg a saját, helyi Agenda 21-et (Local Agenda, Fenntarthatósági 

program), mely átveszi az Agenda 21 általános célkitűzéseit és konkrét tervekké, akciókká alakítja át 

egy-egy konkrét terület vonatkozásában. A program sikere függ a helyi közösség részvételétől és a 

decentralizált fejlődés népszerűsítésétől. A szociális, gazdasági és környezetvédelmi problémákat 

integrált megközelítéssel tárgyalja. A program életbe ültetése el kell vezessen azon célkitűzések, 

politikák és tevékenységek megfogalmazásához, amelyek lehetővé teszik a helyi közösségek fejlődését. 

 

Rioban írták alá az ún. „riói egyezményeket”, a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményt és az 

Éghajlatváltozási Keretegyezményt. A kevés elért eredmény értékelésére, illetve a hátralévő feladatok 

megfogalmazására 2002-ben került sor Johannesburgban, a Fenntartható Fejlődés Világkonferencián. 

„Rio +20”-névvel 2012-ben ismét Rio de Janeiro-ban rendezték meg Egyesült Nemzetek Szervezetének 

a fenntartható fejlődésről szóló konferenciáját. 

 

Budakalász Fenntartható Fejlesztési Program-ja, Local Agenda 21-dokumentuma 2011-ben készült, 

azóta nem került sor a felülvizsgálatára.  

 

3.6. Az Európai Unió Nyolcadik Környezetvédelmi Akcióprogramja („8EAP”, 2014-

2020) 
 

A 7EAP lejártakor, 2020. október 14-én az Európai Bizottság javaslatot tett közzé 2020-2030. közötti 

időszakra, mely 8EAP célkitűzései az alábbiak. (Forrás: https://mfk.gov.hu/kornyezetvedelmi-

cselekvesi-program-2030-ig.html ) 

 

A 8EAP-javaslat célja, hogy felgyorsítsa az átmenetet egy klímasemleges, erőforrás-hatékony és 

regeneráló gazdaság felé annak alapján, hogy az emberi jólét kulcsa az egészséges ökoszisztémák 

működése. 

Az európai zöldmegállapodásra építve a következő hat kiemelt célkitűzéssel rendelkezik: 

● az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2030-ra vonatkozó céljának és az éghajlat-semlegesség 2050-

ig történő elérése 
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● az alkalmazkodóképesség növelése, az ellenállóképesség erősítése és az éghajlat-

változással szembeni sérülékenység csökkentése 

● előrelépés a regeneratív növekedési modell felé, a gazdasági növekedés elválasztása az 

erőforrások felhasználásától és a környezet pusztulásától, valamint a körforgásos 

gazdaságra való áttérés felgyorsítása 

● a szennyezésmentességre való törekvés megvalósítása, ideértve a levegőt, a vizet és a talajt is, 

valamint az európaiak egészségének és jólétének védelme 

● a biológiai sokféleség védelme, megőrzése és helyreállítása, valamint a természeti 

tőke  (nevezetesen a levegő, a víz, a talaj és az erdő, az édesvíz, a vizes élőhelyek és a tengeri 

ökoszisztémák) fejlesztése 

● a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos környezeti és éghajlati nyomás csökkentése 

(különösen az energia, az ipari fejlesztés, az épületek és az infrastruktúra, a mobilitás és az 

élelmiszer-ellátás területén) 

 

3.7. Az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP V.; 2021-2026) 
 

A környezetvédelmi törvény alapján megalkotott NKP V. főbb kapcsolódási irányai, helye és szerepe 

az állami stratégiai irányítási rendszerben az alábbiak. 

 

Az NKP IV. hatálya 2020-ban lejárt, az NKP V. 2021-ben vált elérhetővé, így jelen Program készítése 

során már figyelembe tudtuk venni azt. A TKP II. 2027. évi felülvizsgálata során az addigra közzétett 

NKP VI. alapján készülhet el. Megjegyezzük azonban, hogy „köztes” felülvizsgálatokra is sor kerülhet, 

pl. két évente, de éves jelentések formájában is van mód a TKP-kban előírtak teljesülését vizsgálni, 

bemutatni. 

 

Az NKP V. vezetői összefoglalójának mottója – „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 

kaptuk kölcsön.” – élesen rámutat az egyén felelősségére. Ezzel egybehangzóan: 

 

„A környezetpolitika területén elért előrehaladás mellett azonban az országnak számos kihívással kell 

szembenéznie. A jövőben több figyelmet kell fordítani többek között az erőforrás takarékosságra és az 

erőforrás-hatékonyság javítására, a fenntartható termelési minták és fogyasztási szokások 

elterjesztésére, a hulladékképződés megelőzésére, csökkentésére, az ÜHG kibocsátás mérséklésére, az 

éghajlatváltozás hatásaira való felkészülésre, a természeti értékek és erőforrások védelmére, 

fenntartható használatára, valamint – további és folyamatos feladatként – a környezettudatos 

szemléletmód erősítésére és az öko-hatékony innovációra.” 

 

Az NKP V-re a későbbiekben több ponton hivatkozunk még. Itt még egy fontos stratégiai gondolatot 

idézünk belőle: 

„A Program szemléletében kiemelkedő hangsúlyt kap a környezetvédelem horizontális – valamennyi 

ágazatot érintő – jellege.” 

 

 

3.8. Natura 2000-területekre vonatkozó 275/2004 (X. 8.) Kormányrendelet 
 

Hazánk Európai Unióhoz történt csatlakozása megkövetelte a jogszabályi harmonizációt, melynek 

eredményeként született meg a 275/2004. (X. 8.) sz. Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről. 

 

Budakalászon két Natura 2000-terület is található, ezért a Kr. néhány részletét közöljük: 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 

85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 
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A rendelet célja 

 

1. § E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 

hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben 

meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg 

fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása. 

 

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja 

 

4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. 

számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok 

kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 

területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokat 

a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító - törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott – célokkal összehangoltan, illetve 

b) a kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és térségi jellegzetességek figyelembevételével 

kell megvalósítani. 

(3) A Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, 

illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, fenntartását, valamint 

helyreállítását szolgáló intézkedéseket a következők állapítják meg: 

a) természetvédelmi kezelési terv; 

b) más - külön jogszabály alapján készített - természetvédelmi célú vagy valamely Natura 2000 terület 

védelmét szolgáló, illetve arra kihatással lévő terv; 

c) fenntartási terv, amennyiben az a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt 

közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges, ideértve a külön jogszabály alapján az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 fenntartási tervet is; 

d) az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítását érintő szerződés. 

 

3.9. Az EU Víz Keretirányelve (2000-) 
 

A 2000. december 22-én hatályba lépett a 2000/60/EK sz. Víz Keretirányelv (a továbbiakban: VKI), az 

EU új víz-politikája.  

 

A VKI legfőbb célkitűzése, hogy a tagállamok 2015-ig jó kémiai és ökológiai állapotba hozzák felszíni 

és felszín alatti vizeiket. Ez alatt nemcsak a vízminőségi paraméterek javítását érti (mely terén van némi 

előrelépés), hanem a hidromorfológiai állapot megőrzését és javítását is, mely a vizes élőhely ökológiai 

igényeket valóban kielégítő mederalakjára vonatkozik. Ezen feltételek biztosítása hazánk mindezidáig 

a leginkább mellőzött tervezési és gyakorlati szempont volt. Az utóbbi években a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás mentén lett világos szélesebb körben, hogy az ökológiai szempontok érvényesítése a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban kulcskérdés. Ezzel összefüggésben a kék és zöldinfrastruktúra 

fogalma helyére kerülni látszik. Budakalász környezetpolitikájában is jelentős szerepe van.  

 

Fontos, hogy az itt csak megemlített Árvízi Irányelv is a fenntartható, ökológikus megoldásokat 

szorgalmazza. 

 

3.10. Pest Megye Környezetvédelmi Programja (2014-2020) 
 

A jelen időszakra szóló megyei program nem érhető el, ezért a 2014-2020. évekre szóló dokumentum 

jövőképét idézzük az alábbiakban. Az alábbi néhány példa a „4.2. Környezeti jövőkép” című fejezetből 

származik, és most is örökérvényűek és aktuálisak: 
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1. „Pest megye elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, ösztönzi a helyi 

adottságokon alapuló megújuló-energia hasznosítást megóvja természeti környezetét, és 

kiegyensúlyozott térszerkezet, valamint jó minőségű települési környezet kialakítására 

törekszik”. 

2. „Értékmegőrzés, értékteremtés – Pest megye határozottan állást foglal amellett, hogy a 

meglévő, táji, természeti-, épített környezeti, kulturális-, közösségi- és gazdasági értékeit meg 

kívánja védeni, a térség jövőbeni fejlődését azokra építi.” 

3. „A még biológiailag aktív felületek és a védett területek hálózatosságának erősítése.” 

 

3.11. Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS, 2018-2030-2050) 
 

A jelenleg érvényben lévő NÉS 2018-ban került elfogadásra és az 2018-2030 közötti időszakra szól, 

2050-ig tartó kitekintéssel. Erre az időtávra szükség is van, hiszen az emberiség előtt álló kihívás több 

évtizedes tudatos tevékenységet és nagy erőfeszítést igényel a társadalomtól, saját maga védelme 

érdekében. 

 

A NÉS-t nem célunk részleteiben bemutatni, itt csak azt hangsúlyozzuk Budakalász jövője és 

jövőképének meghatározása mentén, hogy a dekarbonizáció érdekében mindenkinek át kell térni az 

alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra, mely nehezen egyeztethető össze pl. egy település fizikai 

növekedésével, ezekkel összefüggésben lélekszámának és gépjárműparkjának gyarapodásával. A 

település növekedése a területhasználatok kérdéskörét is érinti, melynek mind a jelenben, mind a 

jövőben kiemelkedő szerepe van és lesz, hiszen a szükséges adaptációs intézkedések teret fognak 

igényelni. Elegendő itt az erdőtelepítésre gondolni, akkor is, ha magas az erdősültség Budakalászon. 

 

A fenti, csak példaként említett témakörök mentén igyekeztünk minél több adatot, információt 

összegyűjteni, felhasználni, ezzel segítve egy budakalászi települési klímavédelmi és adaptációs 

program mielőbbi, TKP II-ben is szorgalmazott összeállítását. A témakörnek külön fejezetet is 

szenteltünk. 
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4. A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HELYI JOGI 

SZABÁLYOZÁS  
 

Jelen fejezetnek nem célja a helyi rendeletek szakági szakmai felülvizsgálata, mindamellett, hogy 

mindegyik vonatkozó rendeletet átolvastuk, hogy átlássuk a témakört. 

 

A helyi szakági rendeletek vizsgálata – többek között – azért fontos, mert a TKP I. egyes esetekben 

megfogalmazott jogszabály-alkotási igényt:  

A levegőminőségre vonatkozóan közvetlenül, közvetve pedig például védett fákkal összefüggésben írta 

elő rendelet szükségességét. Előbbi esetben az intézkedés teljesült, ha nem is önálló rendelet formájában, 

hanem egy átfogó környezetvédelmi rendelet keretében. A második témakörben nem született rendelet: 

nincsenek egyedileg, vagy pl. fasorban védett fák Budakalászon, de egyedi tájértékként két fasor is 

nyilvántartásba került, valamint több helyi védelem alatt álló területről is döntést hoztak a 

településvezetők. 

 

Már a fenti példákból is látható, számos települési szakági témakört lehet és szükséges helyi 

rendeletekkel (a továbbiakban: HR) szabályozni. Adott tematikájú HR megalkotásának és 

felülvizsgálatának számos oka van, pl. magasabb rendű jogszabály megjelenése, változása, több rendelet 

integrálása, valamilyen egyéb aktuális szükségszerűség. Pl. amikor a településrészi zajproblémák elérték 

azt a mértéket, hogy mindenképpen helyi szabályozás szükséges, vagy helyi épített és természeti értékek 

védetté nyilvánítása vált szükségessé, vagy került előtérbe kellő adat rendelkezésre állása, bontási vagy 

beépítési kockázat megjelenése miatt.  

 

Fontos figyelembe venni, hogy a HR-ek a Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer 

(továbbiakban: TEKIR) fontos elemei, ezért, ha az önkormányzat honlapján TEKIR-fül létesül, azon 

javasolt az alábbi HR-eket tartalmazó lista elhelyezése és/vagy az egyébként elérhető rendelettár 

belinkelése.  

 

Adott rendelet témaköre és megalkotásának ideje tükrözi a jogalkotó szándékot, ezzel összefüggésben 

a környezetvédelmi rendeletek száma, témája, felülvizsgálata fontos, de a környezeti teljesítmény 

mérése önmagában csak fenntartásokkal kezelendő adat, információ. Ezzel kapcsolatban néhány 

szempont az alábbiakban felsorolásra kerül. 

 

Az önkormányzat honlapján 2004-től 2021-ig érhetők el a helyi rendeletek az alábbi linken:    

https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/rendeletek/kepviselo-testuleti-egyseges-rendeletek-

munkapeldanyok/  

 

A HR-ek közül a környezetvédelmi jellegűeket az alábbi listában soroltam fel: 

 

A helyi rendelet alkotásának, felülvizsgálatának 

évszáma címe 

2005 BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉ-

NEK 2/2005. (II.23.) Kpvt. sz. rendelete A REKLÁMHORDOZÓK 

ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

 Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VII.18.) 

rendelete a település építészeti örökségének helyi védelméről 

2009 Budakalász Város Önkormányzata 37/2009. (X.30.) sz. rendelete a Kós Károly Építészeti 

Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről 

2011 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IV.4.) önkormányzati 

rendelete a városi díjak adományozásáról 

2013 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.01.) önkormányzati 

rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és 

eljárási szabályairól 
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 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati 

rendelete a településképi véleményezési eljárásról (Egységes szerkezetben a 

14/2014.(IX.26.) Önkormányzati rendelettel) 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.01.) önkormányzati 

rendelete a településképi bejelentési eljárásról (Egységes szerkezetben a 

15/2014.(IX.26.) Önkormányzati rendelettel) 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II.01.) önkormányzati 

rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a 

tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól 

2014 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2014. (XII.19.) rendelete a helyi környezet és természet védelméről 

(mellékletek nélkül érhető el) 

 

Hatályát veszti Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a közterületek 

rendjéről szóló 12/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelete, - az állattartás szabályozásáról 

szóló 30/2012.(X.26.) rendelete, - a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a 

települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 

vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló 41/2012.(XII.28.) számú rendelete. 

2015 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.27.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(Egységes szerkezetben a 25/2015. (XI.27.), a 4/2016 (II.9.) a 21/2019.(X.23.) a 

4/2020.(II.28.) és a 23/2021.(IX.30.) számú önkormányzati rendeletekkel) 

 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz 

történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről (Egységes szerkezetben a 

14/2015.(V.29.), a 6/2017.(I.27.) a 28/2017.(VI.30.), a 34/2017.(IX.29.), a 41/2017. 

(XII.15.) a 4/2018.(II.23.), a 23/2018.(XI.30.) és a 8/2019.(III.29.) számú rendeletekkel) 

 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) 

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes szerkezetben a 15/2016.(V.31.), a 

33/2017. (IX.29.), a 14/2018.(VI.29.), a 17/2018.(VII.30.) a 15/2019.(IV.26.) a 23/ 

2020.(VI.26.) és a 17/2021.(VII.02.) számú önkormányzati rendeletekkel) 

 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló (Egységes szerkezetben a 9/2016.(IV.29.) 

rendelettel) 

 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015.(X.30.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról (Egységes szerkezetben a 13/2016 (V.31.), a 18/2016 

(VI.30), a 20/2016.(IX.8.) a 25/2016.(XI.30.) a 17/2017.(III.31.) a 31/2017.(VIII.25.) és 

a 35/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletekkel) 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) 

önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 25/2016.(XI.30.), a 

13/2017.(III.31.), a 38/2017.(XII.1.) a 23/2019.(XI.29.) a 8/2020.(IV.14.) és a 

28/2020.(VIII.24.) számú önkormányzati rendelettel) 

2016 BUDAKALÁSZ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI 

TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 8/2016.(IV.29.) Önkormányzati rendelete Budakalász Város Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (VI.1.) önkormányzati 

rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 
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2017 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (III.31.) 

önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (III.31.) 

önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól (Egységes szerkezetben a 

6/2021.(III.02.) önkormányzati rendelettel) 

 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő bel- és 

külterületi földrészletek bérbe-, illetve használatba adással történő hasznosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2017.(XII.15.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről 

2018 Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018 (X.26.) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről 

2020 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2020 (IV.17.) számú rendelete a 

Budakalász Dunapart forgalom rendjének kialakításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 9/2020 (IV.24.) számú rendelete a 

Budakalász Dunapart forgalom rendjének kialakításáról 

 BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 19/2020. (VI.17.) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (VI.25.) önkormányzati 

rendelete a városi díjak adományozásáról szóló 14/2011. (IV.4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (VI.26.) számú 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.30.) számú rendelet módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (VI.26.) önkormányzati 

rendelete a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014.( XII.19.) számú 

rendelet módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (VII.09.) 

önkormányzati rendelete a változtatási tilalom elrendeléséről  

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020.(X.1.) számú rendelete 

a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014.(XII.19.) számú rendelet 

módosításáról 

2021 Budakalász Város Polgármesterének 6/2021. (III.02.) önkormányzati rendelete a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Budakalász Város Polgármesterének 14/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete 

Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021 (VII.02.) önkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021 (VII.02.) önkormányzati 

rendelete a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2014.(XII.19.) számú 

rendelet módosításáról 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2021. (VII.02.) önkormányzati 

rendelete változtatási tilalom elrendeléséről 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (VII. 2.) önkormányzati 

rendelete Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, 

többször módosított 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 28-2021X-259-valtoztatasi-tilalom-elrendelesrol-szolo-19-2021-VII-02-rendelet-

modositasarol.pdf 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2021. (X.25.) 

önkormányzati rendelete A változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2021. (VII.02.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
3. táblázat A környezetvédelmi tematikájú budakalászi HR-ek címe évszám szerinti sorrendben. 

 

Évszám Darabszám 

2005 2 

2009 1 

2011 1 

2013 4 

2014 2 

2015 6 

2016 2 

2017 4 

2018 1 

2020 9 

2021 8 
4. táblázat A budakalászi HR-ek évszám szerinti száma éves bontásban 

 

Harminckét darab, környezetvédelmet érintő rendelet született a 16 éves időszakon belül, 11 év 

alatt. Ezek a számok az önkormányzat környezetvédelmi teljesítményének értékelését bizonyos 

korlátok között lehetővé teszi. Több esetben nem új rendeletről, hanem egy korábbi – akár többszörös –

felülvizsgálatáról is szó van. 

Az azonban biztos, hogy a rendeletszám nyilvánvalóan okkal magas, mert adott időszakban, adott 

témakörökben helyi döntést kellett hozni.  

 

A fenti listában szerepel néhány olyan rendelet is, mely címe, tematikája alapján 

környezetvédelemtől függetlennek látszik, ugyanakkor mégis van jelentősége: 

1. Az adózás mértéke és az adó felhasználása egyes esetekben adott településrészhez kötött és 

közvetve már maga az adózás oka is komoly környezetvédelmi témával függ össze. Lásd pl. a 

Luppa-szigeti adóbevételek csak a szigeten használhatók fel, az ártéri területeken lakók 

adókedvezményben részesülnek.  

2. A település értékeinek megőrzése érdekében végzett tevékenységet az önkormányzat díjazással 

ismeri el, mellyel az értékmentő tevékenységet támogatja, továbbá megsokszorozza, hiszen 

példát is állít a lakosság számára, ösztönöz. 

3. A vagyongazdálkodás az önkormányzati területek felhasználása mentén rendkívüli 

jelentőséggel bír, környezetvédelmi szempontból is. (Például rendelkezik-e csereterülettel az 

önkormányzat, hol vannak és mekkorák a saját tulajdonú területek, milyen területhasználati 

formában tudja bérbe adni azokat, védelemre javasolt földterület vagy ingatlan saját tulajdonban 

van-e, saját terület alkalmas-e pl. kék és zöldinfrastruktúra fejlesztések céljára, vagy el kell-e 

adni őket más célok biztosítása érdekében.) 

4. A reklámhordozók jellege a településképet befolyásolja. 

5. Az éves költségvetési rendeletek sokkal nagyobb volumenűek, átfogó, gazdasági vonatkozásuk 

miatt nem tüntettem fel a fenti táblázatban, ugyanakkor egy-egy költségvetési rendeletből 

számszerűen látszik az adott évre tervezett „zöld költségvetés” és annak jellege is. Látható, hogy 

adott évben, mely téma és miért élvezett támogatást, mely témák kerültek terítékre egy hosszabb 

időszak alatt, és melyek nem. Vizsgálható az is, hogy arányaiban és összegszerűen mennyi a 

tervezett környezetvédelmi cél.  

Mindenképpen javasolható egy éves, akár csak fél %-os mértékű „zöld költségvetési sor” a város 

költségvetésén belül, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel. Javasolható, hogy az 
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összeg lehetőleg ne fenntartási jellegű feladatokra (ld. pl. a zöldfelületek kaszálása is környezetvédelem, 

továbbá az egészséges ivóvíz biztosítása is), hanem fejlesztési célokra legyen felhasználva. Ezzel érhető 

el, hogy a település proaktívan, nem a mindennapi kényszerek és feladatok mentén szánjon forrást 

fejlesztési célokra. (Nyilvánvalóan az előbbi célokra is költeni kell, de a példákkal annak a veszélyét 

igyekeztem ábrázolni, hogy ha „csak” a mindennapi alapfeladatokra költünk, és azzal egyúttal 

„kipipáljuk” a környezetvédelmi tevékenységet, előre lépés nem várható más téren.) 

 

A „zöld költségvetési sor” nem azonos a helyi Környezetvédelmi Alapban (továbbiakban: KA) 

rendelkezésre álló, szintén környezetvédelmi célokat szolgáló összeggel. Budakalász a 20/2014. R-

ben gondoskodik KA-ról.   

 

Ahogy a mindenkori költségvetést, úgy a „zöld költségvetési soron” és a KA-ban lévő összeget is 

javaslom évről évre a TEKIR-ben megjeleníteni és a felhasználásról feljegyzést, jelentést készíteni, 

közzétenni. Ezzel stratégiai és kommunikációs munkához követhetővé, könnyen kezelhetővé, 

transzparenssé válnak a környezetvédelmi célokra fordított összegek.  

 

A fenti listára visszatérve, jelzem, hogy más rendeletek ugyan szintén környezetvédelmi témájúak (ld. 

talajterhelési díj) de alapvetően „csak” a vonatkozó díjtételeket tartalmazza adott rendelet. 

 

Amint korábban utaltam rá, egyes rendeletek korábbi rendeletek felülvizsgálatai. Az így történt 

módosítások mértéke egészen eltérő lehet. Egyes esetekben néhány mondatnyi kiegészítés, más esetben 

akár egy településrész élhetőségét befolyásolhatja. (Ilyen pl. a Duna-parti forgalmi rendelet változtatása 

vagy változtatási tilalom elrendelése a Kőbányai út menti egyes telkekre nézve.) 

 

A környezetvédelmen belüli témakörökre különálló rendelet nem készült (pl. levegő és zajvédelmi HR 

nincs). A 20/2014. R. átfogóan szabályozza a témát.   

 

A tárgyban érintett rendeletek minden bizonnyal egymással és a felsőbb jogszabályokkal harmonizáltan 

születtek, köztük – vélhetően – átfedések, ellentmondások, nem kellően lefedett témakörök nincsenek.  

A helyi jogalkotói tevékenység köre a megszokott módon szabályozott. Említést érdemel, hogy van 

környezetvédelmi bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság néven. Ez a tény 

önmagában települési szintű elköteleződés a témakör iránt, hiszen nem mindenhol van szakbizottság, 

vagy alárendelten működik. Mindamellett a helyi szakági szakmai és jogi döntéshozatal „helye”. A 

Bizottság feladat- és hatáskörét a helyi környezetvédelmi intézményi rendszerről szóló fejezetben 

mutatjuk be. 

 

Végül meg kell említeni, hogy a településrendezési eszközök, bár alapvetően építésügyi stratégiai 

dokumentumok, azonban ugyanarra a földrajzi egységre, térrészletre, tájra fogalmaznak meg 

előírásokat, mint a TKP. A kettő eszköztára, megközelítése ugyan eltérő, de a környezetvédelmi célokat 

az építésügyi, településrendezési egyéb szempontok korlátozhatják és viszont is hatással 

vannak/lehetnek a környezetvédelmi szempontok a településrendezésre. Ilyen pl. a korszerű 

településfejlesztés eszközeként a kék és zöld infrastruktúra hálózat területigénye, a beépítettség hatása 

a rekreációs célú zöldfelületekre, élőhelyekre, azok kiterjedésére, minőségére, a levegőminőségre, a 

zajhatásra stb. 
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5. BUDAKALÁSZ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK 

ÉRTÉKELÉSE: A TÁJALKOTÓ TÉNYEZŐK, A TERMÉSZETES 

KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 
 

A környezetet, a bevezetőben felvázoltaknak megfelelően, a maga komplex összefüggés-rendszerében 

vizsgáljuk, akkor is, ha tárgyaláskor elemeire is kell bontani.  

A szakterületenként történő tárgyalás azt a jól ismert hibalehetőséget hordozza, hogy a preferált 

szakterületek és szempontok élveznek prioritást, míg másokat esetleg mellőznek. Vannak olyan 

települések, ahol olyannyira mellőznek szakterületeket, hogy még közvetve sem lesz tervezési szempont 

állapotuk megőrzése és javítása, a rájuk nézve kedvezőtlen hatások mérséklése.  

Például a talaj szerkezetének, tápanyagtartalmának, termőképességének megőrzése gyakran még egyes 

mezőgazdasági tevékenységek számára sem szempont (ld. nagy egybefüggő szántók, mezővédő 

erdősávok nélkül; vagy a szikességet rendre talajhibának tekintik, holott az a természetes adottság része, 

a mezőgazdasági formát kellene hozzá alakítani), nemhogy a beépített területek növekedése mentén, 

ahol egész egyszerűen csak, mint „üres” földdarab játszanak szerepet egyes földrészletek. 

 

A korábban megfogalmazottak szerint, a környezet fogalmát azonosítjuk a táj fogalmával, mert a 

táji adottságok, az egyes tájalkotó tényezők képezik adott terület sajátosságait, egyediségét, 

kereteit; ebben a megközelítésben integráltan jelen van a társadalom és a gazdaság, mint 

tájformáló erő.  

 

Károsnak tartjuk, ha a környezetet épített környezetre és azon kívül álló természeti környezetre 

osztjuk, mert ezen szemlélet szerint az, ami az épített környezeten kívül van, vagyis „a természetes 

környezet” sokadlagos szemponttá válik és semmilyen táji összefüggés, hatásmechanizmus nem 

mutatható meg.  

Itt kell kiemelni azt a tényt, hogy éppen a lakott, az ipari és a szántóföldi területhasználat az, ami 

leginkább felhasználja, igénybe veszi az ún. ökoszisztéma-szolgáltatásokat, melyeket a természet 

„termel meg”, bocsát rendelkezésre pl. erózió-, defláció és árvízvédelemmel, jó levegőminőséggel, 

élhető rekreációs térrel. Azért sem jó ez a megoldás, mert „a természeti környezet” messze nem 

egyenlő a beépített területeken kívül lévő szántókkal, utakkal, de még az erdőre hasonlító 

faültetvényekkel sem. Ugyanígy elsikkadnak a beépített területeken lévő tényleges természeti értékek, 

beáldozhatóvá válnak az urbánus szemléletnek. 

 

A táji adottságok a földtani, talajtani, domborzati, hidrológiai, éghajlati, biotikus jellemzők, és 

természetesen, az antroposzféra, mely világméretű léptékben befolyásolja a tájalkotó tényezők állapotát 

az utóbbi kétezer évben, de különösen az utóbbi 50-100 évben.  

 

Az ember és az emberi társadalom egyfelől mindenképpen és továbbra is a bioszféra része; biológiai, 

ökológiai igényei ugyanúgy vannak, mint a többi élőlénynek.  

Az embert és a társadalmat, nem utolsósorban a gazdaságot, mely az ember sajátos igényeit igyekszik 

kielégíteni, különálló tényezőként is vizsgálhatjuk, esetünkben azonban elengedhetetlen, hogy más 

tájalkotó tényezőkkel összefüggéseiben ne vizsgáljuk az antropogén hatásokat.  

Ezek közül legjelentősebb az emberi területhasználatok megjelenése (mely a természetes táj átalakulását 

eredményezte), változása (melynek gazdasági és társadalmi mozgatórugói korról korra változnak). A 

leírtak miatt külön mellékletet szenteltünk a területhasználatok utóbbi évszázadokban történt 

változásának relevancia-szintű nyomon követésének. (ld. 4. sz. melléklet.) 

 

Amint előzőleg, a részletek nélkül említettük, vannak, akik a környezet védelme alatt a lakóterület 

környezetminőségének megőrzését és javítását értik, tehát pl. azt, hogy megoldott a (természetesen 

burkolt) közutak vízelvezetése, a hulladékszállítás, rendszeres-e a közterületi zöldfelületek kaszálása. 

Ezek a témakörök is gyakran sokkal árnyaltabbak, mint az magától értetődik.  

A környezet védelme ebben a formában rendkívül szűkítő, tulajdonképpen egyfajta 

településüzemeltetési kérdésnek tűnik, mely nem vesz figyelembe semmilyen egyéb tájalkotó tényezőt, 
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nem számol azok meglétével, esetleges kedvező hatásával (vagy új keletű kifejezéssel: ökoszisztéma 

szolgáltatásaival); legfeljebb, mint megfelelő műszaki megoldással áthidalható korlátozó tényezőnek 

tekinti azt. Lásd pl. domborzati adottságok, meglévő élőhelyek. 

 

A környezeti elemek (tájalkotó tényezők) állapotára vonatkozóan a tapasztalatunk az, hogy az 

általában környezeti adatnak gondolt adatok, pl. levegő és víz kémiai vizsgálata során nyert 

adatok, ha vannak is, kis számban és nehezen érhetők el. Ezek az adatok, például a vízben oldott 

nitrátion, vagy a talajközeli ózon koncentrációja, egy időpillanat állapotát jelzik, nem informálnak 

bennünket hosszú távon. Egyetlen adat vagy egy éves átlagadat extrém helyzeteket is elfedhet, vagy 

ellenkezőleg, egyetlen mérés alapján általánosan rossznak írja az egyébként akár jó állapotot. Ezenfelül, 

csak szakember tudja megmondani, hogy adott érték káros-e és nem káros az élővilágra vagy az 

emberre. Az értékeléshez ismerni kellene a határértékeket és kémiai folyamatokat.  

Végül pedig, ha csak a kémiai megfelelőséggel azonosítjuk a jó vagy rossz környezeti állapotot, akkor 

lemondunk a környezeti állapotot meghatározó egyéb aspektusok figyelembevételéről. Tipikusan 

ilyenek például a vizes élőhelyek, melyek számára a kémiai vízminőség csak egy, bár fontos 

meghatározó tényező. Legalább ilyen fontos a megfelelő fajok és növénytársulások megléte vagy 

hiánya, a zavartalanság, a megfelelő mederjellemzők és az ökológiai kapcsolatok biztosítottsága. 

 

Budakalász környezeti állapotának bemutatásához gyűjtöttünk és feldolgoztunk számszerű 

adatokat is, de a környezet védelmét szolgáló intézkedések megfogalmazásához sokkal 

fontosabbnak tartjuk, hogy a Program egy átfogó, összefüggéseket látó és láttató stratégiai 

dokumentum legyen. A Programnak közvetve célja az adathiányok szükségszerinti pótlása: egy-egy 

szakági koncepció elkészítésekor, annak megalapozásához keletkezni fognak majd számszerű adatok. 

Az adatok önmagukban nem, hanem egymáshoz és más adatokhoz, határértékekhez viszonyítva, térben 

és időben, különösen pedig, grafikusan igazán „beszédesek”.  

 

Hasonlóan a TKP I.-hez, Budakalász II. TKP-jának készítése során is meghatározásra kerültek 

olyan indikátorok, melyek konkrét számszerű adatok gyűjtését, majdani értékelését, a tendenciák 

bemutatását teszik lehetővé.  

 

Összességében a természeti adottságok mellett a társadalmi és gazdasági tényezők alakítják egy 

település környezeti adottságait, így az alábbiakban ennek megfelelően vizsgáljuk Budakalász 

környezeti állapotát.  

 

A II. Program fejezeteinek struktúrája: 

 

1. Először (ebben az 5. fejezetben) bemutatjuk az egyes környezeti, tájalkotó elemeket, természeti 

adottságokat, melyek a társadalom, gazdaság kereteit, tevékenységének alapját adják, majd 

2. azokat a társadalmi, gazdasági jellemzőket vázoljuk fel, melyek a természeti adottságokra 

épültek, ill. arra vissza is hatnak (ld. 6. sz. fejezet), végül  

3. azok a tényezők következnek, melyeket önállóan, az egyes környezeti elemekre való hatásuk 

alapján szokás értelmezni (ld. 7. sz. fejezet). 

4. A 9. fejezetben a jövőre nézve új programot fogalmazunk meg.  

Tulajdonképpen a 9. fejezet és a hozzátartozó 2. sz. melléklet „a TKP II.,” melyet minden 

előző fejezet alapoz meg. 

 

A tematika összeállításához a korábbi települési környezetvédelmi program témaválasztásai mellett, 

más települési környezetvédelmi programok készítésekor alkalmazott és további, például jogszabályi 

szempontokat vettünk figyelembe (ld. Ktv.). Az 1990-es években készült Ktv.-ben megadott kötelező 

és választható témákat ma már szűknek érezzük egy települési környezetvédelmi program készítésekor, 

így a komplexitás jegyében lényegesen több témakört érintünk. A TKP-k tematikáját, hangsúlyát a 

szintén rendszeresen felülvizsgálat Nemzeti Környezetvédelmi Programok (NKP) is befolyásolják. A 

jelenleg aktuális, 2021-2026-os időszakra szóló NKP V-t tanulmányoztuk, figyelembe vettük. Az NKP 

V. is lényegesen tágabb összefüggésrendszerben vizsgálja a környezetügyi kérdéseket. 
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A Budakalász II., 2022-2027. időszakra szóló, 2. sz. mellékletben csatolt TKP-ja egy összesítő táblázat, 

mely megoldást azért választottam, mert így az intézkedések/programok/feladatok egy egységként, egy 

táblázatban, viszonylag könnyen áttekinthetően, kereshetően állnak rendelkezésre, hogy már maga a 

struktúra is segítse a környezetüggyel kapcsolatos mindennapi munkát.  

 

 

5.1. A település elhelyezkedése, megközelítése, területhasználata, egyes főbb jellemzői 
 

Budakalász Város Pest megye területén található; központja Budapest középpontjától É-i irányban, 

légvonalban kb. 13 km-re helyezkedik el. Közigazgatási területe: 1.517 ha, vagy másképp: 15,17 km2.  

Közvetlenül vele határos települések, észak felől, az óra járásának irányában haladva: Pomáz, 

Szentendre, Szigetmonostor, Budapest III. kerület, Üröm, Pilisborosjenő, Csobánka (Ld. az alábbi 

ábrát.) 

 

 
 

6. ábra Budakalász és a szomszédos települések  

 

A település Magyarország kistájainak katasztere (szerk.: Dövényi Zoltán, 2010) alapján az alábbi 

kistájak területén, határán található.  

 

A közigazgatási terület keleti harmada folyó menti síkság, mely az alábbi kistáj része. 

1. Alföld (nagytáj) 

1.1 Duna menti síkság (középtáj) 

1.1.11 Vác—Pesti-Duna-völgy (kistáj). 

 

A belterület fölé magasodó hegyvidéken két kistáj osztozik a város közigazgatási területén.  

A nyugati harmad a Kevély-hegycsoport gerincén lévő közigazgatási határtól alacsonyodik ÉK felé, így 

érintett még a Pilisi-hegyek kistáj. Ezek a lejtők fokozatosan mennek át a Barát-patak széles völgyébe, 

mely a hegylábi helyzetben, a település közepén kapcsolódik össze a folyó menti síkkal.  

5.3.41. Pilisi-hegyek kistáj esetében tehát, a Kevély-hegycsoportból a Nagy-Kevély és az Ezüst-hegy 

ÉNY-DK-i csapásirányú gerincétől ÉK-re eső domboldalak tartozik a településhez. A jellemző 

kőzetanyag a triász dolomit és a mészkő. Erdősült terület. 
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A 5.3.423. Pilisi-medencék kistáj esetében pedig említést érdemel, hogy a Pilis, a Visegrádi- és a Budai-

hegység magaslatai között létrejött medencék egyike a Pomázi-medence, mely a névadó településen 

kívül a Csobánka és Budakalász egy részét is foglalja magába. Alacsony dombhátakkal határolt, Duna 

felé lejtő terület, mely a hajdani bányászat nyomait is őrzi. Jellemzően mezőgazdasági és zártkertes 

hasznosítású, természetközeli foltokkal mozaikos tájrészlet. Mindezektől jelentősen eltér a dombláb és 

az ártér találkozásánál kialakult, onnan szétterjeszkedő belterület természeti, táji képe. A város keleti 

harmada alakult át legnagyobb mértékben, így alapvetően ezzel a kistájrészlettel foglalkozunk a 

relevancia szintjén:  

 

A 1.1.11 Vác—Pesti-Duna-völgy kistáj észak-déli irányban, északon Dunabogdánytól és Verőcétől 

kezdődően a Duna mentén hosszan nyúlik el. Déli vége a Lágymányos hídnál van. Budakalász a kistáj 

közepén, a folyó jobbparti kiöblösödésének peremén jött létre.  

 

A kistáj területének jelentős részét, több mint egy harmadát (34,3 %) teszik ki a lakott területek. 

Mindannak ellenére, hogy a kistáj eredendően ártéri fekvésű, jelentősen urbanizált, még mindig igen 

jelentős a szántók aránya (22 %). A kistáj magasan erdősült, hiszen 14,5 %-a erdőterület.  

A vízfelszínek aránya kiemelkedő: 17,1 %, mely a Duna két ágának és kisebb mellékágainak 

köszönhető, de a budakalászi bányatavak is hozzájárulnak ehhez az arányhoz.  

A kistájban a gyepek aránya 7,5 %, a kerteké 4 %. Szőlőt nem tartanak nyilván a kistájban.  

 

Budakalász környezetvédelmi szempontból is beszédes területhasznosítási adatait a TFK-ban bemutatott 

és elemzett adatok alapján vizsgáljuk. (Az adatokat és az alábbi két ábrát a TFK-t készítő KASIB Kft. 

bocsátotta rendelkezésünkre. A település teljes közigazgatási területe 1517 ha, 15,17 km2.) 

 

Művelési ág m2 ha % 

Erdő 3572282 357,2 36,4 

Fásított terület 13278,1 1,3 0,1 

Szántó 2670719 267,1 27,2 

Legelő 361235,5 36,1 3,7 

Rét 126409,6 12,6 1,3 

Szőlő 11831,6 1,2 0,1 

Kert 278766,1 27,9 2,8 

Gyümölcsös 197341 19,7 2,0 

Kivett, külterületi 2578330 257,8 26,3 

Fentiek összesen: 9810193 981,0 100,0 

Összes kivett 7942008 794,2  

Belterület 5360000 536,0  

Közigazgatási terület 15170000 1517,0  
5. táblázat Művelési ágak kiterjedése és százalékos aránya Budakalászon. (Forrás: KASIB Kft.) 
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7. ábra Művelési ágak százalékos megoszlása Budakalászon. (Forrás: KASIB Kft.) 

 

 
8. ábra A budakalászi külterületi kivett területek százalékos aránya. (Forrás: KASIB Kft.) 

 

Ha az ökoszisztémaszolgáltatások (ÖSZSZ) oldaláról vizsgáljuk a kérdést, az ÖSZSZ-t nyújtó területek 

(erdők, fásított területek, gyepek stb.) aránya kb. 46,5 %, míg az ÖSZSZ-t klímavédelmi szempontból 

igényvevő területek aránya 53,5 %. (Ez az arány a valóstól eltér, mert a belterület és a belterületi kivett 

területek nincsenek benne!) 

 

Természet- és táj, valamint klímavédelmi, ezen keresztül vízgazdálkodási szempontból aggasztóan 

magas a szántók és a kivett területe aránya.  

A kivett területek esetében az utak, valamint a lakó, ipari-kereskedelmi-logisztikai funkciókkal beépített 

területek jelentik a problémát. Nyilvánvaló, hogy a lakosság számára lakóterület és munkahely, az 

önkormányzat számára bevételek szükségesek, azonban ma már szükséges látni, hogy az emberi 

tevékenység magára az emberre is visszahat, számos kedvezőtlen hatás érvényesül, melyet a meglévő 

ÖSZSZ-knek kellene kompenzálniuk.  

36,4%

0,1%

27,2%

3,7%

1,3%

0,1%

2,8%

2,0%

26,3%

Művelési ág

Erdő Fásított terület Szántó

Legelő Rét Szőlő

Kert Gyümölcsös Kivett

21,1%
9,2%

3,1%

12,8%11,2%

2,6%

11,2%

0,2%

1,7%

24,0%

3,0%

Külterületi kivett területek

Vízfolyás, árok Tó Bánya, anyaggödör Volt zártkert

Gazdasági terület Telephely,üzem Beépítetlen terület Major, udvar

Lakó,üdülő Út, közterület Töltés
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A területhasználatok környezetvédelmi jelentősége nem ismeretlen, azok megfelelő arányára segít 

rámutatni ez az ÖSZSZ-szempontú megközelítés. Az alábbi ábra a területhasználatok területi aránya 

alapján von mérleget az ÖSZSZ-ok szempontjából kedvező /„ÖSZSZ+”/ és a kedvezőtlen /„ÖSZSZ-”/ 

területhasználatok kiterjedése, aránya alapján. Mindemellett látnunk kell azt is, hogy az ÖSZSZ+-

területhasználatok a közigazgatási terület keleti és nyugati szélén, míg a beépített területek és szántók, 

„ÖSZSZ-„területek a terület közepén, felében-harmadában koncentrálódnak. Ennek az itt lakók számára 

előnyei is vannak, hiszen két oldalról kapnak „támogatást” a hegyi és folyó menti erdők felől. 

Ugyanakkor éppen ott ahol élnek, a gazdasági élet, a közlekedés zajlik, az „ÖSZSZ+”-területhasználatok 

hiányoznak, vagy kisebb kiterjedésűek, összefüggő rendszert sem igazán alkotnak, biológiailag aktív, 

jelentős zöldfelületek  formájában. 

 

 
9. ábra A ÖSZSZ-t nyújtó és nem nyújtó, azt felhasználó területek százalékos aránya Budakalászon. A teljes képet kissé 

torzítja, hogy a kivett területek közül a tavak és vízfolyások, árkok ÖSZSZ-sal rendelkezhetnek, így az arány 

összességében ennél jobb. 

 

A területhasználatok a környezeti és természeti állapottal több ponton szoros összefüggésben vannak, 

melyekre a későbbiekben még utalni fogunk. Itt csak azt emeljük ki, hogy más települési stratégia 

dokumentumokban (pl. a TRE, TFK) a környezeti szempontoknak szükségszerűen szerepelni kell, 

hiszen anélkül a település saját lakosainak életkörülményeit rontja. 

 

A Budakalásznak otthont adó kistáj területhasználaton túli egyéb jellemzőit (pl. domborzati és éghajlati 

adottságok, vízrajz) a további tematikus alfejezetben mutatjuk be. 

 

Közlekedésföldrajzi, gazdasági, ezekkel összefüggésben, társadalmi vonatkozásban, már itt 

megemlékezünk róla, hogy a település a fővároshoz való közelsége, domborzati adottságai, kitettsége 

miatt kiváló lehetőséget nyújtott az ember megtelepedésére. A település- és tájtörténet részletes 

bemutatása, valamint a demográfiai adatok részletes elemzése nem lehet célja a TKP-nak, azonban 

lélekszám növekedése, a területhasználatok változása, intenzifikálódása mentén érdemes az archív 

térképeket és a lakosságszám alakulását is tanulmányozni (ld. a vonatkozó fejezetben és a 4. sz. 

mellékletet). 

A lélekszám növekedése természetszerűleg jelentősen hatott a mindenkori területhasználatokra, melyek 

jól lekövethetők a XVII. század végétől az 1980-as évekig rendelkezésre álló archív térképek 

sorozatával.  

 

5.2. Földtani, talajtani és domborzati adottságok 
 

Az előző alfejezetben csak érintőlegesen szóltunk a földtani, talajtani és domborzati adottságokról, 

melyek fontosabb környezetvédelmi vonatkozásairól még érdemes röviden megemlékezni. Budakalász 

talajtani adottságait a Fenntarthatósági Terv részletesen leírja. 

 

46,49

53,51

ÖSZSZ+ ÖSZSZ-
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Amint említettük, Budakalász két (három) kistáj találkozásában található: közigazgatási területének 

keleti fele a Duna menti síkságon, nyugati része pedig a hegyvidéken és a dombvonulatok által közre 

zárt medence szerűen széles patakvölgyben. 

 

1.1.11 Vác—Pesti-Duna-völgy kistáj 

 

A kistáj nyugati határát a folyami sík fölé emelkedő dombok széle jelöli ki. A település hajdani magja, 

központja éppen itt alakult ki. Ettől a vonaltól keletre tehát egy alacsony ártéri síkság terül el, mely 

Szentendrénél kezd szétnyílni, és dél felé Pomáznál és Budakalásznál éri el legnagyobb szélességét.  

A kistájnak része a Szentendrei- és a Luppa-sziget is, mely utóbbi Budakalász közigazgatási területéhez 

tartozik. 

 

Domborzata enyhén hullámos síkság, mely kialakulásában, földtani, talajtani adottságaiban a Dunának 

jelentős szerepe van. 

A mélyben triász korú karbonátos képződmények találhatók, melyeket oligocén-miocén rétegek 

takarnak. Erre települt a pleisztocénban, esetleg már a pliocén végétől a Duna hordaléka, melynek 

legfelső néhány métere holocén öntésiszap. Ezen réteg vastag folyami kavicsréteget fed, mely a 

település életében, mint bányászatra alkalmas nyersanyag játszott közre. A létrejött bányatavak jelenleg 

rekreációs hasznosítás alatt állnak.  

 

A kis szintkülönbségű domborzat különösen az utóbbi néhány évtizedben változott meg, egyrészt a 

bányászat, másfelől a beépítés okozta feltöltések, elegyengetése, valamint a közutak, a HÉV-vonal és a 

Megyeri-híd létrehozása miatt, de az árvíz elleni védekezés is szerepet játszott (ld. utak és árvízvédelmi 

töltések létesítése, patakmeder rendezése.) 

 

5.3.41. Pilisi-hegyek kistáj  

 

Az alacsony középhegységi tájak közé tartozó pilisi vonulatok Duna felé leereszkedő tagjai tartoznak 

Budakalászhoz. A hegység átlagmagassága 450-500 m, legmagasabb pontja 700 m feletti. A 

településhez tartozó Nagy-Kevény és Ezüst-hegy csúcsai 537 és 416 m tszf magasságban találhatók.  

A hegyvidék jellemzően erőteljesen tagolt. A település területére eső részét lankásabban lefutó 

hegyoldalak alkotják, de vízmosásokkal tagoltan, és számos korábbi, mára jórészt beerdősült 

bányaudvarral.  

 

A hegység szerkezeti morfológiai szempontból töréses sasbércsorozat, melyet árkos medencék tagolnak. 

Ezek egyike a Pomázi-medence, és ide sorolhatjuk a Barát-patak széles völgyét is. 

A hegységet a felszínen triász dolomit és mészkő alkotja, melyek kőbányák nyitását is lehetővé tették.  

A jól karsztosodó mészkőben számos barlang alakult ki, és források is létrejöttek.  

A források és barlangok védőövezetinek térképei később kerülnek bemutatásra. 

 

A karsztos és alluviális kőzetanyag, a talaj, a felszín alatti víz kémiai kockázata sajnos fennáll a 

településen. A veszélyforrások körét másutt mutatjuk be.  

 

 

5.3. Éghajlati adottságok 
 

Az éghajlati adottságokat alapvetően a földrajzi helyzet határozza meg (számos egyéb, planetáris 

léptékű tényezőn túl, mint pl. a Föld helye a Naprendszerben, bolygóközi kölcsönhatások, 

tengelyferdeség), de a korábbi alfejezetben említett domborzat és a területhasználatok (pl. felszínborítás) 

is befolyásolja. A légköri, a levegőminőségi jellemzőkre (hőmérséklet, kémiai összetétel, por) a 

felszínborítás, a területhasználatok, a szélirány is hatással vannak (pl. fűtés, közlekedés, avarégetés, 

szántóművelés, erdők aránya). 
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1.1.11 Vác—Pesti-Duna-völgy  

 

A kistáj északi része mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, déli része meleg-száraz. A település a 

középső átmeneti részen helyezkedik el. 

 

Az évi napfénytartalom a kistájban 1900-1930 óra/év körüli. 

Az évi középhőmérséklet délen magasabb, akár a 10,6-11,2 °C-t is elérheti. 

 

Az éves csapadékösszeg 550-600 mm.  

Az ariditási érték a kistáj ezen részén 1,15-1,25 körüli.  

 

Az uralkodó szélirány északi, északnyugati, az átlagos szélsebesség 2-2,5 m/s körüli.  

 

5.3.41. Pilisi-hegyek kistáj 

 

A hegyvidék peremén mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlat jellemző.  

 

Az évi napfénytartalom a kistájban 1920 óra/év körüli. 

Az évi középhőmérséklet 9,0-9,5 °C. 

 

A csapadékösszeg éves maximuma a 720 mm-t is eléri, de a déli peremen 650 mm a jellemző.  

Az ariditási érték a kistáj ezen részén 1,05-1,10 körüli.  

 

Az uralkodó szélirány északnyugati, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.  

 

5.4. Felszíni és felszín alatti vizek 
 

A felszíni és felszín alatti vizek témaköre számos más témakörrel összefügg, így az ivóvíz-

szolgáltatással, a szennyvíz-elvezetéssel és tisztítással, az árvíz és a belvíz káros hatásai elleni 

védekezéssel, általában a vízgazdálkodással, csapadékvíz-kezeléssel, természetvédelemmel, a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodással, a mezőgazdasági műveléssel, a hulladékgazdálkodással, a 

kémiai kockázatok kérdésével, a kék és zöld infrastruktúrával, az ökoszisztémaszolgáltatásokkal. 

Az összefüggések mennyiségi, minőségi, morfológiai vonatkozásúak, melyekben jelentősége van pl. a 

víz keletkezésének és tárolódásának, időbeli és térbeli eloszlásának, általános vízminőségének, a 

mennyiség és a vízminőség szélsőségeinek. 

 

Budakalász felszíni és felszín alatti vizei emberi hatás alatt állnak, ld. pl. a Duna és a vízfolyások 

rendezését, szennyezését, élőhelyeik kezelését, vagy a fenntartási munkákat, a források foglalását, 

ivóvízkutakból történő vízkivételt. 

 

A felszíni vizeket a Duna, a patakok és árkok, valamint mesterséges tavak képviselik. A felszín alatti 

vizeket a források, a karsztvíz, a talajvíz.  

Ugyan a két kistáj mentén mutatjuk be a település felszíni és felszín alatti vizeit, de ezek természetesen 

sok ponton összefüggenek egymással.  

 

1.1.11 Vác—Pesti-Duna-völgy kistáj 

 

A kistáj tengelyét a több ágra szakadó Duna alkotja. Legnagyobb szigete a Szentendrei-sziget, mely 

mellett kisebb-nagyobb szigetek is kialakultak, mint pl. a településhez tartozó Luppa-sziget.  

A Szentendrei-Dunaág a 2,5-4,9 fkm-k között, 2,4 km hosszan, a sodorvonalig, része a település 

területének. 

 

A fővárossal közös közigazgatási határon folyik a Dunába a Barát-(Majdán-) patak, melyet több kisebb 

mellékág is táplál (pl. a már hegyvidéki részeken becsatlakozó Kalász-patak, valamint a 11-es út mentén 

Békásmegyer felől érkező árok), de ezzel együtt gyakran kiszárad. Ennek oka az, hogy a 
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mederszabályozás során a patak alsó szakasza vízvezető rétegbe lett belemetszve. Azt megelőzően a 

patak vize szétfolyt az ártéri lapályon. A patakokat ért vízrendezések 4. sz. mellékletben lévő archív 

térképeken időrendben tanulmányozhatók. 

A Duna árvizei a patakmederben nagy hosszon felnyomulnak, ezért a kisvízfolyás mentén folytatódik a 

Duna menti árvízvédelmi mű, valamint a közelmúltban történt tervezés révén 2021-ben vagy 2022-ben 

árvízi kapu is létesül. 

 

A Duna hajdan a hegylábig elöntötte az ártéri síkot, ma már csak a töltések közötti rész veszélyeztetett. 

Ott található egy kisebb üdülési-rekreációs célú településrész, melyet kerékpárút és vízi út köt össze a 

felvízi és alvízi településekkel. 

 

A felszíni vízhálózatnak része még a síkságot keresztező rendszerint száraz Szentistvántelepi-árok, 

valamint a HÉV hegyoldal felé eső oldalán lévő övárok, melyben gyakran van víz. 

 

A település emblematikus vize az Omszki-tó és a Luppa-tó, melyek kavicsbányászat következtében 

jöttek létre. Művelésükkel már hosszú ideje felhagytak, azóta a település és környéke fontos rekreációs 

területeivé váltak. A tavakban a talajvíz jelenik meg, párolog el. A tavak vízszintjét a Duna vízállása is 

befolyásolja.  

 

Szintén a kistáj földtani adottságaira, földtörténeti múltjára vezethető vissza, hogy a mélyben lévő 

folyami kavicsrétegben lévő víz a Duna menti vízműkutakon keresztül ivóvíz céljára kitermelésre kerül. 

A település tekintélyes része tartozik a kutak védelmét szolgáló vízbázisvédelmi területekhez, melyeket 

az ivóvízellátásról szóló fejezetben mutatunk be részletesebben. 

 

5.3.41. Pilisi-hegyek kistáj 

 

A karsztos területekre általában jellemző, hogy felszíni vízben szegények, bővízű karsztforrásokban 

gazdagok. A Budakalászon átfolyó két kis patak azonban kis hozamúak, ki-kiszáradnak. A fő vízfolyás, 

a Barát-(Majdán-)patak a település közigazgatási területén kívülről érkezik, a hajdani településközpont 

környékén fogadja magába a településen eredő Kalász-patakot. Utóbbi rövidebb, esése nagyobb, medre 

gyakran száraz. 

 

A Barát-patak a településközponttól lefelé már a másik kistájban, magas töltések között, terepszint felett 

folyó mederrel folytatja útját a Dunáig. Attól felfelé hol széles, hol keskeny völgyben halad, a 

domborzati adottságoknak megfelelően.  

 

A hegyvonulatok oldalában több forrás fakad. Legnevezetesebb a Holló-forrás, mely vízminőségét az 

önkormányzat vizsgálja.  
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10. ábra Budakalász tavai, patakjai, árkai és forrásai, valamint a Duna és a barlangok. A DINPI adatbázisából származó 

forrásadatok közül a Névtelen-forrás II. megnevezésű forrás a Holló-forrás. (Saját szerkesztés. Adatforrás: DINPI) 

 

A források, tavak, folyók és patakok esetében a kémiai és mikrobiológiai vízminőségi paraméterek 

(valamint a vízhozam, vízállás) vizsgálata kiemelt figyelmet élvez, így a rendelkezésre álló adatok, 

információk rövid összefoglalását is közöljük. Ezek a paraméterek az emberi hasznosításon kívül a vízi 

élővilág szempontjából is fontosak, látni szükséges azonban, hogy az élőlények számára a természetes 

vagy ahhoz közeli medermorfológia, táji környezet, vegetáció, a vizek menti ökológiai kapcsolatok, a 

hasznosítás intenzitása is kiemelten jelentős szempontok. (Vö. pl. vízi és vízparti élőhelyek turisztikai 

igénybevétele, vízrendezés és fenntartás miatt ökológiailag rossz mederalak, vízkitermelés.)  

A budakalászi vizek természetvédelmi vonatkozásától a vonatkozó fejezetben lesz szó, itt a 

vízminőséggel kapcsolatos információkat foglaljuk össze.  

 

A vizek minőségét és mennyiségét jellemzően a csapadék, a vonalmenti és pontszerű hozzáfolyások 

(talajvíz, mellékvizek), a szennyvízbevezetések és a vízkivételek befolyásolják.  

A Duna vízminősége javult az utóbbi években, és a Barát-patakot ért textilgyári szennyezés is megszűnt 

már. A talaj és a talajvíz azonban szennyezett a hajdani üzem működése miatt, jelenleg is vizsgálják, 

hogy kockázatot jelent-e a vízbázisterületekre és mennyiben korlátozza a már nem működő telephely 

utóhasznosítását.  

 

A Duna esetében a FEVI-ben a 2019. és 2020. évi minimum, maximum és átlagadatok, valamint a 

vízhozam-adatok érhetők el. Az adott folyószakasz a Közép-Duna alegységhez tartozik, mely VGT-

kódja: 1-9. Az adatok felvételét, feldolgozását a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi. A monitoringpont kódja: Szentendrei-

Duna_Budakalász_1.0_HU16Rv4444.  

 

A Barát-patakra vonatkozóan a FEVI-ben a 2014. és 2019. közötti évek minimum, maximum és 

átlagadatai, valamint a vízhozam-adatok érhetők el. Két ponton, ettől eltérő időszakokban is végeztek 

vizsgálatokat: Az alsó ponton (AEP303), a 11-es útnál 2006-ban és 2015-ben volt mérés. A felső ponton 

(AEP304) 2006-ban és 2018-ben történt vizsgálat.  

 

A Holló-forrás esetében két 2021. évi laborvizsgálat eredményei és értékelésük állt rendelkezésre:  
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A 2021.07.14-i mérés laboreredményei alapján minden komponens esetében megfelelő a vízminőség, 

azonban a 2021.10.13-i vizsgálat jegyzőkönyve szerint:  

„Az elvégzett vizsgálatok alapján a víz minősége a kémia komponensek tekintetében megfelelő. A 

mikrobiológiai paraméterek közül a Coliform szám meghaladta az előírt határértéket, a víz minőség 

kifogásolt.” 

Bár több adat nem áll rendelkezésre, de ezen adatokból látható, hogy a forrás vízminősége folyamatosan 

nem tudja kielégíteni az ivóvízhasználat minőségi igényeit.  

 

A 27/204. (XII.25.) KvVM r. alapján Budakalász felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, 

valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település. A település 

tekintélyes részén két vízbázisvédelmi terület is található, melyeket az ivóvízszolgáltatásról szóló 

fejezetben mutatunk be. 

A térség hajdan magas, de jelenleg is jelentős részarányú szántóföldi művelése miatt minden bizonnyal 

számolni kell a mezőgazdasági diffúz terheléssel (ld. műtrágya- és növényvédőszer-használat), de a 

hajdani ipari tevékenységnek is vannak mind a mai napig jelentős hatásai: 

 

Az egykori Lenfonó és Szövőgyár okozta talaj- és talajvíz szennyezés egyes részletei 2021-ben, 

önkormányzati és egyházi óvodaépítés során derültek ki. A szennyezett terület a Szentendre Regionális 

Déli Vízbázis hidrogeológiai B-védőövezetén belül található, így annak vízminőségére is kockázatot 

jelent, mert ebben az övezetben bekövetkező szennyezés 50 év alatt eléri a kutakat. Tekintettel arra, 

hogy a szennyezés hosszú ideig és régebben történt, így 14 település ivóvize van veszélyben. 

 

 
11. ábra A szennyezett terület helye a piros felületi színezéssel jelölt vízbázisvédelmi területek rendszerében. A térkép 

forrása a 2021. elején készült vizsgálati eredményekről beszámoló tanulmány ( https://static.telex.hu/pdf/lenfono.pdf ) 

 

A volt üzemi terület közösségi és egyéb funkciókkal történő újra hasznosítását a szennyezettség nem 

teszi lehetővé. A TPH-csoportba tartozó vegyületek a gázolaj, a pakura és kenőolajok révén vannak 

jelen a mintában. A BTEX-csoportba tartozó vegyületek (pl. benzol, toluol, etil-benzol és xilolok) kis 

koncentrációban is toxikusak. Továbbá PAH-vegyületek is jelen vannak. A talajba azért került a 

nagymennyiségű szénhidrogén-származék, mert azokat fűtési célból vasúti kocsikkal szállították az 

üzembe, de az átfejtés során, technológiai okokból az anyag rendszeren kívülre, az az a környezetbe 

került.   
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A gyár működése során a Barát-patakba bocsátotta szennyvizét, mely szennyezés az üzem bezárásával 

megszűnt, ennek eredményeképpen a patakban újra jelen van az élővilág. A telephely helye és 

környezete azonban továbbra is szennyezett.  

 

A Fenntarthatósági Terv alapján az állattartási eredetű szennyezés alárendelt jelentőségű volt a 

településen, de ma sem zárható ki. 

 

A TFK V-10 Környezetvédelmi problématérképe alapján vízbázis a Luppa-szigeten is található, ahol 

szennyvízgyűjtőhálózat és szennyvíztisztítótelep is található. 

 

A felszín alatti vizekkel összefüggésben az OKIR FEVISZ (Felszíni vízvédelem-modul) alapján ismert, 

hogy a település tekintélyes részen sekély víztestek jellemzők, termál víztest nincs, a karsztvíztest lefedi 

a települést és igen nagy környékét, kiemelt vízminőségvédelmi terület nagymértékben lefedi a 

közigazgatási területet.  

 

5.5. Budakalász természeti és táji értékei 
 

Budakalász természeti és táji értékeivel azért is foglalkozunk bővebben, mert a település igen gazdag 

bennük, mindannak ellenére és mellett, hogy a főváros közvetlen közelében, régóta lakott, ember által 

átalakított, igénybe vett tájról van szó. Egyfelől tehát van mit védeni és számolni kell a társadalom és 

gazdaság részéről a nagy nyomásra is. A téma fontosságát aláhúzza az is, hogy ezek a területek az 

ökoszisztémaszolgáltatások megteremtői is, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is 

kulcsjelentőségűek, - nem pusztán a természeti és táji örökség védelméről van szó. 

Mindezeken túl, a témakör adatokkal elég jól ellátott, így van is mit közre adni. 

 

Más fejezetekben a településnek helyt adó táj általános, táji és természeti értékek szempontjából 

keretjellegű adottságait (táji besorolás alapján földtan, talajtan, domborzat, vízrajz, éghajlat, 

területhasználatok) bemutattuk. Budakalász táji szempontból kettős jellegű, hiszen dunai ártéri sík és 

hegyvidék tartozik hozzá.  

 

A táji és természeti értékek szempontjából kiemeljük a területhasználatok jelentőségét, azok változását, 

melyet térképek segítségével, rövid elemzéssel a 4. sz. mellékletben tanulmányozhatunk. A jelenlegi 

területhasználatok arányát korábbi fejezetben számszerű adatok alapján is elemeztük. 

 

Láttuk azt is, hogy a táji és élőhelyi szempontból potenciálisan értékes, vagyis ökoszisztémának helyt 

adó, ökoszisztéma-szolgáltatásokkal bíró területek melyek és arányuk mekkora:  

Az erdők, fásított területek, gyepek (legelők, rétek) aránya a külterület egészéhez képest az előbbi 

felsorolásuk sorrendjében: 36,41 %, 0,14 %, 3,68 %, 1,29 %. Ez összesen 41,52 %-ot jelent, melyhez 

hozzá kell vegyük a kivett területek közül a vízfolyások, tavak területét is.  

Külön említést érdemel a magas erdősültség, mely az országos átlagot meghaladja, valamint nagy a 

vízfelületek aránya (ld. két bányató, Duna). (A két bányató, bár minden bizonnyal védett fajoknak is 

otthona, általában természetességi állapotuk alacsony, hosszú ideje állnak rekreációs hasznosítás alatt, 

védelmet nem élveznek.) 

 

A helyi táji és természeti értékek rövid felvázolása: 

1. Az erdő, gyep, vízfelszín területhasználatú tájrészletek egy része magas természeti értékű, helyi 

és országos védelem alatt álló és Natura 2000 terület.  

2. Az ex lege védelem alatt álló értékek közül források és barlangok fordulnak elő Budakalászon.  

3. Az Országos/Nemzeti Ökológiai Hálózathoz (NÖH) tartozó területek nagy kiterjedésűek, 

jelentősen átfednek az országosan védett és Natura2000 területekkel.  

4. A településen három helyi védelem alatt álló terület található, melyek a TIR-ben nem 

szerepelnek. (Ezt pl. pótolni javasoljuk az állami szervezet felé.) 

5. Jelenleg is vannak védelemre tervezett fák és fasorok a településen, melyek védetté nyilvánítása 

minden bizonnyal meg fog történni. (Ezt az intézkedést már a TKP I. is szorgalmazta.) 

6. A Duna part és hegyvidék az OTRT szerinti tájképvédelmi övezet része.  
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7. A település gazdag egyedi tájértékekben, a védelmi rendelet részét képező egyedi 

tájértékkataszter szerint. (A TIR-ben az egyedi tájértékekre vonatkozó adat nem szerepel, így 

ez esetben is javasolt annak továbbküldése az adatbáziskezelő felé, vagy ha az már megtörtént, 

akkor cél lehet a feltöltés ismételt megkérése. Ez esetben is igaz, hogy az önkormányzat 

honlapján a rendelet elérhető, így az érdeklődő kellően tud tájékozódni.) 

8. A hegyi erdőségek MAB-területek is. (A MAB egy betűszó, „Man And Biosphere”, „Ember és 

Bioszféra”-kifejezésből ered. További információ: https://termeszetvedelem.hu/mab/  ) 

9. A település egy része a Szentendrei-sziget Magas Természeti Értékű Területhez tartozik.  (Az 

MTÉT-ről a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre 

vonatkozó szabályokról szóló jogszabály rendelkezik. További információ: 

https://termeszetvedelem.hu/magas-termeszeti-erteku-teruletek-mtet/ ) 

 

 
12. ábra MAB-területek Budakalászon és környékén. (Forrás: TIR) 

 

A természeti és táji értékeket a TFK V-8-Természetvédelmi védettségi kategóriák vizsgálata tervlap 

alapján együtt tanulmányozhatjuk. Az alábbiakban külön-külön térképen is bemutatjuk őket. 

 

Védett növény- és állatfajok előfordulási adatait (valamint további téradatokat) a DINPI bocsátotta 

rendelkezésünkre. 

 

A kapott adatokat térinformatikai szoftverrel dolgoztuk fel, de jellemzően a Természetvédelmi 

Információs Rendszer (TIR) interaktív internetes térképét használtuk.  

 

5.5.1. Országos védelem alatt álló területek Budakalászon 
 

A településen két országos védelem alatt álló terület található: 

 

 Törzskönyvi 

száma 

Kiterjedése 

(hektár): 

Hatályba 

lépés éve: 

Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus 

Kert Természetvédelmi Terület 

297/TT/03 

 

4,21 2003 

Duna–Ipoly Nemzeti Park 283/NP/97 60 675,95 1997 
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A Nemzeti Parknak, természetesen, csak egy része (kb. 372 ha) tartozik a város közigazgatási 

területéhez. 

 

 
13. ábra Országos védett területek Budakalászon. A zöld területek a Nemzeti Parkot, a narancssárga folt  

a Botanikus Kertet jelöli. (Forrás: TIR) 

 

A NP kiemelkedő táji, természeti értékekkel rendelkezik, számos védett növény- és állatfaj, természetes 

élőhely otthona. Tájképvédelmi övezet is. 

 

A Kemotaxonómiai Botanikus Kert növénygyűjteményén túl másért is különleges tudományos 

bemutató terület is: 

„Rolf Dahlgren svéd botanikus 1980-ban megjelentette új szempontú fejlődéstörténeti rendszerét, mely 

a kémiai rokonságokra épül. A bemutatókert az új kemotaxonómiai rendszer diagramszerű 

ábrázolásának síkbeli megvalósítása élő növények beültetésével. A kertben tulajdonképpen kirajzolódik 

egy tudományos fejlődéstörténeti törzsfa.”  

(Az idézet forrása: https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/adonyi-termeszetvedelmi-

terulet/budakalaszi-kemotaxonomiai-botanikus-kert-tt ) 

  

5.5.2. Ex lege védelem alatt álló értékek, területek Budakalászon 
 

A Tvt.-ben szereplő, sajátos, törvény erejénél fogva (ex lege) védett értékek közül Budakalászon 

források és barlangok fordulnak elő. A két ismert forrás és a barlangok ponttérképe a felszín alatti 

vizekről szóló fejezetben szerepel. Egyikük a Holló-forrás, mely a település lakóinak kedvelt 

turistacélpontja.  

# Kat.sz. Név 

1. 4820-8 Arany-lyuk 

2. 4810-27 Budakalászi 1. sz. barlang 

3. 4810-28 Budakalászi 2. sz. barlang 

4. 4810-29 Budakalászi 3. sz. barlang 

5. 4810-30 Budakalászi 4. sz. barlang 

6. 4810-33 Budakalászi 5. sz. barlang 

7. 4810-26 Budakalászi 6. sz. barlang 

8. 4810-31 Budakalászi 7. sz. barlang 

9. 4810-32 Budakalászi 8. sz. barlang 

10. 4820-36 Hodály-barlang 

11. 4820-10 Kápolna-barlang 

12. 4820-12 Kevély-nyergi-zsomboly 

13. 4820-34 Kristály-barlang 

14. 4820-9 Ördöglépcső-sziklaüreg 

15. 4820-6 Szabó József-barlang 
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# Kat.sz. Név 

16. 4820-11 Zöld-barlang 
6. táblázat Budakalász barlangjainak listája a TIR alapján. 

 

 
14. ábra A budakalászi barlangok védőövezetei. (Forrás: TIR) 

 

5.5.3. Natura 2000 területek 
 

A város területén két közösségi jelentőségű, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület található, 

melyek az európai ökológiai hálózatot alkotják, és amelyek európai és országos szinten értékes, ritka 

élőhelyek és fajok jelenléte alapján lettek lehatárolva. (A másik típusú, madárvédelmi Natura2000terület 

nem érintő a város közigazgatási területét.) 

 

Megnevezés Kód Fenntartási terv elérése 

Duna és ártere HUDI20034 http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/Vedett_terule

tek/Natura2000/Fabian_Zsofi/jovahagyott_fenntartasitervek/HU

DI20034_Duna_fenntartasi_terv.pdf 

Pilis és 

Visegrádi-

hegység 

HUDI10039 http://dinpi.hu/_user/browser/File/Natura2000/HUDI20039_Pilis

_Vhg_2_egyeztet%C3%A9s.pdf 

 

Mindkét területen számos ún. jelölő élőhelytípus, valamint több tucatnyi védett és jelölő növény- és 

állatfaj található, melyek felsorolásától eltekintünk. (Az ún. leírólapok angol és rövid magyar változata, 

valamint a fenntartási tervek a interneten elérhetők).  

 

E területeken alapvető, hogy a jelölő élőhelyek és fajok fennmaradását a tervezett beruházások nem 

veszélyeztethetik. Ha hatásuk kedvezőtlen, a hatóság elutasíthatja az engedélykérelmet, vagy 

kompenzációt írhat elő. A két terület közül legnagyobb infrastrukturális és turisztikai nyomás a Duna-

mentén van. 
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15. ábra Világos kék színnel jelölt Natura 2000 területek Budakalászon és környezetében. (Forrás: TIR) 

 

5.5.4. Az Ökológiai Hálózathoz tartozó területek 
 

A nemzetközi jelentőségű ökológiai hálózatok rendszere (Natura 2000 területek hálózata) mellett létezik 

egy hazai rendszer is, mely budakalászi elemei átfednek az országosan védett és helyi védelem alatt álló 

területekkel. 

 

 
16. ábra Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területek Budakalászon. (Forrás: TIR) 

 

Budakalász területén lévő szintén országos léptékű, természetvédelmi meghatározottságú területek az 

Országos (Nemzeti) Ökológiai Hálózat (NÖH) területei. 

 

A NÖH az alábbi három területtípusból áll:  

1. magterület (MT), mely a legértékesebb, gyakran Natura 2000 és országosan védett terület is (A fenti 

térképen lila szín jelöli, Budakalászon a hegyvidéki erdők tartoznak ide);  

2. ökológiai folyosó (ÖF), mely értékes, gyakran egyéb védelmet nem élvező terület (ld. a rózsaszínnel 

jelölt területek a fenti térképen; jellemzően a patakok medre és esetleg azokhoz kapcsolódó területek  

tartoznak ide, valamint a Duna-mente); 

3. pufferterület vagy pufferzóna (PT, PZ), melyhez kisebb természeti értékű területek tartoznak. Céljuk 

az értékesebb területeket kívülről érő hatások „kipufferelése”. A fenti térképen világos rózsaszínnel 

jelölt területek PT-k. 
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5.5.5. Helyi védelem alatt álló területek és értékek Budakalász területén 
 

A város három területet nyilvánított védetté a 20/2014. (XII.19.) sz. rendeletében. Ugyanezen jogszabály 

mellékletében kerülnek bemutatásra az egyedi tájértékek. (A központi adatbázisban, a TIR-ben nem 

szerepelnek a helyi védett területek, valamint az egyedi tájértékek.) 

 

A helyi védett területek áttekintő térképe alább tekinthető meg. 

 

A területekre vonatkozó alapdokumentum és kezelési terv a rendeletben olvasható. A tervek 2014-ben 

készültek. A természetvédelmi kezelési terveket a Tvt. alapján legalább 10 évente felül kell vizsgálni, 

így 2024-ben lesz aktuális a HTT-ken végzett természetvédelmi kezelés eredményeinek, a természeti 

állapotnak a vizsgálata. Jelenleg konkrét gyakorlati beavatkozásról nem tudunk, de előkészítés alatt áll 

pl. a Duna-parti ártéri erdő védelme és degradált részek helyreállítása. 

 

HTT neve Kiterjedés (ha) Érintett helyrajzi számok Törzskönyvi 

szám 

Duna-parti erdőség HTT 129,5468 0232/3, 0232/4 12/141/TT/98 

Budakalászi Kiserdő 

HTT 

n.a. 07/11 n.a. 

Nyugati Plató HTT n.a. (Több tucat ingatlan) n.a. 
7. táblázat Budakalászi helyi védelem alatt álló területek főbb adatai a vonatkozó rendelet alapján.  (Forrás: TIR, 

20/2014. (XII.19.) sz. rendelet.) 

 

 

 
17. ábra Helyi védelem alatt álló budakalászi területek térképe. (Forrás: 20/2014. (XII.19.) sz. rendelet.) 
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A 88 darab budakalászi egyedi tájérték jelentős része kultúrtörténeti, épített érték. 

 

 
18. ábra Budakalász egyedi tájértékei típus alapján csoportosítva. 

 

A Települési Arculati Kézikönyv az épített örökség, a településkép mellett a természeti értékekről is 

megemlékezik. 

 

5.5.3. Védett növény- és állatfajok előfordulása Budakalászon 
 

A helyi védett területek természeti értékei felől a vonatkozó rendeletben tájékozódhatunk. E területek 

egy része más védelem alatt is áll.  

 

A DINPI-től kapott adatbázis alapján számos védett fajról rendelkezünk előfordulási adatokkal. 

Elsősorban a település közigazgatási területének nyugati, hegyvidéki és keleti, Duna menti részéről 

származnak az adatok, de szórványosan lakott területekről is, amint az az alábbi ábrán megfigyelhető. 
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19. ábra A DINPI védett növény- és állatfajokra vonatkozó adatbázisa alapján készült ponttérkép. A térkép azt 

szemlélteti, hogy melyek azok a területek, ahol védett fajokat az eddigiekben találtak a szakemberek. Jobb felbontású, 

fajnévvel ellátott térképet a fajok és a lelőhelyek védelme érdekében nem közlünk. (Saját szerkesztés. Adatforrás: 

DINPI.) 

 

A kapott adatbázis 2018. november és 2021. április közötti terepbejárások adataiból épül fel (bár dátum 

nélküli adatok is vannak). Több mint 2300 megfigyelési helyszínt (pontot) tartalmaz, melyek egyenként 

egy, esetenként több tíz, sőt, többszáz védett egyedre utalnak. 

A megfigyelések döntő hányada növényfaj. Egyes fajok tömegesek. 

 

Megfigyelt fajok, például:  

Fehér gólya, farkasölő sisakvirág, farkasalmalepke, eurázsiai hód, erdei pinty, díszes légivadász, 

diófacincér, déli berkenye, csinos árvalányhaj, bükkfa-díszbogár, bunkós hagyma, budai nyúlfarkfű, 

borbás-kerep, bíboros kosbor (nagy számú adat), agár kosbor,  zöld gyík, vitézkosbor, vetővirág, törpe 

nőszirom, tavaszi hérics (nagy számú adat), mocsári csorbóka (nagyszámú adat), magyar gurgolya, 

madárfészek , macskahere, kis szarvasbogár, kis patkósorrú denevér, kis fajkopáncs, kétlevelű sarkvirág, 

karvaly, hóvirág, ligeti csillagvirág, gyapjas gyűszűvirág (nagyszámú adat), festő csülleng (nagyszámú 

adat).  

 

Saját megfigyelések: jégmadár, szürkegém, dankasirály. 

Szóbeli közlés alapján: réti csík.  

 

Inváziós fajok: fehér akác, zöld juhar, kaliforniai vörösrák, jelzőrák, ezüstkárász, tüskés pikó, razbóra. 

 

A megfigyelések jelentős része valamilyen módon védett területről származik. A jogi oltalom alatt nem 

álló területekről kis számú adat áll rendelkezésre, ami oka azok általános állapota, szakértők általi 

ritkább bejárás.  

A védett élőlényekkel összefüggésben a Tvt. néhány vonatkozó részletére hívjuk fel a figyelmet:  

 

„8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük 

védelmével együtt kell biztosítani.”  

 

 „16. § (1) A mező-, erdő-, nád-, hal- és vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani 

kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek 

alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét.” 
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„22. § Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, 

esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából 

arra érdemes 

a) vadon élő szervezeteket, életközösségeket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket; 

… 

c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket; 

… 

i.) álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat; 

…” 

„25. § Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet.” 

 

A Tvt. ez utóbbi paragrafus további részéiben részletesen leírja a védetté nyilvánítás lépéseit, folyamatát, 

a helyi védelem vonatkozásában is.  

 

5.5.7. Egyes szakági tervek természet- és tájvédelmi összefüggései 
 

Gyakorlatilag minden fejlesztés, ami a tájban végbemegy, közvetve vagy közvetlenül hat a természeti 

és táji értékekre, élőhelyekre, azok állapotára, fajokra, állományaikra. 

Közismert például, a közlekedési infrastruktúrák fejlesztése és az élőhelyek károsodása között 

összefüggés is (ld. pl. elkerülő utak építése). De még kerékpárút-fejlesztések esetében is előfordul, hogy 

élőhelyek (és rehabilitációs lehetőségük) feláldozásával valósulnak meg. (A Budakalászi Duna-parti 

kerékpárútszakasz közelmúltban történt felújítása, fejlesztése a védett növények állománya, a honos, 

idős faállomány védelme mellett valósult meg.) 

 

Budakalász esetében a táji és természeti értékekről, azok állapotáról viszonylag sok információ áll 

rendelkezésre, hiszen helyi és országosan védett területek találhatók a településen, melyek kihirdetése 

során állapotfelmérés is történt. A nem védett területeken is előfordulhatnak értékes élőhelyek, fajok, 

melyek megmaradását jogilag segíti, hogy egyes beruházások mentén kötelező a természeti állapot 

vizsgálata Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció, előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), 

környezetei hatásvizsgálat (KHV) készítése során. Sok esetben adott beruházás „kötelező” mivolta 

miatt, már gyakran akkor késő az értékmentés, amikor a TRE-ben adott földrészletet beépítésre ítélték. 

Ezért nagyon fontos a természeti állapot ismerete, annak megfelelő időben történő integrációja a 

tervezés során.  

 

Egyes esetekben a beépítés mellett is van annyi zöldfelületként meghagyandó terület, melynek nem csak 

parkosítva, hanem élőhelyként is kialakítható. A kék és zöld infrastruktúrahálózatnak (KZH) a települési 

zöldfelületek, be nem épített mezőgazdasági területek (pl. gyümölcsösök), védett területek is részei. A 

KZH nyújtotta ökoszisztéma szolgáltatások éppen az élőhelyek védelmével, javításával szolgálják 

jobban az itt élőket is. Ld. pl. erdősített domboldal erózióvédelme, természetközeli öntésterület a 

település felett a vízfolyás völgyében. 

 

Különösen Budakalász középső területei szegények zöldfelületekben. A beépített területek a környező 

természetközeli területek ökoszisztéma szolgáltatásait élvezik. 

 

 

 

  

mailto:dukayigor@gmail.com
http://www.renatur.hu/


BUDAKALÁSZ VÁROS II. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2022-2027)          50 
 

RENATUR 2005 BT. 

 ▪▪▪ Székhely: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. ▪▪▪ Tel.: +36 70 325 02 54 ▪▪▪  

▪▪▪ E-mail: dukayigor@gmail.com ▪▪▪ Honlap: www.renatur.hu ▪▪▪ 

 

6. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓK 

BUDAKALÁSZON  
 

 

Amint korábbi fejezetekben említettük, a környezet állapotát az emberi, társadalmi és gazdasági 

tevékenység jelentősen befolyásolja. Köztudott, hogy a társadalmi és gazdasági tevékenységnek 

nemcsak minden környezeti elem, de maga az emberi egészség, a fizikai, lelki, szellemi jólét is 

hatásviselője. 

 

A társadalmi tényezők közül legfontosabb az ottlakási szándék, az alapján az adott településen élők 

száma. A területfoglalás mértékét, milyenségét, a közlekedés és egyéb ellátó rendszereket ez a szándék, 

a mögötte álló településfejlesztési politika mind befolyásolja.  

A településen élők számára kulcskérdés a megélhetés, a gazdaság helyi jellegzetességei, pl. a 

munkahelyek megléte vagy hiánya, a munkahely-irányú közlekedés, illetve a gazdálkodás környezeti 

hatása, környezetbarát volta stb.  

 
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a vidéki térségek fenntartható fejlődésének biztosítására 

vonatkozó célkitűzései is irányadók, pl. a táj, a természeti értékek és erőforrások védelme, a helyi 

gazdaság fejlesztése stb. 

 

A természeti (és a közlekedésföldrajzi) adottságok, mint kereteket adó „telepítő tényezők” jelentek meg 

a múltban és részben még ma is. Elegendő itt Budakalász jó elhelyezkedésére gondolni, mely sokak 

számára vonzó volt (vö. a lélekszám jelentős növekedése az utóbbi évtizedekben).  

 

A társadalom, mint környezet-használó, maga is alakítja a környezeti, természeti, táji adottságokat: 

Például az ember megjelenése, a népességszám és a beépített területek növekedése, a tájhasznosítási 

formák alakulása mind hatással van a környezet állapotára. (Lásd bővebben, térképekkel és elemzéssel 

a 4. sz. mellékletet.) 

 

Az alábbiakban néhány, adatokkal jobban ellátott témakörben vázoljuk fel a társadalmi és gazdasági 

mutatókat Budakalászon.   

 

6.1. Főbb demográfiai adatok, információk 
 

Mint minden település, Budakalász esetében is, a környezeti állapot változása a társadalom (és rajta 

keresztül a gazdaság) területigénye és területhasználati módja felől indul el, ezért fontos vizsgálni a főbb 

demográfiai mutatókat, azok alakulását.  

 

A város konkrét adatainak áttekintése előtt érdemes megtekinteni az alábbi ábrát, mely Magyarország 

nagyobb városai lakosságszámának alakulását mutatja 1870. és 2000. között. Látható, hogy a 

nagyvárosokban a lélekszám növekedése az 1980-as évektől lelassult, sőt, az ezredforduló után 

csökkenés, majd csekély emelkedés volt tapasztalható. Ez összefügghet az agglomerációkba 

kiköltözéssel és onnan a nagyvárosba való visszaköltözéssel, mely jelenség-együttes világszerte ismert. 

Mindeközben az agglomerációs települések lakosságszáma többé-kevésbé dinamikusan nőtt… 
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20. ábra Egyes magyarországi nagyvárosok lakosságának növekedése az 1870-es évektől a közelmúltig 

 

Budakalász a budapesti agglomerációnak szerves része, a fővárossal közvetlenül határos. 

 

Hosszabb és rövidebb időtávot nézve, Budakalász lélekszáma a következők szerint alakult. 

Az alábbi ábrán látható, hogy a település lélekszáma 1870. óta közel hétszeresére nőtt. A népesség első 

megduplázódásához 60 év kellett (ld. 1780-1941), a második megduplázódáshoz azonban már csak 40 

évre volt szükség (ld. 1941-1980). A hirtelen nagyobb népességnövekedés az 1960-as évektől vette 

kezdetét. Az 1990-es években némi stagnálás után újabb növekedés következett. Népességfogyásra egy 

időszakban a 2. világháború éveiben és azt követően volt példa.  

Az ezredforduló óta eltelt bő 20 évben a népességszám jelentős, 20 %-os lélekszám-emelkedésnek 

vagyunk tanúi. (Hasonló tendenciák figyelhetők egyes más agglomerációs települések 

népességszámának gyarapodásában is.)  

 

 
21. ábra Budakalász lélekszámának változása 1870 és 2019 között, dekádonként. (Adatforrás: 

http://nepesseg.com/pest/budakalasz, KSH)  
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Lényegesen rövidebb időtávot, éves önkormányzati adatok alapján vizsgálva, az alábbi népesség-

növekedési tendenciákat figyelhetjük meg. (Az adatok nem feltétlenül egyeznek meg az előző ábrán 

olvashatóval, de itt és most alapvetően a tendenciák és nem csak a számszerű adatok lényegesek.)  

 

 
22. ábra Budakalász lélekszámának változása 1990. és 2021. között, évente. (Forrás: KSH)  

 

Ha csak az évről évre történő változást ábrázoljuk (ld. az alábbi ábrát), akkor egy szembetűnő az 1990-

2000. évek közötti jelentős ugrás: 10 év alatt 1254 fővel nőtt lakosság. Az követően átlagosan 120 fő/év 

az éves gyarapodás, de volt olyan három év, amikor fogyott a népesség. 

 

 
23. ábra Budakalász lélekszámának változása 1990. és 2021. között; előző évhez viszonyított változás. (Forrás: KSH)  

 

A korosztályos adatoknak is van közvetett környezeti vonatkozása, hiszen az egyes korosztályok 

mobilitásának módja, célja, az iskolai férőhelyek számának elegendő volta, mind környezeti hatásokat 

vetít előre. A népességszám változásával összefüggésben, az iskoláztatás, munkába járás, közlekedés 

szempontjából kiemelkedő jelentősége van az aktív, az iskoláskorúak és a már nem dolgozók számának 

alakulásának.  

 

6.2. Területhasználatok 
 

A területhasználatok területi megoszlása és annak változása környezetvédelmi szempontból az egyik 

legfontosabb mutató egy településen, vagy egy régióban. A területhasználatok időbeli változásáról 

összehasonlítható számszerű adatsor nem áll rendelkezésre Budakalász vonatkozásában, azonban az 

elmúlt 200 évben készült archív térképek segítségével képet kaphatunk a hajdani tájhasználatról, annak 
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változásáról. A legfrissebb földhivatali adatok részletes elemzését a korábbiakban már megtettük, illetve 

az 1780-as évektől a jelenkorig elérhető térképsorozat a 4. sz. mellékletben tekinthető meg, részletes 

szöveges elemzéssel.  

 

A térképsorozat alapján összefoglalóan megállapítható, hogy az 1780-as évektől a jelenkorig a település 

belterülete (a beépített területrészek) különböző mértékben nőtt. A mezőgazdasági tájhasználatokban is 

jelentős változások mentek végbe. Mindezek a természeti és környezeti állapotra kihatottak. 

Jelenleg a további területi bővítés már nem tervezett.  

 

A kivett területek (lakó és a gazdasági övezetek, közlekedési és egyéb infrastruktúrák) növekedése igen 

nagymértékű. 

 

A beépített területek, utak kiterjedése, aránya egyfajta fejlettségi mutató, ha az infrastruktúrák 

mibenlétét nézzük önmagában, ugyanakkor fenntartásuk feladatokat, költségeket is ró a településre. A 

költségekbe a környezeti, ökológiai költségeket is bele kell(ene) érteni. Nem szabad arról sem 

elfeledkezni, hogy e területek erőforrásokat vesznek el a természeti-táji környezetből: közvetlenül azok 

felszámolását jelentik, közvetve pedig az azok által megtermelt ökoszisztéma szolgáltatásokat 

használják fel. 

 

Visszagondolva az archív térképek alapján tett főbb megállapításokra, míg korábban a szántók, legelők, 

erdők, szőlők, vizes élőhelyek teremtették meg a helyi lakosság megélhetésének alapjait, az utóbbi 

évtizedekben e területhasználatok jelentősége csökkent. Egyidejűleg megnőtt a lélekszám és 

felértékelődött a lakóövezet és az infrastruktúra-hálózat megléte és minősége, mely az élhetőséget ugyan 

egy oldalról segítette, egy másik oldalról azonban csökkentette.  

 

A fenntarthatóság és élhetőség szempontjából település-stratégiai kérdés, hogy a kivett területek aránya 

alacsony, az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal bíró területek aránya magas maradjon. A lakó, ipari, 

logisztikai, közlekedési funkciójú kivett területek ugyanis, ökoszisztéma szolgáltatásokkal 

nemhogy nem bírnak, hanem azok által másutt megtermelt javakat, hasznokat el-, ill. 

felhasználják.  

 

Ökoszisztéma-szolgáltatások, például:  

1. élelmiszer megtermelésére alkalmas területek, összefüggésben a termelés módjával (művelési 

ág vs. adott művelt terület alkalmassága; érintett művelési ág: szántó, gyep, erdő, gyümölcsös, 

szőlő, kert);  

2. oxigén-termelés és szén-dioxid-megkötés (érintett művelési ág: gyep, erdő, esetleg: 

gyümölcsös); 

3. vízmegtartás (érintett művelési ág: gyep, erdő, gyümölcsös, nádas); 

4. klímaszabályozás (érintett művelési ág: gyep, erdő, gyümölcsös, nádas; a szántó és a beépített 

terület különösen nem kedvező ebből a szempontból). 

 

Az élőhelyek múltban és a jelenben történt pusztulása, ezzel az ökoszisztéma szolgáltatások 

csökkenése az egyik legnagyobb környezetvédelmi probléma világszinten. Budakalász viszonylag 

kitüntetetett helyzetben van, hiszen területének jelentős része erdő, gyep, vízfelület.  

 

A területhasználatokkal összefüggő további vonatkozása a klímaváltozás veszélye, ezért külön meg kell 

emlékezzünk azokról a művelési ágakról, területhasználati formákról, melyek – azon túl, hogy nagyobb 

biodiverzitást feltételeznek – jobban szolgálják a klímaváltozás szélsőségeihez való alkalmazkodást:  

A gyep, erdő, nádas művelési ágú területeknek van jelentőségük, melyek – a fentiek alapján – számos 

ökoszisztéma-szolgáltatással bírnak. 

(Természetvédelmi szempontból további differenciáció szükséges, hiszen pl. egy akácos vagy egy 

fenyves természetvédelmi, ökológiai jelentősége sokkal kisebb, mint egy tölgyesnek.)  

 

Mint láttuk, az egyes művelési ágak környezeti hatása, ökoszisztéma-szolgáltatása jelentősen eltér 

egymástól: 
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A biológiailag aktív felületek a gyepek és az erdők, melyek Budakalász területének egyébként nagy 

hányadát teszik ki: Az erdők részaránya a teljes közigazgatási területhez mérten 36 %, a gyepeké 5 %. 

Különösen az erdők jelentősége nagy az oxigéntermelésben, a széndioxid megkötésében, a zaj, a por, a 

lefolyás, a defláció és az erózió csökkentésében. Növelik a légkör páratartalmát, kedvezőbb klímát 

alakítanak ki. Az erdő meghatározó tájképi érték, turisztikai, rekreációs célpont.  

Az erdők, típusuktól függően épületfát, tüzelőt adnak, így helyi erőforrásokként szolgálnak. 

Az erdők adta előnyök megőrzése érdekében fontos a tartamosság, az egyidejűleg minél kisebb területen 

történő letermelés, a minél nagyobb kiterjedésben történő kíméletes telepítés (pl. mélyszántás helyett 

egyedi gödörfúrós eljárás alkalmazása). Fontos, hogy honos fajok kerüljenek telepítésre és a honos fajok 

spontán kialakult állományai védelmet kaphassanak. 

 

A gyepek szintén szerepet játszanak a klíma és a talaj védelmében, de a természet- és tájvédelemben is.  

 

A szőlők és gyümölcsösök is rendelkeznek tájképi értékkel, gazdasági jelentőséggel. Budakalászi 

részarányuk igen-igen alacsony (0,1 és 2 %). Megőrzésük, területük növelése az önellátás szempontjából 

is kiemelkedő lenne. (Érdemes ezt a kérdést abból az aspektusból is nézni, hogy 2020-ban a koronavírus 

miatt sokan elvesztették állásukat, míg egy kis kert, gyümölcsös legalább részben fedezheti egy család 

megélhetését.) A gyepes talajú gyümölcskultúrák esetében további, gyepnél említett előnyökkel is 

számolni lehet. A régi felhagyott gyümölcsösök természeti értéke nagy, s bennük extenzíven művelhető 

tájfajták is fennmaradhattak, melyeknek gazdasági, ökológiai, kultúrtörténeti jelentőségük lehet. 

 

A Budakalászon nagy kiterjedésben (27,2 %) lévő szántók esetében a biológiai aktivitás és diverzitás 

rendkívül alacsony, melyhez a talaj többszöri átforgatása és a kemizálás is hozzáadódik, mint 

kedvezőtlen hatás: 

A többszöri talaj átforgatás a talajban lévő széndioxidot a légkörbe juttatja; energiaigényes tevékenység, 

ráadásul fosszilis energiát használ, a talajéletet, a talaj szerkezetét rendre tönkre teszi, a kemizálás, a 

szél és a víz mozgató ereje miatt potenciálisan terheli a környezetét (ld. vegyszerek talajvízbe, felszíni 

vizekbe jutása, lemosódó termőtalaj, kiporzás).  

Mivel a szántóföldi művelés táplálkozásunk és élelmiszeriparunk alapja, a szántókat nem lehet 

megszüntetni, de káros hatásaikat sokféleképpen lehet csökkenteni. Például a nem megfelelő 

termőhelyeken (pl. meredek domboldal, völgytalpi fekvés) a szántók helyén gyepeket, erdőket, 

mocsarakat, nádasokat kellene létrehozni, másutt a táblák méretét szükséges csökkenteni, vagy legalább 

erdő- vagy gyepsávval tagolni a táblákat.  

 

A fenntarthatóság szempontjából előnyösebb lenne, ha a mezőgazdaságból, tehát helyi erőforrásból 

helyben élők részaránya növekedne (ezzel összefüggésben pl. a mezőgazdaságból élők aránya nem 

ismert a településen, míg az agrárterületek kiterjedése nagy). A szántóföldi művelés nagyfokú 

gépesítettsége relatíve kevés családnak adhat megélhetést, továbbá tőkeigényes. A családi önellátó, vagy 

csak kiegészítő jellegű, kiskerti, házi kerti zöldség- és gyümölcs-termesztés többeknek adhat 

lehetőséget, de ennek nyilván számos aspektusa van, a szándéktól, a műveléshez szükséges tudás 

meglétén vagy megszerzésének lehetőségén át, a talajtani adottságokig.  

 

A leírtakkal összefüggésben idézzük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egy másik agglomerációs 

település településrendezési eszközeinek módosításakor adott véleményét:  

 

„A településrendezési eszközök készítésével kapcsolatban …. általánosságban kérjük a táj- és természeti 

adottságokat figyelembe vevő szerves településfejlesztés megvalósítását, a természeti értékek hosszú 

távú megőrizhetőségének biztosítását, a táj képének kedvező irányba történő befolyásolását, a 

területfelhasználási és építési szabályozás, valamint a tervezett fejlesztések, elképzelések olyan módon 

történő megtervezését, hogy a táj jellege, esztétikai, természeti értékei, a tájra jellemző természeti 

rendszerek és egyedi tájértékek megóvása biztosítható legyen. Fontos minden fejlesztés tervezésekor a 

megfelelő méretű zöldfelületek kiszabályozása, kialakítása, a tervezett beruházások tájba illesztése, 

illetve mindezek érvényesíthetősége érdekében megfelelő szabályozás kialakítása.” 
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6.3. Közlekedés, tömegközlekedés, környezetbarát közlekedés 
 

Amint korábban jeleztük, Budakalász életében a település jó közlekedésföldrajzi helyzetéből fakadóan 

(ld. főváros közelsége, észak-déli, valamint kelet-nyugati irányú utak találkozása, valamint egyéb, 

hajdani megtelepedés szempontjából kedvező telepítőtényezők) a közlekedésnek kulcsszerepe van a 

város életében. A közlekedés kiemelkedő és egyre növekvő jelentőségű, mind gazdasági, mind 

társadalmi, mind pedig környezeti szempontból; elsősorban azonban az utóbbi szempontból fogjuk 

vizsgálni az alábbiakban budakalászi vonatkozásait. 

 

A település megközelíthetősége, illetve más települések elérése, a közelség-távolság, a közlekedési mód, 

sebesség szempontjából számos csoportosítás lehetséges. Előző fejezetekben pl. a fővárostól való 

távolság és a szomszédos települések köre bemutatásra került. 

Budakalász a Budapest III. kerület-Szentendre-Visegrád-Esztergom-közlekedési tengelyt képező 11-es 

főút mentén terül el. Az út kiépülte előtt a főút a III. kerületi szakaszán ma is Országútnak nevezett, 

Budakalászon Budai út és Pomázi út nevű, a hegyoldalban haladó út volt. (Pomázi folytatása a József 

Attila út.)  

Fontos közlekedési folyosó a településnél véget érő M0-as körgyűrű, mely nyugati szektorának tovább 

tervezése hosszú ideje cél, de újabb lendületet éppen 2022-ben kap. 

 

6.3.1. Budakalász közlekedési rendszerének főbb elemei 
 

A Budakalászt érintő közúti úthálózati fő elemei az alábbiak. Az utakat a KIRA alábbi térképrészlete 

alapján útjelükkel és szelvényszámaikkal is tanulmányozhatjuk. (E számoknak pl. a forgalomszámlálási 

pontok helymeghatározása miatt is van jelentősége.) 

 

Főbb közutak: 

1. az M0 autóút, a Megyeri híddal 

2. a 11-es főút 

3. a 1108-as sz. út (a 11-es út-Szentendre-Budakalász-Üröm-nyomvonal) 

4. az 1111-es sz. út (a 11-es út-Budakalász-Pomáz-nyomvonal) 

5. a 1115-ös számú (Békásmegyer felé, ill. felől)  

 

A település vasúthálózati elemei: 

1. a H5-ös HÉV, a Budapest-Békásmegyer-Budakalász-Pomáz-Szentendre-vasútvonalon, 3 helyi 

megállóval („Budakalász”, „Budakalász, Lenfonó”, „Szentistvántelep”) 

 

Buszközlekedés: 

1. Számos VOLÁN-buszjárat érinti a települést az alábbi autóbuszvonalhálózati térkép szerint, de 

ezek nagy része átmenő forgalmat szolgál ki Újpest-M0-autóút-Megyeri-híd-11-es út 

útvonalon. Egy „budai oldali járat” áll rendelkezésre, a III. kerületi Heltai Jenő térről induló 

869-es sz. járat.   

 

Gyalogos útvonalak:  

1. a turistautak.hu alapján egy útvonal érinti a település közigazgatási területét, a zöld csíkkal jelzet 

útvonal. (Egyéb útvonalról, pl. tanösvény nyomvonaláról, zarándokútról nem rendelkezünk 

információkkal. A Duna-parton két információs tábla alapvetően a kerékpárúthoz csatlakozhat.)  

 

Kerékpáros útvonalak (a KIRA 2016. és 2020. évi adatai alapján):  

1. A KIRA nyilvántartása szerint Budakalászon több kerékpárút, illetve kerékpározható út 

található. (Lásd az alábbi térképet.)  

 

Vízi közlekedés: 

1. A Budakalászhoz tartozó Luppa-sziget révvel közelíthető meg.  
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24. ábra Budakalász főbb közúti, valamint vasúti elemei, jelükkel és szelvényszámaikkal.  A piros körök a 

forgalomszámláló állomások megközelítő helyét mutatják. (A forgalomszámlálási adatok elemzése a későbbiekben 

olvasható. A térkép forrása a KIRA) 

  

 
25. ábra Budakalászt érintő buszjáratok vonalhálózati térképének részlete (Forrás: Volánbusz Zrt.) 
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26. ábra Kerékpárutak Budakalászon és tágabb környezetében. A középzöld vastag vonalak a 2016. évi adatbázis 

szerinti nyomvonalak, melyekkel részben átfednek a középkék, 2020. évben nyilvántartott nyomvonalak. Ez utóbbiak 

száma és nyomvonalhossza a KIRA szerint kisebb, ill. rövidebb. A vékony kék vonalak a további, főbb, kerékpározható 

útvonalakat jelölik. (A térkép forrása a KIRA) 

 

6.3.2. A közlekedés vizsgálatának jelentősége a Programban 
 

A TKP I.-ben a közlekedés témaköre alapvetően, mint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

témakörben került tárgyalásra, jelentős hangsúllyal, hiszen az 57 tervezett intézkedésből 8 intézkedés e 

téren fogalmazódott meg. A város életében a közlekedésnek kiemelt jelentősége van. Környezeti 

szempontból alapvetően pl. a zaj, a levegőszennyezés, a forgalom okozta stressz, biztonsági kérdések 

merülnek fel, valamint ezekre adott válaszok, melyek körét 2021-ben elkészült fenntartható közlekedési 

koncepció részletez. E tekintetben tehát az utóbbi évben egy célirányos szakági koncepció készült, 

melyre az alábbiakban is hagyatkozunk.  

 

A 8. fejezetben bemutatott, 2021. őszén végzett lakossági kérdőívezés tapasztalatai is azt igazolják 

vissza, hogy a településen a környezeti problémák nagy része a közlekedéshez köthető (baleseti 

kockázat, zaj, légszennyezés). 

 

A TKP I-ben megfogalmazódik a tömegközlekedésre átszállást segítő P+R parkolók építése, a 

kerékpárutak létesítése, az útburkolatok felújítása (mely pl. a kiporzás, a zajhatás csökkenését segíti), a 

forgalomcsillapító eszközök telepítése (mely a sebesség csökkentésén keresztül a baleseti kockázatokat 

mérsékli). Az M0-autóút csatlakozó szektora akkor is, és most is téma; jelenlegi ismereteink szerint 

2022-ben tervezik a nyomvonalat. 

 

Mint az közismert, környezetvédelmi szempontból a közlekedés jelentős és összetett hatótényező, 

hiszen például a robbanómotoros motorizált járművek kipufogógázokat, a gépjármű üzemeltetése során 

használt olajokat, juttatnak a környezetbe. Jelentős lehet a zajkibocsátás, a rezgés, valamint a por-

emisszió. 

 

Környezetegészségügyi szempontból a légúti megbetegedések, a balesetveszély, valamint pl. a 

természetvédelmi értékben, a tájképben esett károk (ld. pl. gázolás, új utak élőhely-szétszabdaló szerepe, 

illetve az utak markánsan változtatják meg a tájképet) érdemel említést. 

 

A fent leírtak a környezeti hatások csökkentésének módját is részben előre jelzik:  

Ilyen például a tömegközlekedés fejlesztése, a gyalogos és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése, a 

gyalogos és kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a szemlélet- és tudatformálás, a példamutatás, a 
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telekocsirendszerek szervezése, az elektromos vagy kisebb üzemanyag felhasználású, jobb műszaki 

állapotú járművek használata.  

Valószínű azonban, hogy a kerékpáros közlekedés a hivatáscélú közlekedésben, településhatáron túli 

vonatkozásokban, belátható időn belül nem fog olyan jelentős arányra szert tenni, hogy a 

gépjárműforgalom csökkenthető, kiváltható legyen, ezért (és általában is) elsősorban a tömegközlekedés 

fejlesztése lehet a fő irány. 

Mindeközben nem szabad azonban megfeledkezni a nem infrastruktúra jellegű, hanem egyéb 

megoldásoktól sem, mint pl. magának a közlekedési igénynek a csökkentése, pl. a helyi vállalkozások 

munkaerőpiacon történő szerepének növelésével, az otthoni munka, a „home office” lehetőségeinek 

kitágításával. Utóbbi lehetőségeit és korlátait a 2020-2021-ben a koronavírusjárvány segített 

megmutatni. Ma már, 2022. elején, a „home office” elterjedt munkavégzési, oktatási megoldás. 

 

A kerékpáros közlekedés turisztikai jelentősége azonban vitathatatlan és egyre jelentősebb. A helyi 

munkahelyek megközelítésében is van, lehet szerepe. 

 

A környezetegészségügynek, a természet-és tájvédelemnek, valamint a zaj és levegőminőség-

védelemnek külön-külön fejezetet szenteltünk.  

 

A közlekedés vonatkozásában a legtöbb és legközvetlenebb adattal a legnagyobb közlekedési 

hatótényező, a gépjárműközlekedés kapcsán rendelkezünk.  

 

Amint említettük, Budakalászon a fenntartható közlekedés témakörében szakági koncepció is készült, 

összhangban a TFK-val. A tanulmány felváltja a 2009-ben készült Közlekedés fejlesztési tervet, mely 

még a TKP I vonatkozási időszakában készült. Az akkori helyzet ismertetése, a problémák felvázolása 

mellett javaslatokat is megfogalmaz. 

 

A „Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási terv I. mérföldkő – helyzetelemzés, 2021” c. tanulmány 

(SUMP) hivatkozik a 2011 évi TKP-ra, annak II.9. sz. Operatív Programjára, melyben a közlekedési 

eredetű levegő és zajszennyezés, valamint a balesetveszély csökkentése, a fenntartható mobilitás 

megfogalmazódik. 

A SUMP készítésével párhuzamosan, 2021-ben lakossági kérdőív is készült, melyből kiderül például, 

hogy a válaszadók általános véleménye szerint az autó helyett szívesebben használná a HÉV-et. 

A kapcsolódó vizsgálatok alapján a H5 HÉV adja az agglomerációs utasszám 25 %-át, így Budakalász 

esetében is igen jelentős tömegközlekedési eszköz, ráadásul a település 3 HÉV-megálló is van, mely 

igen kedvező adottság. 

A HÉV felújítása tervezés alatt áll, mely során a BFK többek között az alábbi szempontokat érvényesíti: 

a peron akadálymentesítése, szint béli beszállás biztosítása, a meglévő pálya átépítése, korszerűsítése, 

megállók új építészeti kialakítása, P+R parkolók létesítése Békásmegyer és Szentendre között (1000 

férőhely), B+R parkolók létesítése (300 hely). Távlatokban az ötös sz. metró is megépül. 

 

Az M0-autóút jövőjét illetően a tanulmányban olvasható, hogy a NIF Zrt. 2021. májusában írt ki 

pályázatot a 10-es és a 11-es út közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítésére. Ez a szakasz kb. 8 km 

hosszú, melyből 5 km hosszon, két szakaszban alagútban halad majd az M0-autóút ezen szektora.  
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27. ábra A SUMP 3-6. számú, „Az M0-as körgyűrű északi szakaszának útvonala Budakalásznál a tervezett 

völgyhídról alagútba érkezik” című ábrája. (Az ábra eredeti forrása:  

https://index.hu/belfold/2019/07/30/m0_nyugati_szektor_pilis_zsambeki_medence/  )  

 

A tanulmány 6. fejezetében foglalja össze a mobilitással kapcsolatos problémákat, melyek közül több 

megoldása folyamatban van (ld. pl. Duna-part). 

A szerzők egy szakági SWOT-analízist is közölnek, melyet alább mi is közreadunk. 

mailto:dukayigor@gmail.com
http://www.renatur.hu/
https://index.hu/belfold/2019/07/30/m0_nyugati_szektor_pilis_zsambeki_medence/


BUDAKALÁSZ VÁROS II. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2022-2027)          60 
 

RENATUR 2005 BT. 

 ▪▪▪ Székhely: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. ▪▪▪ Tel.: +36 70 325 02 54 ▪▪▪  

▪▪▪ E-mail: dukayigor@gmail.com ▪▪▪ Honlap: www.renatur.hu ▪▪▪ 

 

 
28. ábra A SUMP-ban szereplő SWOT-elemzést, a fenntartható mobilitás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és 

veszélyeit elemzi, így a település egészére vonatkozó környezeti SWOT-elemzés egyik fontos szakági inputja. 

 

A fenntartható mobilitás témakörével szoros összefüggésben ugyancsak most készült el a „Budakalász 

Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve ELSŐ EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2021. november”. 

dokumentum. 
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6.3.3. A rendelkezésre álló közúti forgalmi adatok elemzése 
 

A közúti közlekedést meghatározott útszelvényekben évről évre vizsgálják, mely során nyert 

forgalomszámlálási adatok az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság, ill. a Magyar 

Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL 

KÍSÉRÉSE” című, vonatkozó évi adatokat tartalmazó kiadványaiban érhetők el.  

A vizsgált szelvények helyét a Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis (KIRA) alapján 

korábban közölt átnézeti térképrészleten piros körökkel jelöljük. 

 

Budakalász területén két út egy-egy pontján került sor forgalomszámlálásra, melyek éves átlagos napi 

forgalmi adatait négy évre kiterjedően, elsősorban a személygépjármű forgalomra koncentráltan 

mutatjuk be. 

 

Évszám  Összes 

forgalom 

Személygépkocsi Szgk./összes % 

2009 17107 13532 79,10 

2014 13679 11209 81,94 

2019 14776 11297 76,46 

2020 14911 11436 76,70 
8. táblázat A 1108. sz. Szentendre-Budakalász-Üröm-nyomvonalú közút éves átlagos napi forgalmi adatai. A 

számlálóállomás kódja 4041. Km-szelvény: 3+000. A helyszín Budakalász közepén, a budai úton, a patak és az ürömi 

elágazás között található.  

 

 
9. táblázat A 1108. sz. Szentendre-Budakalász-Üröm-nyomvonalú közút éves átlagos napi forgalmi adatai.  

A számlálóállomás kódja 4041. Km-szelvény: 3+000 

 

Évszám  Összes forgalom Személygépkocsi Szgk./összes % 

2009 38723 31602 81,61 

2014 43317 36500 81,68 

2019 56028 45766 80,91 

2020 47958 38805 80,91 
10. táblázat Az M0-autóút Megyeri-hídi szakaszának éves átlagos napi forgalmi adatai. A számlálóállomás kódja 

3590. Km-szelvény: 76+450 
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29. ábra Az M0-autóút Megyeri-hídi forgalmi adatai. A számlálóállomás kódja 3590. Km-szelvény: 76+450 

 

Az adatokból jól látható, hogy az összes forgalom 76-81 %-át a személygépjárművek teszik ki. A 

fennmaradó forgalom nagy részét tehergépjárművek alkotják.  

 

Az egyes években vizsgált 11 éves időszakban a 1108. sz. úton – ahol a forgalomszámlálás a település 

közepén zajlik – eleinte jelentős csökkenés következett be, majd lassú emelkedés, az utóbbi két évben 

gyakorlatilag stagnálás jellemző. 

A forgalom a Megyeri-hídon 2009-2019. között harmadával nőtt, majd 2019-2020. között jelentősen 

csökkent. 

 

A gépjárművel történő közlekedés kapcsán figyelmet érdemel az a tendencia, miszerint az 

agglomerációs településeken gyakori a gépjárművek számának hirtelen megugrása az elmúlt évtizedben. 

Nem ritka, hogy a családonként két autó áll rendelkezésre. Az ide vonatkozó budakalászi adatok nem 

ismertek, de több település adatai alapján, volt olyan kistelepülés, ahol 5 év alatt közel duplájára nőtt a 

gépjárműállomány, azután, hogy a lélekszám másfélszeresére nőtt az azt megelőző években.  

 

6.3.5. A tömeg- és kerékpáros, valamint a gyalogos közlekedés jelentősége 
 

A tömegközlekedésről a korábban bemutatott információkon túlmutató adattal nem rendelkezünk. Ilyen 

jellegű adatok a busz- és HÉV-járatok, a rév utasforgalmi adatai lehetnek, melyek sok esetben nehezen 

beszerezhető adatok, de a témakör ilyen mélységű vizsgálata túl is mutat a környezetvédelmi 

programon.  

A közlekedésszervezés és -tervezés külön településszintű szakági koncepciót igényel, mely 

Budakalászon 2021-ben el is készült. 

 

Nyilvánvaló, hogy a településközi, de a kiterjedt településen belüli helyváltoztatásban is a 

tömegközlekedésnek kiemelt jelentősége van. 

A gépjárművekkel közlekedők számára a parkolás, a tömegközlekedéssel és az ügyintézéssel 

összefüggésben kulcskérdés.  

 

A lakosság rövidebb távú helyváltoztatásában (pl. oktatási és egyéb intézmények felkeresése) 

kiemelkedő jelentősége van a járdák, átkelőhelyek meglétének, állapotának, biztonságosságának. 

A gyalogosforgalom szabadidős elfoglaltság keretében, turisztikai célból, a település vagy a belterület 

határain természetszerűleg átléphet. Ennek a dimenziónak a fejlesztése is javasolható Budakalászon, 

hiszen pl. az igen nagy kiterjedésű, erdősült, kulturális értékekben gazdag településen egy kijelölt 

turistaút található, tanösvény nincs, ugyanakkor a helyi épített és természeti, táji értékek elegendő 

„muníciót” szolgáltathatnak a helyi útvonalak kijelölésére. Ezt az irányt az is sürgetheti, hogy a 
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koronavírus-járvánnyal összefüggésben jelentősen felértékelődtek a helyi turisztikai látnivalók, 

rekreációs lehetőségek.  

 

Ezzel összefüggésben, mind a helyi, mind a térségi relációban fontos szerepe van a kerékpározásnak. A 

Fenntartható mobilitási koncepció nem tartja elégségesnek a meglévő kerékpárúthálózatot. A 

kerékpárutak, illetve kerékpározásra alkalmas utak rendszere a KIRA alapján tanulmányozható. 

 

6.4. Környezeti szempontok a döntéshozatalban, környezeti tudatosság, környezeti 

nevelés 
 

A környezettel kapcsolatos döntéseinket előzetes ismereteink, lehetőségeink és szándékaink alapján 

hozzuk meg. Döntéseinknek kulcsszerepe van a környezet védelmében, ezért ennek a fejezetnek 

nagyobb teret engedtünk. 

 

Hogy a múltban hozott döntések gyakran a jelenben és a jövőben is hatnak, mi sem igazolja jobban, 

mint pl. a területhasználatok mindenkori változása, a változás jellege és a hozzá való ragaszkodás 

(Budakalászon is). A beépültség, a lélekszám és a közlekedés okozta terhelés növekedése, az 

ökoszisztéma szolgáltatásokkal bíró területek csökkenése mindenkori társadalmi, gazdasági 

kontextusban racionálisnak tartott döntések következménye.  

 

A döntéseket és következményeiket, hatásaikat visszafordítani sok esetben igen nehéz. Ilyenek 

elsősorban az irreverzibilisnek tekinthető beépítések, területfoglalások, de a környezet-egészségügyi 

hatások is. Ezért rendkívül fontos, hogy a döntések előkészítéséhez kellő mennyiségű és minőségű 

információ álljon rendelkezésre, és a jó döntéseket időben hozzuk meg. A „kellő minőség” az 

összefüggések látását is magába foglalja, ezért javasolt a problémák, lehetőségek, korlátok 

feltárása, a különböző szférák együttműködése, a komplex szemlélet, a kommunikáció. Ezért 

szoktuk javasolni egyes szakterületeken szükségszerűen szakági, de mégis komplex, integrált 

koncepciók elkészítését, azok települési közzétételét, megvitatását, mert így számos szempont, meglátás 

együtt, a maguk összefüggésrendszerében, társadalmasítva, partnerségben jelenhetnek meg. 

Budakalászon ilyen zöld szemléletű stratégiai dokumentum a 2021-ben elkészült, fenntartható mobilitás 

lehetőségeit vizsgáló koncepció, valamint a TFK (természetesen túl a TKP-n és a fenntarthatósági 

terven).  

 

A környezetvédelemre érzékeny döntéshozatal értékválasztás is (pl. akár az egyéni gazdasági haszon 

háttérbe szorítása, a környezeti elemek védelme, állapotának javítása, közvetve az emberi egészség 

védelme érdekében).  

Az értékválasztás számos, környezetvédelemben ismert elvet integrál magában: 

 

1. A fenntartható fejlődés alapelve 

2. Az elővigyázatosság és a megelőzés elve 

3. Az együttműködés elve 

4. Integrációs elv 

5. Rendszerszemlélet elve  

6. Szubszidiaritás elve 

7. A felelősség elve 

8. Az erőforrások eltartó-képesség szerinti használatának elve 

9. A megőrzés elve (gazdaszemlélet) 

10. A megosztott felelősség elve 

11. A közös érdekek és koncentráció elve 

12. Az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés 

során 

13. A kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban, programozás. 

14. Az esélyegyenlőség biztosítása, partnerség elve 

15. Az addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések gyakorlata 
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16. Számonkérhetőség, világos célok és mérhető teljesítmények. 

 

Az egyes döntéshozatali folyamatoknak a hatóságok is részesei, akik szakmailag kontrollálják a 

társadalmi-gazdasági törekvéseket. Számos esetben adott tervre vagy beruházásra hatásvizsgálati, 

hatásbecslési kötelezettség is vonatkozik. Ilyenek pl. a védett vagy Natura 2000 területre tervezett, vagy 

bizonyos termelési volument elérő beruházások, de környezeti vizsgálat tárgyai a településrendezési 

eszközök is. A hatóságok el is zárkózhatnak a terv vagy tervezett beruházás engedélyezésétől, vagy 

előírhatják más változatok kidolgozását. 

 

Ezzel együtt is előfordulnak olyan esetek, amikor csak hathatós helyi vagy országos szintű társadalmi 

részvétel vezet el a megfelelő (alacsony vagy nulla) környezetterhelésű megoldás kiválasztásáig (vagy 

még az sem…). 

 

E tekintetben a felelős szakmai és társadalmi szervezetek, aktív lakóközösségek szerepe igen nagy. 

A társadalmi szervezetek számos állami és önkormányzati feladatellátáson kívül rekedt témaköröket is 

felkarolnak, az oktatási intézményekkel együtt gyakran kiemelkedő környezeti nevelési, tudat— és 

szemléletformáló tevékenységet folytatnak. 

 

A településszintű döntéshozók alapvetően az önkormányzati képviselők, akiket a lakosság választ 

meg.  

Egyes helyi jogszabályokat vagy települési szintű terveket, felsőbb jogszabályok alapján kell létrehozni, 

elkészíttetni. Más rendeleteket vagy terveket saját indíttatásra hoz meg, vagy nem hoz meg, vagy 

készített el, vizsgáltat felül az önkormányzat. (Ilyen például a Települési Környezetvédelmi Program.) 

A testületi tagok döntéshozatala a helyi rendeletekben is lemérhető, így pl. a környezetvédelemmel 

összefüggésben lévő rendeletek száma, szakterületi lefedettsége, az egyes célokra fordított összegek 

mértéke lehet a helyi döntéshozatal környezeti teljesítményének egyik indikátora. (A budakalászi 

rendeleteket külön fejezetben vizsgáltuk.) 

 

A lakosság, a gazdálkodó szervezetek és a hivatal munkatársai is mindennapi döntéshozók, hiszen 

jogszabálykövető, vagy nem követő módon, vagy jóhiszeműen hoznak döntéseket. A lakosságot 

tekintve, például a lakossági illegális hulladéklerakások helye, száma, összetevői árulkodnak a lakosság 

egy részének környezet iránti igényéről és felelősségéről.  

 

Pozitív döntésekre példa lehet az alternatív energiaforrások alkalmazása, a gépjárműhasználat, 

energiaigény lehetőség szerinti csökkentése, kiváltása pl. kis távolságokon gyalogos vagy kerékpáros 

közlekedéssel, a zöldfelületek növelése, tájhonos fajok alkotta erdők, fasorok környezetbarát módon 

történő telepítése, védelemre érdemes természeti és kulturális értékek célzott kutatása, védetté 

nyilvánítása, helyreállítása, a környezeti nevelési, ökoturisztikai lehetőségek feltárása, megvalósítása, 

támogatása, integrált tervezési megoldások alkalmazása.  

 

A felsorolt néhány példa közismert lehetőség, mellyel a lakosság, egyes intézmények és gazdálkodók 

erőforrásaikhoz mérten élhetnek.  

 

Önmagában döntéshozatal az is, hogy az adott időszakra hány és milyen jellegű feladatot tűzünk ki és 

valósítunk meg. Ebben segít a TKP, mely többek között, figyelembe veszi az NKP előírásait. 

Amint a TKP I. tervezett intézkedéseinek teljesültségét vizsgáló fejezetben láthattuk, egyes 

szakterületeken jó arányban történt teljesülés. Más területeken nem, vagy alig valósult meg cél. Egyes 

feladatokban az Önkormányzat a kommunikátor, a jogszabályokkal keretet adó, irányt mutató szerepben 

jelenik meg, más esetekben beruházóként lép fel. A döntéseket nyilvánvalóan az anyagi források is 

befolyásolják. 

 

Ahogy a jelenkor döntéshozóit múltbeli ismereteik, tapasztalataik, értékválasztásuk befolyásolja, úgy a 

következő generációk szemléletét is: 

A környezeti tudatosság fejlesztésére, a környezeti érzékenyítésre a legfogékonyabb időszak a 

gyermekkor, ezért az óvodáknak, iskoláknak, de maguknak a szülőknek, nagyszülőknek, 
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családtagoknak is rendkívül nagy szerepük van a megfelelő viselkedésmódok és szemlélet 

kialakításában.  

 

A TKP I.-ben környezeti, nevelés, szemlélet- és tudatformálás ugyan külön, horizontális 

intézkedéscsomagként nem fogalmazódik meg, azonban van olyan intézkedés, mely a lakosság 

megszólítását, bevonását szorgalmazza. A TKP II. intézkedéseiben több olyan szakmapolitikai 

intézkedés kap helyett, melynek része a környezeti nevelés, szemléletformálás, a tájékoztatás, mely 

terén nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy azok célcsoportjai nemcsak az óvodások és az iskolások, 

hanem a felnőtt lakosság is. 

 

A környezeti nevelésnek ma már hatalmas szakirodalma, eszközrendszere, gyakorlott szakembergárdája 

van Magyarországon is. A környezeti nevelés, szemlélet- és tudatformálás kiterjedhet minden érintett 

szakterületre a környezetvédelmén belül.  

 

Budakalászon számos intézkedés valósult meg, melyekről különböző szakmai dokumentumokból, az 

önkormányzat honlapjáról kaptunk képet. 

 

Az energiahatékonyság és a hulladékgazdálkodás terén például, direkt és indirekt módszerekkel a 

lakosság meg lett szólítva.  

A veszélyes anyagok, lomok éves akciók keretében történő gyűjtése is segíti az illegális lerakók 

keletkezésének megszűnését, ahogy az akciók menti kommunikáció is. (A Fenntarthatósági Terv 

megemlíti, hogy 2010-ben a várostakarítási akció keretében a belterületi patakpartok mentén 

felszámolták a lerakókat.) 

 

A Fenntarthatósági Tervből ismert, hogy Budakalász az Európai autómentes napot más településekkel 

közösen szervezte, melynek része volt a Tour de Kalász kerékpáros verseny, valamint a „Tófutás” az 

Omszk-tó körül.   

Az óvodák egy része zöld óvoda, mindkét iskola ökoiskola. Ezen intézmények Pedagógiai Programjából 

a későbbiekben példákat is hozunk. 

 

A budakalászi civil szervezetek körét a 2018-2023 közötti időszakra szóló HEP alapján vizsgáltuk 

alapvetően, de az önkormányzat honlapja is segítségünkre volt: 

 

A HEP 8. fejezetében említésre kerül, hogy a helyi társadalmi szervezetek aktív tevékenységet 

folytatnak. Programjaikon a lakosság nagy számban vesz részt. Munkájukat az önkormányzat anyagilag 

is támogatja. 

 

A körülbelül harminc helyi társadalmi szervezet (ld. https://www.budakalasz.hu/varosunk/egyesuletek/ 

http://www.helyicivil.hu/h/budakalasz-egyesulet-alapitvany/) közül, nevük és megadott tevékenységi 

körük alapján, az alábbiak foglalkoznak környezet- és természetvédelemmel, több esetben más 

tevékenységek mellett. 

 

1. 2011 Környezet- és Értékvédő Egyesület 

2. Budakalászi Védegylet 

3. Budakalászi Baráti Kör 

4. Civil Kalász 

5. Lupa Egyesület 

6. Budakalászi Duna-partért Egyesület 

7. Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület 

8. Budakalászért Közalapítvány 

9. Ember az Életért Egyesület 

10. Kerecsen - Turul Természetvédelmi, Ragadozómadár Védelmi Alapítvány 
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Az egészségvédelmet, sporttevékenységet szolgáló szervezetek közül még az alábbi szervezeteket 

sorolhatjuk a témakörben érdekeltek közé: 

 

11. Egészséges Budakalászért Egyesület 

12. Vidra SE 

13. Budakalászi Polgárőr Egyesület 

A 2009-ben készült Sport koncepcióban a témakör szempontjai szerint a település adottságait, azok 

által nyújtott lehetőségeket is vizsgálják. 

A 2017. esztendőben született Médiakoncepció alapján az alábbi összegzésre jutottunk:  

 

1. „A kommunikációs csatornák alkalmazása alapvetően követelmény egy település életében, 

hiszen a város feladata, hogy a lakókat megfelelő módon tájékoztassa az őket érintő helyi 

hírekről. A helybeli információkat pedig a helyi médiumokon keresztül ismerhetik meg az 

emberek. Egy önkormányzat kötelesége, hogy olyan médiastratégiával rendelkezzen, amely 

megvalósítása pontos, naprakész és segítséget nyújt, információkat juttat el a lakossághoz.”  

 

E sorok állnak a koncepció bevezetőjének legelején, mely megállapítást környezetvédelmi 

szempontból is kiemelkedő jelentőségűnek tartunk. Megítélésünk alapján, egyébként, a város 

honlapján nagy mennyiségű, sokrétű „zöld” hír, információ kap helyett, elérhetők a 

környezetüggyel kapcsolatos koncepciók, rendeletek. Ezek szakági rendszere lehet a 

„Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer”, a TEKIR, mely tulajdonképpen most 

is működik, ha nem is ezen a néven, ebben a struktúrában. TEKIR létrehozását a TKP I. is 

szorgalmazta, és mi is javasoljuk, hogy a honlapon legyen egy olyan fül, melyen keresztül 

minden, egyébként is megosztott környezetügyi információ célirányosan elérhető. 

 

2. A koncepció jelzi, hogy 2011-been készült elődje nagyban segítette is az önkormányzat ebbéli 

tevékenységének javulását, azonban a lakosság médiafogyasztási szokásai jelentősen 

megváltoztak, s ez a jövőre nézve kihat a kommunikációs stratégiára. E tekintetben az internetes 

közösségi médiát nevesíti is. Ezzel összefüggésben mindenképpen továbblépést történt, hiszen 

az önkormányzat kommunikációjában is szerepet kap a Facebook, az Instagram, a Youtube, 

valamint a városnak saját szerkesztésű honlapja van (www.budakalasz.hu). 

 

3. A településen két havilapot adnak ki, a „Kalász újságot” és a város által kiadott „Budakalászi 

Hírmondót”.  

 

4. A város kulturális és közéletével a helyi VKC Tv is foglalkozik, mely az utóbbi évtizedben az 

önkormányzat támogatásával működik. 

 

5. A koncepcióban nevesítésre kerülnek azok a témakörök, melyek az önkormányzati médiumban 

megjelennek, így a „helyi, természeti és épített tájkultúra”, ennek megóvásának szükségessége 

is szerepel a listában. 

 

6. „Budakalász app” is segíti a helyi ügyekben való tájékozódást. 

 

A környezeti nevelés a közművelődés egy sajátos, fontos eleme, ezért legalább az említés szintjén 

szót ejtünk a város 2011-ben készült közművelődési koncepciójáról, valamint Budakalász Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018 (X.26.) számú helyi közművelődésről szóló 

önkormányzati rendeletéről. 

 

Az óvodák és iskolák 2010. előtti környezeti nevelési tevékenységéről a Fenntarthatósági Terv az 

alábbiakat sorolja fel, többek között: 

Részt vesznek szelektív hulladékgyűjtési akciókban, természettudományi és környezetvédelmi 

rajzversenyeken, kirándulásokon, várostakarításokon. Rendszeres az Állatok világnapjának, a 
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Környezetvédelmi világnapnak, valamint a Föld napjának a megtartása. Sor került növények ültetésére, 

nyári táborokra, természetismereti filmek vetítésére. 

 

Az utóbbi években készült pedagógiai programok alapján az alábbiakat összegezzük: 

 

A budakalászi Nyitnikék Óvoda Tevékenységközpontú pedagógiai programja 2019-ben készült el. 

A program alapján a céljuk: 

„Feltételek biztosításával, szokásrend kialakításával, tevékenységek felkínálásával és személyes 

példamutatással megalapozzuk a hozzánk járó gyermekekben a környezettudatos gondolkodást.” 

„Célunk olyan gyermeket nevelni, akik nyitottak, érdeklődők, képesek felfedezni az őket körülvevő 

világot, megismerni és megóvni értékeit.” 

„Törekszünk arra, hogy a gyermekek természetes környezetben szerezzenek érzelmeikre ható 

élményeket nyújtó tapasztalatokat.” 

„Környezeti jeles napjaink: Állatok világnapja (október 4.), Föld napja (április 22.), Víz világnapja 

(március 22.), Madarak és fák napja (május 10.).” 

 

A Telepi óvoda 2013. évi Pedagógiai Programja szerint „célunk az, hogy a gyermeknek segítséget 

nyújtsunk ahhoz, hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében. A gyermeket körülvevő 

világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és a tapasztalatszerzésre építünk. A természet 

szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természet közeli élettel, a természet, a környezet 

szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára.” 

Cél továbbá, a tágabb környezetét jól ismerő, szűkebb környezetében jól eligazodó, természetszerető 

környezettudatos gyermek nevelése. 

 

A Szentistvántelepi Általános Iskolában szintén kiemelt program a környezeti nevelés. Az iskola 2007. 

júliusától tagja az Ökoiskolák hálózatának. Amint a Pedagógiai Programban szerepel: „Tanulóink évről-

évre erdei iskolában, országjáró kirándulásokon, környezetvédelmi táborozásokon vesznek részt. 

Szünetben tágas udvar és az árnyas fák, fajátékok várják a futkározó gyerekeket.” 

 

A Patakpart Általános Iskola Budakalász új általános iskolája, mely 2021. augusztus 1-jén kezdte meg 

működését.  

A Pedagógiai Program szerint:  

„A különleges adottságú épület a Nagy-Kevély lábánál, a Barát-patak partján fekszik.” 

 „Építve az iskola épületének természeti beágyazottságára, a környezeti nevelés keretén belül kiemelt 

feladatunknak tekintjük a tanulók érdeklődésének felkeltését az őket körülvevő természetes környezet 

iránt, felelősségtudatuk kialakítását a környezet megóvása, a fenntarthatóság érdekében.” 

 

Az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységét nagymértékben segíti, hogy Környezetvédelmi 

Bizottság működik és a város környezetvédelmi referenst alkalmaz.  

 

A Képviselő-testület Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának feladat- és hatásköre: 

 

1. Véleményezi az önkormányzatot érintő vállalkozásfejlesztési elképzeléseket. 

2. Javaslatot tesz az önkormányzati beruházások rendjének meghatározására, véleményezi az erről 

szóló rendeletet, és ellenőrzi annak végrehajtását. 

3. Közreműködés a településrendezési program kidolgozásában, megvalósulása figyelemmel 

kísérésében és elősegítésében. 

4. Figyelemmel kíséri a település forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását. 

5. Figyelemmel kíséri az ivóvízellátást, szennyvízelvezetést, ezekkel kapcsolatban intézkedést 

kezdeményez, javaslatot tesz. 

6. Javaslatot tesz a közműfejlesztésre, közreműködik annak előkészítésében és kimunkálásában, 

véleményezi azt. 

7. Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú földek elidegenítésével kapcsolatos szabályozási 

tervi és környezetvédelmi kérdésekben. 

8. Véleményezi az önkormányzati terület felhasználásokat, beruházásokat. 
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9. Javaslatot tesz környezetvédelmi kérdésekben és véleményezi az ide tartozó elgondolásokat. 

10. Véleményezi a helyi közutak forgalmi rendje alakításának környezetvédelmi vonatkozásait. 

11. Támogatja a költségvetési rendelet megalkotása után felmerülő, környezetvédelemmel 

kapcsolatos programok megvalósítását és kezdeményezéseket. 

12. Véleményezési jogot gyakorol a környezet elemeit érintő kérdésekben (levegőtisztaság, 

ivóvízellátás, zöldfelületek védelme, telepített környezet védelme, zajvédelem). 

13. A kommunális hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződéseket véleményezi és 

végrehajtásukat ellenőrzi. 

14. Kitűzi a települési infrastruktúrával kapcsolatos programok célját, véleményezi azokat, 

ellenőrzi a szerződéseket és azok végrehajtását. 

15. Részt vesz a regionális kapcsolatok rendezvényein és ezeken tagjainak jelenlétével támogatja a 

polgármestert. 

16. Javaslatot tesz az iparfejlesztési koncepcióra és ellenőrzi annak végrehajtását. 

17. Javaslatot tesz a kereskedelem- és szolgáltatásfejlesztési koncepcióra és ellenőrzi annak 

végrehajtását. 

18. Véleményezi az értékesítési és versenytárgyalási eljárására szolgáló rendelettervezeteket, 

ellenőrzi azok végrehajtását. 

19. Véleményezi mindazon szerződéseket, előterjesztéseket, melyek a településfejlesztéssel, 

környezetvédelemmel kapcsolatosak 

 

A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda az alábbi ügyekben, szakterületeken jár el az 

önkormányzat honlapja alapján: 

1. Állattartási ügyek 

2. Behajtási engedélyek 

3. Közterület-foglalás 

4. Növényvédelmi ügyek 

5. Zajvédelemmel kapcsolatos ügyek 

6. Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek (fakivágás, ültetés) 

7. Hulladékkal kapcsolatos ügyek 

8. Kútfúrás engedélyezése 

9. Elhullott állatok, kóbor kutyák 

E témákon túl az aktuális környezetvédelmi feladatokat is ellátják, pl. TKP megrendelése, egyeztetés, 

megvalósítás, helyi természetvédelmi területek védelme, lakossági hulladékgazdálkodási 

tevékenységek segítése. 

 

6.5. Környezet-egészségügy 
 

Közismert, hogy a környezet állapota hatással van az emberi egészségre, valamint más élőlények 

egészségi állapotára, mely állapotnak szintén lehet hatása az emberi egészségre. (Gondoljunk itt a 

táplálékunk alapját képező fajokra, de közvetett kapcsolatokra is lehet példát említeni, mint pl. a 

levegőszennyezés miatt esetleg pusztuló köz- vagy magánterületen lévő árnyékot biztosító, port 

megkötő, a település képét is előnyösen befolyásoló fákra.) 

 

Budakalászi egészségügyi koncepció és általában egészségügyi adatok nem állnak rendelkezésre, így a 

környezetállapot és a lakosság egészségi állapota közötti összefüggések vizsgálata jelenleg sem 

lehetséges, de részleteiben messze túl is mutat a TKP keretein. 

Környezetegészségügyi szempontból alapvetően az azonban kijelenthető, hogy az ivóvíz-ellátás, 

szennyvíz-elvezetés, árvízvédelem, mint közegészségügyi szempontból is releváns szolgáltatások, 

alapvetően/jellemzően megoldottak Budakalászon.  

Ugyanakkor: 

Az ivóvízellátást biztosító egyik vízbázist két súlyos veszélyforrás is kockáztatja, melyek felszámolása 

egyenként is meghaladja az önkormányzat lehetőségeit.  

A szennyvízhálózat nem teljesen épült ki, azonban legalább ekkor a probléma az, hogy jelentős a 

megépült rendszerre rá nem kötő ingatlanok aránya, valamint a szennyvíztárolók 
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szennyvízszikkasztóként való használata. Ezek általában is kockázatot jelentenek a talajra, a felszíni és 

felszín alatti vízre, de vízbázisvédelmi területen megengedhetetlen. 

A Duna és a kisvízfolyások menti fenntartás jellemzően megoldott. Az ökológiai szemléletű fenntartás 

egyidejűleg gondoskodik a műszaki szempontok kielégítéséről és arról, hogy élő, zöldfelület-jellegű 

vízfolyás menték maradjanak fenn és jöjjenek létre, melyek a település lakosainak egészsége 

szempontjából szintén kulcskérdés. 

 

Levegőminőség-védelmi szempontból a közlekedési és fűtési eredetű mikroszennyezők általi 

levegőszennyezés jelentős probléma, hiszen rákkeltő anyagokról van szó. 

Ezen felül ismert, hogy légkörbe kibocsátó ipari, logisztikai tevékenység és nagy forgalommal bíró út 

van a településen. (A szén-dioxid-kibocsátókra, a kibocsátott mennyiség egy részére, valamint egyes 

utak forgalmi viszonyaira nézve adatokkal rendelkezünk; elemzésüket a vonatkozó fejezetekben 

közöljük.)  

 

A lakosság fizikai és lelki egészségét számos más, rejtettebb környezeti hatótényező is befolyásolja, 

melyeknek gyakorlatilag mind a közlekedéshez van köze: A zaj és a rezgés, általában a forgalom, 

valamint a munkába járás, vagy beszerzési célú közlekedés okozta stressz. Mindez szükségszerű 

velejárója a települési létnek, azonban a hatások mérséklése szükséges lehet. Ilyen pl. a forgalom-

csökkentés, a „home office” arányának növelése, zajvédő falak létesítése, közösségi közlekedés 

fejlesztése, melyek részben túlmutatnak az önkormányzat hatókörén, igénylik a munkáltatók és 

munkavállalók részvételét is. (A település stratégiai zajtérképpel, intézkedési tervvel rendelkezik így 

annak végrehajtása mentén a zajeredetű terhelés csökkenése szakmailag megalapozott. Megvalósítása 

minden bizonnyal források kérdése.) 

 

A testi és lelki egészséghez jelentősen hozzájárulnak a települési zöldfelületek. Nem csak a belterületi, 

hanem a külterületi zöldfelületek, ezek kapcsolatai, minősége, jellege is fontos. Budakalász esetében 

nem túl magas a belterületi zöldfelületek aránya, ellenben igen nagy a közlekedési eredetű terhelés.  

A lakosság és a forgalom nő, így szükségessé válhat a zöldfelületi rendszer mennyiségi és minőségi 

fejlesztése. Lakossági szempontból különösen a belterületen és közvetlen közelében, egy rekreációs 

(pihenési, sportolási) funkciókkal is bíró „zöld gyűrű” létesítése lenne hasznos. Fontos azonban, hogy 

az valóban zöld legyen, így ne a díszburkolatok, épített elemek kapják a hangsúlyt, hanem a gyepek, 

cserjés, fás területek, melyben integráltan, kvázi alárendelten vannak jelen, pl. a sétáló utak, futópályák, 

kerékpárút, padok.  

Különösen fontos ez a témakör jelenleg a koronavírus „árnyékában”, amikor az otthoni munka és 

tanulás, a korlátozott utazás következtében a hazai, környéki, ill. települési kikapcsolódási lehetőségek 

jelentősége ugrásszerűen megnőtt. Biztos, hogy Budakalász kulturális, táji és természeti értékei 

nyújtanak annyi inputot, hogy helyi zöldfelületek, turista utak, tanösvények kialakíthatók, fejleszthetők, 

népszerűsíthetők legyenek. (A településen például több mint kétszáz helyi védelem alatt álló épület van, 

több tucat az egyedi tájértékek száma. Három helyi, két országosan védett terület és két Natura2000 

terület van a településen.)  

 

Nem szabad megfeledkezni az egészséges táplálkozásról sem, mely alapvetően egyéni szokás, választás 

kérdése, így az önkormányzat legfeljebb ajánlást tehet ezen a téren. Azonban arra van lehetősége, hogy 

a vélhetően valóban egészségesebb, vegyszermentes, kis szállítási helyi (bio)termékeknek helyt adjon 

egy piacon. Ennek lehetőségét a Mentáskert (bio) piac és Közösségi Kert nyújtja Budakalászon.   

 

A helyi termékek (és szolgáltatások) társadalmi és gazdasági előnye az, hogy a másutt előállított 

termékekéhez (vagy igénybe vett szolgáltatásokhoz) képest megvásárlásuk a helyi foglalkoztatást 

támogatja. Ugyanakkor társadalmi előny a helyi termékeken és szolgáltatásokon a társadalmi kohézió 

növekedése, környezetvédelmi előny pedig a kis szállítási igényből fakadóan pl. a kisebb 

levegőszennyezés. Végső soron minden helyi munkaerőt foglalkoztató és helyben terméket/szolgáltatást 

előállító/nyújtó cég, rendelkezhet ezekkel az előnyökkel, míg egy világ minden részéről termékkel 

előálló multinacionális cég „csak” a helyi foglalkoztatási nehézségeket segíti enyhíteni. Ennek is 

azonban megvannak a maga társadalmi-gazdasági előnyei. Például a helyi céghez eljutni kisebb 

„ökológiai lábnyommal” jár, mint egy fővárosiba, és a lakosnak is kevesebb időt kell közlekedéssel 
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tölteni, mintha Budapestre járna be dolgozni, többszöri átszállással, vagy autóval; így viszont akár 

gyalog, akár kerékpárral is munkába járhat. A hangsúly a környezet által megfizetett árakon van. Például 

a helyi cég esetében is előnyösebb a barnamezős beruházás, mint a zöldmezős vagy előnyös, ha nincs 

szennyezőanyag-kibocsátása.  

Összességében ezen okból is javasolható a helyi termék és biopiac létrehozása.  

 

Környezetegészségügyi szempontból összességében elmondhatjuk, hogy fontos lenne látni azt, hogy a 

lakosságot érik-e környezeti eredetű ártalmak, kockázatok, melyek ezek és hogyan lehet őket 

csökkenteni. Látható, hogy a környezetegészségügyi állapot (a lakosok fizikai és lelki állapota) a 

mindenkori környezetvédelmi tevékenységek eredménye, indikátora, melyben a lakókörnyezetnek, a 

környezetpolitikának nagy jelentősége van. A lerítak okán javasoljuk egy (Környezet)egészségügyi 

koncepció elkészítését, célirányos adatgyűjtéssel (ld. pl. háziorvosok adatai, megfigyelései) és 

feldolgozással. 

Továbbá itt is javasoljuk a zöldfelületek fejlesztését, a levegőminőség javítását, a szennyvíz-szikkasztás 

megszüntetését, a két ivóvízbázist veszélyeztető szennyezés felszámolását.  
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7. AZ ÖNÁLLÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI 

HATÓTÉNYEZŐK BEMUTATÁSA 
 

7.1. Hulladékgazdálkodás 
 

A TKP I-ben kilenc intézkedés foglalkozott a hulladékgazdálkodással, melyek egy része teljesült annak 

köszönhetően, hogy a hulladékgyűjtés-, szállítás-, feldolgozás alapszolgáltatás. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési teendők részben és jellemzően közszolgáltatás 

keretében valósulnak meg, vagyis teljesülésük folyamatos vagy szakaszos. 

  

Budakalászon 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2019-ben a hulladékgazdálkodást végző cég a Vértes 

Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NKFT). 

 

A vizsgált időszakban a hulladékgazdálkodást végző szolgáltató személye többször, tudomásunk szerint 

az alábbi módon változott.  

A változások oka nem ismert. A környezeti adatok gyűjtése és értékelése szempontjából azonban a 

változások jelentősége (következménye) az, hogy konkrét kerek évekre szóló, összehasonítható 

adatminőségek nem, vagy alig állnak rendelkezésre, ennél fogva folyamatosan vezetett, célirányosan 

összerendezett adatbázis sincs, ezért a tendenciák nem követhetők le hosszú távon. Ezzel együtt a 2013-

2019. közötti időszakra nézve van mód az összehasonlításra legalább a keletkezett kommunális hulladék 

mennyiségének változása mentén. 

 

Időszak Hulladékgazdálkodást végző szolgáltató 

2013. július 1.-ig AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 

2013. július 1-től Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

2015. július 1.-től Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

2019. Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

2020. szeptember 1-től  

jelenleg is  

NHSZ Tatabánya Nonprofit Kft 

11. táblázat Budakalászon hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végző cégek változása a rendelkezésre álló 

információk alapján. 

 

Az NKFT-től kapott adatokat grafikusan is ábrázoltuk, hogy az évről évre keletkezett hulladék 

mennyiségének változása nyomon követhető legyen. a kommunális hulladékmennyiségét összevetettük 

a lélekszámmal, hogy az egy főre eső hulladékmennyiség, az egyéni felelősség kérdése könnyebben 

értelmezhető legyen. Az NKFT rendelkezésre bocsátotta a 2020. és 2021. évi mennyiségi adatokat is, 

azonban azok egész évre vonatkoztatása nem volt megoldható (év közben történt a szolgáltatás átvétele, 

ill. a 2021. év nem lehetett lezárva a 2021. novemberi adatszolgáltatás idején.)  
 

 2013 2014 2015 2019 

Kommunális hulladék (kg)                2 253 250                 2 049 110                 1 153 160    2 082 330  

Zöldhulladék (kg)                   421 920                    405 120                    168 360       100 430  

Szelektív hulladék (kg)                     33 120                      26 390                      95 412       282 667  

Építési hulladék (kg)                              -                        13 420                      15 580          12 720  

Lomhulladék (kg)                       9 060                        8 380                               -         146 189  
12. táblázat 2013. és 2019. között begyűjtött éves hulladékmennyiségek típusonként. 
 

 2013 2014 2015 2 019 

Kommunális hulladék (kg)                2 253 250                 2 049 110                 1 153 160    2 082 330  

Lélekszám (fő/év) 10450 10630 10660 11160 

Kommunális hulladék (kg/fő/év)                          216                           193                           108               187  
13. táblázat A kommunális hulladék mennyiségének változása, egy főre számítva, a vizsgált időszakban. 
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30. ábra 2013. és 2019. között begyűjtött éves hulladékmennyiségek típusonként. A mennyiségek logaritmikus skálán 

kerülnek bemutatásra. 

 

 
31. ábra A kommunális hulladék mennyiségének változása a vizsgált időszakban, lineáris skálán. Az értékek kg-ban 

értendők. 

 

 
32. ábra A kommunális hulladék mennyiségének változása, egy főre számítva, a vizsgált időszakban. Az értékek kg/fő/év 

dimenzióban értendők. 
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33. ábra A begyűjtött zöldhulladék mennyiségének változása 2013-2019. között. Az értékek kg-ban értendők. 

 

 
34. ábra A begyűjtött szelektív hulladék mennyiségének változása, 2013-2019. között. Az értékek kg-ban értendők. 

 

Az évről évre keletkező építési, a zöld- és a lomhulladék mennyisége esetleges, jelentősen változhat, 

általános tendenciák levonására kevésbé alkalmas. Az építési-bontási hulladék szolgáltató által 

begyűjtött, átvett mennyisége ezzel együtt kisebb határok között mozgott, a lom esetében azonban 

kétnagyságrendi különbségek is adódtak egyes évek között. 

A zöldhulladék mennyisége igen változó lehet. Az adattal ellátott években úgy látszik, hogy jelentősen, 

a kezdő és a záró év viszonylatában negyedére csökkent a begyűjtött zöldhulladék mennyisége. Ha a 

zöldhulladék csökkenése mögött a házi komposztálás elterjedése áll, akkor egy igen kedvező tendencia 

bontakozott ki. Mivel a zöld hulladék égetése jogilag tilos, elméletileg az égetésből fakadó csökkenés 

kizárható. (Ezzel egyidejűleg a kerti szerves hulladék égetéséből eredő levegőszennyezés sem 

jelentkezik és a talaj termőképességének helyreállítása is helyben megtörténik. Közterületek és a nem 

komposztáló magánkertek esetében marad a zöldhulladék központi begyűjtése és feldolgozása, mint 

megoldás, azzal együtt, hogy az is szállítással, gépi munkával, összességében környezetterheléssel jár.) 

 

A lakossági mindennapok hulladékgazdálkodási tevékenységére, egyúttal fogyasztási szokásaira utal a 

kommunális hulladék mennyiségének változása. A települési szintű mennyiségeknél beszédesebb az 

egy főre lebontott mennyiség vizsgálata. A vizsgált 4 évben ezen hulladéktípus mennyisége némileg, 

majd jelentősen csökkent (2015-ben éppen fele volt a 2013. évi mennyiségnek!), majd újra ugrásszerű 

növekedésnek indult. Ez a tendencia egyértelműen kedvezőtlen. A szelektív hulladék mennyiségének 

növekedése jó, hiszen a döntéshozók, szolgáltató és a lakosság közös hatékonyságát mutatja: a vegyes 

kommunális hulladékból külön gyűjtésre kerülnek az újrahasznosítható anyagok, a lerakóra kerülő, újra 

nem hasznosítható kommunális hulladék mennyisége ezzel is csökken. Ugyanakkor a kommunális 

hulladék újra mennyisége ugrásszerű növekedésnek indult, és a szelektív hulladék mennyiségének 

növekedése visszavezethető a növekvő fogyasztásra is. 
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A lakossági szokások, de maga a szolgáltatás is lehet eltérő településrészenként, ezért az egy főre vetített 

átlagértékeket is fenntartásokkal kell kezelni, mégis ez az az indikátor, mellyel az egyén fogyasztási, 

hulladéktermelési szokásait könnyebben láttatni lehet. 

Számszerű adatok alapján három év alatt az évi 216 kg-ról 108 kg-ra csökkenő mennyiség nagyon 

jelentős környezettudatosságra utalhat, azonban 2015-2019. között a termelt mennyiség kb. 80 %-kal 

nőtt.   

 

Nagyon fontos a lakosságnak is látnia, hogy a mindennapi döntések szintjén dől el, mennyi hulladék 

keletkezik. Az elvárásokkal is azonban óvatosan kell bánni, hiszen a „nulla hulladék”-ra törekvés 

jelentős életmódváltást, lemondást igényel a lakosság számára. A háztartási hulladékgyűjtőkbe kerülő 

hulladék jelentős része pl. nem reciklálható csomagolási hulladék, ami nélkül sem megvásárolni, sem 

hazavinni nem lehet az élelmiszert, vagy más árut. Mivel az újrahasznosítás is energiát igényel (ld. 

begyűjtés, szállítás, feldolgozás, gyártás folyamata), így az újrahasznosítható anyagok esetében is 

indokolt a környezettudatosság.  

 

Az építési-bontási hulladékkal összefüggésben érdemes legalább megemlíteni azokat a járulékos 

hatásokat – gondolva itt a fejezet végén szereplő idézetre az NKP V-ből – melyek a környezetre nézve 

jelentkeznek: Ha a hulladék, inert, vagyis környezetével nem is lép kémiai reakcióba, akkor is elő kell 

állítani, valamint szállítani szükséges. Az így jelentkező hatások pl. a beton, a tégla, a cserép 

előállításához szükséges kavics-, homok- és agyagbánya területhasználat-váltása, tájképi hatása, a 

homok- és kavicsbányák esetében a talajvízszint jelentős mértékű süllyesztése, a táj kiszárítása.  

Budakalászon két kavicsbányató is található, egy nagy kőbányán kívül sok kis hajdani fejtés nyoma 

figyelhető meg a térképeken. Ezek a bányák már nem működnek, azonban a település lélekszámával az 

építési, felújítási kedv is növekedhet (a felújítás, korszerűsítés szükségszerű is), ezzel az építőanyag 

szállítása és beépítése során legjelentősebb hatások pl. a zaj, a rezgés, a forgalomnövekedés, 

balesetveszély is nőhet. (Az előbbi problémahalmaz egy részére megoldást jelent, hogy a hajdani bányák 

egy részét többféleképpen, pl. erdősítéssel, inerthulladék visszatöltésével rekultiválják, de belátható, 

hogy ez utóbbi mentén, a szállítással összefüggésben a már említett hatások ismét megjelennek.) 

 

Hasonlóan esetleges a lomhulladék keletkezése és gyűjtése. Amint a fenti ábrán láttuk, az évről évre 

begyűjtött mennyiségek jelentősen szórnak. A lomgyűjtéssel elejét lehet venni az illegális 

hulladéklerakásnak, így preventív jellegű megoldás. 

 

A zöldhulladék központi gyűjtése ugyancsak hozzájárul az illegális lerakók keletkezésének 

megelőzéséhez, de más előnye is vannak (pl. a már évek óta egyébként is tilos avarégetés csökkenése, 

az illegális szervesanyag-lerakók okozta gyomosítás). Nagyon fontos azonban, hogy a zöldhulladék 

helyben, lehetőleg a termelődése helyén, a lakóingatlanok kertjében kerüljön komposztálásra, és 

talajerő-pótlásként felhasználásra. (A komposztálás jelentőségétől a későbbiekben még bővebben 

szólunk.)  

 

A magáningatlanokon kívül keletkező, közterületi zöldfelületektől származó zöldhulladék esetében a 

központi gyűjtés és komposztálás jelenti a megoldást, erre szakosodott szolgáltatón keresztül.  

 

A településen begyűjtött veszélyes hulladékok mennyiségéről 2021. évi önkormányzati gyűjtőakció 

adatait ismerjük: 
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35. ábra 2021. november 16-i veszélyes hulladékgyűjtés során begyűjtésre került hulladékok típusa és mennyisége. 

 

A 2019. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtés során összesen 9.863 kg mennyiség került kezelésre. 

(Az anyagféleségek nem ismertek.) 

A 2020. évi akció adatai anyagféleségek szerint rendelkezésre állnak; adott évben is 15.000 kg körüli 

veszélyes hulladék került begyűjtésre. 

Összességében ezek az akciók igen nagy mennyiségű környezetre kockázatot jelentő anyag kommunális 

vagy illegálisan kirakott hulladékba kerülését előzik meg.  
 

Ebben az alfejezetben a szilárd hulladék témakörét dolgoztuk fel. A folyékony szennyvíz kezelése a 

vízgazdálkodási fejezet tárgya. 

 

Az NKP V. hulladékgazdálkodási fejezetében az alábbiak szerepelnek:  

„A környezet és az emberi egészség védelme érdekében minden tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végezni, hogy az biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, illetve a környezetkímélő ártalmatlanítást. A 

hulladékgazdálkodásnak fontos szerepe van a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás 

kialakításában, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javításában, az anyagok termelés-fogyasztási 

körforgásban tartásában, az üvegházgáz kibocsátás mérséklésében.” 

 

Ezzel összefüggésben fő cél a hulladékképződés megelőzése, ill. csökkentése, az elkülönített 

hulladékgyűjtés fejlesztése, a nem hasznosítható hulladék megfelelő kezelése. 

Speciális célok, pl.: 

● 2025-ig az újra használatra előkészített és újra feldolgozott települési hulladék mennyiségének 

arányát derogációval 50 %-ra kell növelni 

● 2035-re a hulladéklerakóban lerakott települési hulladék mennyiségének arányát derogációval 

25 % alá kell csökkenteni 

● a biohulladék kötelező elkülönített gyűjtésének bevezetése 2023. december 31-ig (vagy 

keletkezés helyén történő gyűjtése és hasznosítása) 
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A budakalászi adatok fenti célokkal, adatokkal történő összevetése nem teljesen lehetséges. Az újra 

használat és az újrahasznosítás növelésére sem tudunk az adatokból következtetni. 

 

Az adatok az egyéni fogyasztás növekedésére utalnak.  

 

A hulladékgazdálkodás problematikája összetett. Egyik leglényegesebb vonatkozása az előállítási 

anyag- és energiaigény, valamint a gyűjtés, ártalmatlanítás energia- és helyigénye. Utóbbi esetében 

elegendő az idővel betelő, ezért újabb hulladéklerakókra gondolni, melyek esetenként, természetes 

élőhelyeken kerülnek kialakításra.  

Nem véletlen, hogy egy-egy hulladéklerakó létesítése, azzal együtt, hogy fontossága, jobb híján, 

vitathatatlan, nem egyszer lakossági ellenállásba ütközik (ld. pl. megnövekvő forgalom, szaghatás). 

 

Legfontosabb a megelőzés, a tudatos vásárlás, a kíméletes használat. Mindezt kifejezetten gátolja, 

lassítja a termékeladások erőszakos marketingje, az anyagi jellegű birtoklási és önjutalmazási vágy 

(„mert megérdemlem”, „mert ez nekem jár”), a termékek szándékosan rövid élettartamra való tervezése. 

 

Különösen fontos a veszélyes hulladékok keletkezésének megelőzése. Az évente egyszer sorra kerülő 

lakossági gyűjtőakciók keretében 5-15 ezer kg mennyiségben kerülnek gyűjtésre az utóbbi években. 

 

Az olyan kertvárosias jellegű településeken, mint Budakalász, kiemelkedő a komposztálás jelentősége.  

Amint arra már feljebb utaltunk, a kerti komposztálás a szerves anyag helyi, szállítás nélküli kezelését 

és felhasználását jelenti. A központi gyűjtés és kezelés energia- és költségigényét csökkenti, valamint 

redukálja a külső tápanyagforrás igénybevételét.  

 

A szervezett hulladékgyűjtés és -szállítás ellenére Budakalászon is van példa az illegális hulladék 

lerakására. 

 

A szokások megváltoztatásának szükségszerűségét a hulladékgazdálkodásban már többször 

hangsúlyoztuk, de minden más területen is nagyon fontos. A szokások megváltoztatása általában a 

legnehezebb dolgok egyike; módja, adott esetben, a szemlélet- és tudatformálás, a környezeti nevelés.  

Ez utóbbi témakörrel külön foglalkozunk.  

A kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás biztosítása, könnyen elérhetővé tétele, a tájékoztatás, a 

lakosság megkérése ugyancsak fontos. Az Önkormányzat honlapján elérhető többek között, például a 

hulladékgyűjtés rendje, figyelemfelhívás arra, hogy a településen hulladékudvar működik a Klinger 

Henrik utcában. Az ott leadható hulladékfajták köre: műanyag, papír, üveg, fémhulladék, szárazelem, 

elektronikai hulladék, gumiabroncs, építési hulladék. A szelektív gyűjtés hatékonyságát továbbá pl. az 

egyes anyagfajták listájával segítik.  

 

Az OKIR alapján a településen egy regionális akkumulátor és elemgyártó, 4 regionális elektromos 

berendezésgyártó cég található. Gépjárműgyártó és hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozás 

telephelye nincs a területen, mely alól a hulladékudvar a kivétel. 

 

7.2. Ivóvízellátás, szennyvízkezelés 
 

A két témakör szoros összefüggése miatt együtt tárgyaljuk őket. A felhasznált ivóvíz és a kibocsátott 

szennyvíz mennyisége és minősége fontos környezeti paraméterek is, hiszen az ivóvizet „a 

környezetből” vesszük el, és oda használtan bocsátjuk vissza. 

 

Budakalászon az ivóvíz-szolgáltatást a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) látja el. 

A DMRV Zrt. adatközlő levele a 3. sz. mellékletben olvasható. A kapott adatokat az alábbiakban 

grafikusan is elemezzük.  

 

1. Vízbázisvédelem, ivóvíz-felhasználás, takarékosság, ivóvíz-minőség 
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Budakalász területét két vízbázisvédelmi terület érinti, melyek megóvása a vízminőségi kockázattal 

alapvető, stratégiai szempont. Az ipari múlt öröksége azonban két olyan jelentős, vízbázist veszélyeztető 

tényező, mint a szentendrei volt szovjet laktanya és a budakalászi lenfonó gyár szénhidrogén-

szennyezése. Utóbbiról a felszín alatti vizekről szóló fejezetben is megemlékezünk. 

 

A DMRV Zrt. honlapján alapján a Szentendre Regionális Vízbázisról az alábbi információk érhetők el: 

 

 

„KÖRNYEZETI ÁLLAPOT 

 

A Szentendre Regionális Vízbázis termelő kútjai a Szentendrei-Duna-ág jobbpartján, az 5+000 – 7+000 

fkm. szelvények közötti partszakaszon, jelentős részben a Duna által lerakott, jó vízadó képességű, 

pleisztocén korú kavicsos homok rétegeire szűrőzve létesültek, melyek felszínközeli helyzetükből 

adódóan érzékenyek a felszíni szennyezésekre. 

A vízbázis környezeti állapotát a DMRV ZRT 74 db monitoring kútból álló felszín alatti és 6 ellenőrzési 

pontból álló felszíni megfigyelő rendszerrel kíséri figyelemmel. 

A környezeti állapotot veszélyeztető potenciális és tényleges szennyezőforrásként kiemelhető a 

környező településeken még előforduló szennyvízszikkasztás, az egykori szovjet laktanya területén 

feltárt klórozott szénhidrogén szennyezés, a vízfolyásokkal (Duna, Dera-patak, Bükkös-Patak, 

Szentistvántelepi-árok) érkező esetleges szennyezés, a nem megfelelő mezőgazdasági gyakorlat, 

valamint a közeli kavicsbányászat és a bányatavak szabályozatlan használata. 

 

A SZENTENDRE REGIONÁLIS DÉLI VÍZBÁZISRÓL SZOLGÁLTATOTT VÍZ MINŐSÉGE 

A vízbázisról szolgáltatott víz minőségét a DMRV ZRt Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztálya 

rendszeresen ellenőrzi a mindenkori jogszabályi előírásoknak, valamint a közegészségügyi hatóság által 

évente jóváhagyott vízminőség vizsgálati tervnek megfelelően. A vízminőség vizsgálatokat részben a 

DMRV ZRt akkreditált laboratóriuma, részben külső akkreditált laboratóriumok végzik. 

A szolgáltatott víz minősége megfelel „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak, valamint az abban szereplő vízminőségi 

határértékeknek. 

A termelt partiszűrésű víz kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú és a biztonsági klórozáson 

kívül nem igényel más kezelést. A szolgáltatott víz minősége -így pl. a víz keménység is - a Duna 

vízállásától függően változó, de mindenkor megfelel az ivóvíz-követelményeknek, biztonsági 

klórozáson kívül nem igényel kezelést. 

A vízbázisról szolgáltatott víz jellemző vízkémiai paraméterei és koncentrációjuk: 

https://www.dmrvzrt.hu/hu/olomvizsgalat „ 
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36. ábra A budakalászi vízbázis hidrogeológiai védőterületeinek térképe. (Forrás: DMRV Zrt.) 
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37. ábra A Szentendre Regionális Déli Vízbázis hidrogeológiai védőterületeinek térképe. (Forrás: DMRV Zrt.) 

 

A DMRV Zrt.-től kapott vízkitermelési adatok során vizsgáltuk az egy főre jutó vízfogyasztást is, 

valamint ezek változását az adattal ellátott hat év távlatában (a korábbi években más volt a szolgáltató): 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Szolgáltatott ivóvíz, m3/év 852 000 876 000 888 000 899 000 923 000 934 000 

Lakossági részesedés (81 %) 690 120 709 560 719 280 728 190 747 630 756 540 

Intézmények (3 %) 25 560 26 280 26 640 26 970 27 690 28 020 

Gazdasági társaságok (16 %) 136 320 140 160 142 080 143 840 147 680 149 440 

Lakosságszám, fő/év (KSH) 10 660 10 673 10 834 10 924 11 160 11 361 

Lakossági fogyasztás, m3, fő/év 64,74 66,48 66,39 66,66 66,99 66,59 

Lakossági fogyasztás, l, fő/év/nap 177,37 182,14 181,89 182,63 183,54 182,44 
14. táblázat A rendelkezésre álló adatok azok egy főre vonatkoztatása. 

 

 
38. ábra A szolgáltatott és lakosság által felhasznált vízmennyiség összevetése.  

 

 
39. ábra A szolgáltatott vízmennyiség megoszlása a szolgáltatást igénybe vevő társadalmi csoportok között. 
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40. ábra Lakossági vízfogyasztás mennyiségének változása a vizsgált években, egy főre és egy napra lebontva. 

 

Az adatok alapján látható, hogy a budakalászi ivóvízfogyasztás tekintélyes része a lakossághoz köthető. 

Természetesen minden más (intézményi, gazdálkodói) szférában is indokolt a víztakarékosság, de az 

egyéni felelősség szerepét elsősorban az egy főre vetített lakossági ivóvízfogyasztással lehet bemutatni. 

  

Az egy főre történő visszabontást napi mennyiségre is megtörtént, az adott éves adatok alapján. Jól 

látható, hogy 2015-2016. évek között 10 l/nap/fő mennyiséggel nőtt a lakossági vízfelhasználás. Azt 

követően a vízigény tulajdonképpen stagnál. Az említett vízmennyiség mindössze egy vödör víz 

naponta. Éves szinten ez azonban közel 20.000 m3/év mennyiséget jelent! Víztakarékosság 

szempontjából az egy vödör víz megspórolása némi tudatosságot igényel, de nem lehetetlen, és gondolni 

kell arra is, hogy a klímaváltozással összefüggésben az aszályos időszakok hossza és a hőségnapok 

száma nőni fog, s ezen időszakban a víz takarékos felhasználásának jelentősége igen nagy lesz.  

Tágabb környezeti hatásokat is figyelembe véve, érdemes kitérni arra, hogy a vizet a környezetből 

vesszük el, jellemzően felszín alatti vízből, a Duna menti kavics-összletből, ahol a vízkitermelés is 

okozhat talajvízsüllyedést, ami hatással van az élővilágra. Az olyan települések esetében, ahol bővizű 

források vannak az ivóvízhálózatba bekötve, ott a forrás által táplált vízfolyás ökológiai igényei 

sérülnek.  

 

A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozóan a szolgáltató honlapján lehet adatokhoz jutni. A program 

készítése során az elmúlt év négy időszakában három ponton vizsgált vízminőségi adatsorhoz jutottunk 

hozzá. Az adatok kiértékelését nagyban segíti, hogy a mindenkori, komponensekre vonatkozó 

határértékeket feltüntették. A határértékekkel összevetve az adatokat határértékek-túllépés nem volt. 

Adott időszakban vizsgált három mintavételi hely a Budai út 101. sz. és Pomázi út 25. sz. háznál lévő 

közkifolyó, a Napvirág Idősek Otthona konyhai mosogatója volt. 

  

A település hálózati ivóvíz-ellátottsága abból a szempontból teljes, hogy nincs olyan településrész, mely 

nem lenne hálózattal elért. Egyes források alapján azonban a hálózatra nem minden lakás van rákötve, 

vagyis, a lakosság egy része közkútról jut ivóvízhez. 

 

A település egyéni, lakossági kútjainak kataszterről nem rendelkezünk információval (a két 

vízbázisvédelmi terület kútjai közüzemi ellátás keretében Duna-menti kavicsrétegek, valamint 

hegyvidéki karsztos víztartók vizét szolgáltatják). A kutak engedélyeztetését a honlapon elérhető 

formanyomtatványon lehet megtenni. A már nem használt lakossági kutak esetében potenciális 

veszélyforrást jelent – másutt látott példák alapján –, hogy azokat szennyvízgyűjtőkként használják. Ez 

minden esetben kedvezőtlen, de karsztos és nem karsztos vízbázisvédelmi területeken kiemelkedő 

probléma. (Amint a következő fejezetben írjuk, napi többszáz m3 szennyvíz szikkad el Budakalászon 

vízbázisvédelmi területen.) 
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Az ivóvízellátás teljes lefedettségű, bár 90,9 %-os lakásállomány-ellátottsági adattal is rendelkezünk. A 

fennmaradó lakásokat 23 db közkút szolgálja ki.  

A közműolló 85,3 %. 

A vízvezetékrendszer az 1960-as, 1970-es években épült, elavult, gyakori a csőtörés. 

 

2. Szennyvíz-gyűjtés és kezelés 

 

A települési környezetvédelem egyik legfontosabb eleme a keletkezett szennyvíz gyűjtése, elvezetése, 

megfelelő kezelése. A rendszer hiányában a Budakalászon keletkező szennyvíz helyben elszikkadna. 

Megfelelő tisztítási hatékonyság nélkül pedig a befogadó vízfolyás vízminősége romlik. A településen 

nincs szennyvíztisztítómű, az itt keletkezett szennyvizet az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 

kezelik. A telepről kibocsátott tisztított szennyvíz befogadója a Duna sodorvonala. 

 

A szennyvíz gyűjtését és kezelését a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM ZRt.) látja el, nemcsak 

Budapesten, hanem számos agglomerációs településen is (pl. Budakalász, Dunakeszi, Üröm).   

Az FCSM önkormányzatok szakértőjeként segíti azok víziközmű-fejlesztéseit, rekonstrukciós 

projektjeit a tervezéstől a lebonyolításáig.  

Az FCSM honlapja alapján ismert, hogy a csatornarendszer rendszeresen fenntartott. Önkormányzati 

adatok alapján a budakalászi rendszer 54,3 km hosszú és rekonstrukcióra szorul. Az utóbbi 10 évben 10 

km-rel nőtt a helyi rendszer hossza, de így sem teljes a közműellátottság (77,5 %).  

 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep rövid bemutatására – az FCSM honlapja alapján – azért kerül 

sor, mert a budakalászi szennyvíz „utóéletéről”, felhasználásáról, környezeti hatásainak csökkentéséről 

is képet kaphatunk. Bár ezek a hatások nem Budakalászon érvényesülnek (hanem a IV. kerületben és a 

Duna medrében), és nem kizárólagosan Budakalászhoz köthetők (hiszen sok más település szennyvizét 

is adott telepen tisztítják), de az (áttevődő) környezeti hatásokat minden esetben érdemes egyben látni.  

 

„A telep a IV., XV., XVI., XVII. kerület, részben pedig, a III., X., XIII., és XIV. kerület, illetve az ide 

tartozó agglomerációs területek szennyvizeit fogadja és a legkorszerűbb tisztítási technológiával 

tisztítja. A tisztítótelep szennyvíztisztító kapacitása 200 ezer m3 naponta. A telep átlagosan 140 ezer 

m3 szennyvizet tisztít meg egy nap. A szennyvíztisztító telepen környezetbarát, komplex tisztítási és 

hulladékkezelési, valamint hasznosítási technológia működik. A szennyvíz tisztítása során évente 1500 

m3 szervetlen hulladék és 50 ezer m3 víztelenített iszap keletkezik. 

  

 A szennyvíztisztításon kívül a telep 

• fogadja és kezeli a budapesti csatornahálózatról érkező csatornaiszap egy részét.  

• lehetővé teszi a szennyvíztisztítás során keletkezett melléktermékek, az iszap és a mechanikai 

szennyeződések környezetbarát kezelését, és a tárolásra, illetve újra hasznosításra történő 

előkészítését. 

• beszállított hulladékokat fogad a biogázmennyiség növelése érdekében.  

• a felhasznált elektromos és hőenergia jelentős részét előállítja.  

• a fel nem használt megtermelt elektromos energiát az országos hálózatba juttatja. 

• tisztítja a technológiai folyamatok során képződő szagokat (2 millió m3/nap). 

• záporvíz-szivattyúkkal segíti a csapadékvíz elvezetését (15 m3/sec).” 

A Luppa-sziget külön gyűjtő és kezelő rendszerrel rendelkezik, mely rekonstrukciója tervezés alatt áll 

a DMRV Zrt. tájékoztatása alapján. 

 

Arra vonatkozóan, hogy a szennyvízhálózat működésében okoz-e problémákat a csapadékvíz-bevezetés, 

információkkal nem rendelkezünk. Azonban országos jelenség, mely sok településen a hálózat és az 

átemelők túlterhelését okozza, esetenként kiöntéseket és meghibásodásokat eredményez. Ezen 

túlmenően a szennyvíztelep hatékonyságát jelentős rontja, így a befogadó vízfolyás vízminőségi, ezen 

keresztül ökológiai és rekreációs terhelését növeli. 
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A csapadékvíz bevezetés jogszabály (a 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5) bekezdése) alapján 

tilos. A hálózatba kerülő „idegen anyagok” a meghibásodások számát is növelik, melyekre a lakosság 

figyelmét javasolt felhívni.  

 

A hálózatra és tisztításra kerülő szennyvíz mennyisége jellemzően korrelál a felhasznált ivóvíz 

mennyiségével. Amint az ivóvízre vonatkozó adatok vizsgálatánál megfigyelhető volt, 2015-2016. 

között volt némi növekedés, azt követően közel azonos mennyiségeket használtak fel, illetve juttattak a 

lakosok, intézmények a szennyvízhálózatba. Ezt a nyers szennyvíz mennyiséget hígítja fel a hálózatba 

vezetett csapadékvíz. 

 

A megoldást a szennyvízhálózatra történő lakossági csapadékvíz-rákötések önkéntes és/vagy hatósági 

kötelezés mentén történő megszüntetése jelenti, valamint az idegen anyagok hálózatba kerülésének 

megelőzése. A leírt módon csökkenne a meghibásodásokból fakadó elöntések száma, valamint az 

átemelők karbantartási igénye is csökkenne, szüksége esetén a szennyvíztisztítótelep hatásfoka javulna.  

 

A lakossági rákötéseket jellemzően füstöléses eljárással szokták felderíteni, de sajnos egyre terjednek 

az olyan szintén illegális megoldások, melyek akadályozzák a módszer alkalmazását.  

A rákötések megszüntetése ezért is, valamint a potenciális nagy esetszám miatt is hosszabb folyamat, 

így lassan vezet eredményre. 

 

Az ivóvíz és szennyvíz-hálózatok műszaki állapota részleteiben nem ismert, de a 2021-ben készült TFK 

szerint mindkét rendszer rekonstrukcióra szorul. Országos jelenség ezen rendszerek idős volta, hiszen 

pl. a csőtörések jellemzően az elöregedett rendszerre vezethetők vissza, valamint a nagyobb közúti 

forgalomra, és az abban részt vevő nehezebb gépjárművekre. 

 

A TKP I. és a TFK is kiemelten foglalkozott az ivóvíz és szennyvíz rendszer korszerűsítésével. A 

szennyvízcsatorna teljes hossza 2021. január 1-i adatok alapján 54,3 km, melyből 10 km a 2010-2020. 

közötti évtizedben létesült. A hálózatra csak a lakások 77,5 %-a csatlakozott rá. A lakásállomány 

fennmaradó 22,5 %-a elméletileg egyedi gyűjtővel rendelkeznek. A TFK információi szerint a gyűjtők 

egy része vagy egésze szikkasztóként működik. A becslések alapján ezért 240 m3/nap tisztítatlan 

szennyvíz szikkad el a település terültén, melynek tekintélyes részét két vízbázisvédelmi terület érinti. 

A vonatkozó helyi rendelet 2015-ben született, 2020-ben módosították. 

 

A vízfogyasztás mentén a takarékos vízhasználat mindkét szolgáltatás ellátását segítené.  

 

Ahol a szennyvíz gyűjtő és szállító csatornarendszer hiányzik, vagy a lakos még nem kötött rá az utcában 

előtte elhaladó vezetékre, ott a zárt szennyvízgyűjtő (vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezés 

meglétét) és rendszeres „szippantását” (és tengelyen, szennyvíztelepre történő elszállítását) kell 

feltételezni. Amint fent írtuk, azonban napi többszáz m3 szennyvíz szikkad el a településen. A lakossági 

rákötést gazdasági ösztönzővel is elő lehet segíteni. A talajterhelési díjra vonatkozó rendelet az utóbbi 

néhány évben többször módosult. 

 

7.3. Csapadékvíz-elvezetés, árvíz- és belvíz káros hatásai elleni integrált védekezés 
 

A felülvizsgált TKP I.-ben a témakörrel három intézkedés foglalkozik, a rendszer fenntartása, 

karbantartása szükségességét kiemelve.  

A belterületi csapadékelvezető rendszert az Önkormányzat, a Barát-patak alsó szakaszát a Közép-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság kezeli. A kisvízfolyások menti töltéseket rendszeresen kaszálják, 

időszakonként kotrásra is sor kerül. Legutóbb 2021. legvégén történt meg egy jelentősen 

felhordalékosodott híd alatti patakszakasz kotrása.  

Vízgazdálkodási szempontból két jelentős fejlesztés van napirendben: A Barát-patak torkolatában lévő 

zsilip, árvízi kapu létesítése, mely tervezett megvalósulása 2022-ben vagy 2023-ban várható. Továbbá 

előkészítés alatt áll egy a patakokra vonatkozó korszerű, VKI ökológiai szempontjait teljesítő projekt is. 
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Szemléleti és gyakorlati szempontból fontos kiemelni, hogy a vízfolyásokat vízelvezető csatornának 

tekintő, azt ipari létesítményként fenntartó megközelítésen ma már túl kell lépni számos okból, melyre 

a későbbiekben kitérünk.  

 

A csapadékelvezető rendszer műszaki állapotjellemzőiről (pl. burkolt és föld medrű, zártszelvényű 

szakaszok hossza, zsilipek, homok- és olajfogók), nem rendelkezünk konkrét adattal. Fontosabb 

azonban az, hogy a kapott információk szerint fenntartásuk megoldott és a témakört a TKP-ban 

integráltan kezeljük és az önkormányzat szándéka szintén az, hogy a vízfolyások valóban élő vizek 

legyenek, a város zöldfelületeinek természetközeli részei. Mind ezek mellett a domborzati adottságokból 

és a magas beépítettségből fakadó komplex problémakört kezelni szükséges, ld. pl. burkolatlan utakról 

lemosódó, zártszelvényű csapadékcsatornák és nyílt vízfolyásmedrek feltöltődését okozó zúzottkő 

burkolat eltávolítása, vagy a meder feltöltődéséből fakadó talajvízszint növekedés. 

 

A belterületi rendszert nyílt árkos és helyenként zárt szelvényű, föld medrű és burkolt szakaszok 

egyaránt alkotják. Az általuk összegyűjtött, belterületről elvezetett víz jellemzően a Barát-(Majdán-) és 

a Kalászi-patak medrébe, azon keresztül a Dunába jut. 

 

A lakossági mindennapi élete szempontjából nyilvánvalóan a megfelelő belterületi vízelvezetésnek 

kulcsszerepe van. Közvetlenül csapadékvízzel kapcsolatos kiöntési problémákról nem kaptunk 

információt, mely jelentheti a belterületi rendszer megfelelő műszaki voltát és fenntartását.  

 

A vízfolyások a Nemzeti Ökológiai Hálózat részei, a Duna Natura 2000 terület is (ld. a természetvédelmi 

fejezetet). 

 

A csapadékvíz-kezelés témaköre nagyon sokrétű és a klímaváltozással összefüggésben idővel az egyik 

legjelentősebb problémává léphet elő, tekintettel arra, hogy a csapadékesemények jellemzően ritkulnak, 

de a csapadékintenzitás jelentősen meg fog nőni, ill. már most is megnőtt. Az éves maximumok is 

növekedtek az utóbbi időben. Ugyanakkor nem ritka, hogy egy nap alatt egy havi csapadék hullik le, 

miközben előtte egy hónapig nem hullott eső.  

Nemcsak a szennyvízkezelés és tisztítás hatásfokának rontása és egyéb problémái mentén, hanem a 

közterületek tisztántartása, használata (ld. elöntések, hordaléklerakások) mentén, de élőhely-védelmi 

szempontból is foglalkoznunk kell a csapadékvíz-kezeléssel.  

 

Amint az előző fejezetben leírtuk, a csapadékesemények során haváriás helyzetek is kialakulhatnak, 

azáltal, hogy a szennyvíz-átemelőn keresztül csapadékvízzel kevert nyers szennyvíz közterületre, 

esetleg természeti környezetbe kijut.  

 

A csapadékelvezetés kapcsán ma már azt is fokozottan figyelembe kell venni, hogy a lehulló csapadék 

minél nagyobb részét helyben tartsuk.  

 

Számolni kell azzal, hogy a burkolt felületek kiterjedése egyre nő mindenhol (a lakóövezeteken túl lásd 

még az úthálózat és az ipari-logisztikai fejlesztéseket is), így az elvezetendő víz mennyisége is nő.  

A lakott területeken jellemzően a vízvisszatartás, a lefolyáslassítás lehetőségei mérsékelten, vagy 

hiányoznak is, azonban és célszerűen a vízfolyások felsőbb szakaszain kell módot találni a medrekben 

összegyülekező, települési környezetben gondokat okozó hozamok kezelésére. A vízmegtartás 

kiemelkedő természetvédelmi cél is: Egyrészt kiszáradt vagy kiszáradóban lévő vizes élőhely-

maradványok vonhatók be erre a célra, másrészt a vízfolyások természetközeli kialakítása is segíthető, 

a műszaki célok könnyebb kielégítése mellett. Jó példák: Budapest Főváros szakpolitikája is a 

vízmegtartásra is törekszik. A WWF Magyarország Alapítvány kormányzati intézményekkel és 

önkormányzatokkal együttműködik a természetközeli vízmegtartás népszerűsítése érdekében, melynek 

egyik mérföldköve volt egy mára közismertté vált LIFE MICACC mintaprojekt.  

 

Ezzel összefüggésben fontos, hogy a csapadékvíz elvezető hálózat mesterséges vizes élőhely is, ezért 

mindennemű műszaki beavatkozás (mederrekonstrukció és fenntartás: kotrás, rézsűrendezés, fakivágás, 
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kaszálás) közvetlenül káros a csatornák védett és nem védett élővilágára, közvetve pedig a jó 

vízellátottságú mélyvonulatok élőhelyeire.  

A vízfolyások ökológiai szempontok szerinti helyreállítása, fenntartása 2000. óta a Víz Keretirányelve 

hazai életbeléptetés óta hazánknak is kötelessége.  

 

A fentiekkel összefüggésben meg kell próbálni szakítani a megszokott szemlélettel, mely szerint a 

csapadékvizet „illik” kiöntésmentesen elvezetni a befogadóig. Érdemes mérlegelni, hogy  

1. ha a vízgyűjtőn mindenki így tesz, vagyis még csak passzívan sem hasznosítja a csapadékvizet, 

hanem megszabadul tőle, akkor az alvízi irányban az árvízi hozamok növekedését okozza; 

2. mennyire különösen fontos a vízhozamok megfelelő kezelése, amikor a csapadékintenzitás 

szélsőségesebbé válik, és a hirtelen megjelenő nagyobb vízmennyiségek gyakorisága nő, a 

száraz periódusok hossza pedig nyúlik; 

3. ha a vizet elvezetjük, a talaj felső rétegének víztartalma a lehetőségekhez képest sokkal 

alacsonyabb lesz – nincs miért csodálkozni az „elsivatagosodáson”, melynek a klimatikus 

összetevője csak egy tényező, a másik a vízelvezetés; 

4. a vízhiányos periódusra a lehullott (és beszivárogtatott/betárazott) csapadék közel ingyen 

rendelkezésre állna. 

 

Természetesen nem mindenhol oldható meg a csapadékvíz megtartása, a lefolyás lassítása, de a 

beszivárogtatás lehetősége helyenként minden bizonnyal adott, ill. segíthető pl. a burkolatok 

minimalizálásával, „esőkertekkel”, vízáteresztő burkolatok létesítésével.  

 

A következő időszakban javasoljuk a különböző megoldások további részletes vizsgálatát. A témakör 

átfed a klíma-, a táj, a természet-védelmi tervezéssel, de az ökoturisztikai, rekreációs, sőt, az 

egészségügyi és veszélyelhárítási témakörökkel is. 

 

7.4. A zaj és rezgés káros hatásai 
 

A zaj és rezgés káros hatásai elleni védekezés több okból is rendkívül fontossá vált, illetve fontos 

Budakalászon, hiszen forgalmas utak találkozásában kialakult, agglomerációs település. 

 

A TKP I-ben két intézkedés foglalkozott ezzel a témakörrel, mely az egyik olyan környezetvédelmi 

szakterületek, mely legjobban érinti a belterületet, a lakosságot, annak mindennapjait.  

 

A TKP I-ben megfogalmazott feladatok egy része teljesült. A helyi rendelet, ha nem is önálló rendelet 

formájában, de 2014-ben, általános környezetvédelmi rendelet keretében megvalósult. 

Zajvédelmi beruházásokra is sor került a településen (ld. alább). 

 

A város a vonatkozó jogszabály alapján stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett.  

Budakalász Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve a város 

honlapján elérhető. A tervben felsorolásra kerülnek a zajcsökkentés tervezett és megvalósult elemei, 

mint például útburkolatok cseréje (konkrét utcák megnevezésével), forgalomcsillapítás az M0-as 

kompenzációs csomag keretében (pl. terelőszigetekkel, „fekvőrendőrökkel”, jelzőlámpákkal). Csendes 

övezetek is kijelölésre kerültek. A következő évekre nézve a tervezők a zaj- és rezgés káros hatásai 

elleni védekezés alábbi megoldásait javasolják: 

 

1. M0-autóút északnyugati szektor megépítése 

2. Elkerülő út építése Budakalász északi határán 

3. Tervszerű útfelújítási program, kiemelten Budai út, Pomázi út, Damjanich út. 

4. A HÉV fejlesztése teljes rekonstrukciója 

5. Kerékpárutak építése 

6. Sebességcsökkentő intézkedések 

7. Zajvédőfal építése (pl. a 11-es út mentén javasolták zajárnyékoló fal létesítését, azonban ott 

annak a hatása kismértékű)  

8. Szemléletformálás, oktatás-nevelés 
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9. A stratégiai zajtérkép adatbázisa üzemeltetési feltételeinek megteremtése 

 

Ez a dokumentum tulajdonképpen egy a TKP-hoz hasonló, annál – szükségszerűen – szűkebb 

szakterületre koncentráló, de a maga mélységeiben vizsgáló dokumentum. Felülvizsgálatát időről időre 

el kell végezni.  

Az intézkedési terv olyan szakági dokumentumok, melyet minden esetben gyakorlatilag minden 

szakágban javasolni szoktunk, éppen az imént leírtak miatt. (A TKP átfogóan, összefüggéseiben 

foglalkozik a település környezeti állapotának javításával, míg a konkrét részletek szintjén a 

szaktervezőnek kell vizsgálni a helyzetet. Itt érdemes utalni arra, hogy pl. az M0-autóút ÉNy-i szektor 

Budakalászt érintő szakasza ugyan valóban csökkenti az átmenő forgalmat, ezzel a zajkibocsátást is, 

ugyanakkor a település egy más részén, a terep felett magasan halad, ahol jelenleg meglévő zajártalmat 

fogja növelni /azon a rövid szakaszon, ami az alagút előtt halad.) 

 

Érdemes röviden szólni a zaj és a rezgés keletkezésének okairól és káros hatásainak csökkentéséről is. 

A zaj és rezgés oka alapvetően a közúti közlekedés, melynek változását más fejezetben helyi 

forgalomszámlálási adatok alapján bemutattuk, de lakossági technológiai eredetű zajjal (konkrét eset 

alapján pl. földhő-szivattyú zavaró zaja) is számolni lehet. 

 

Összességében a helyi (és más települések lakói által használt) gépjármű-állomány és a gépjármű-

használat növekedésével a zaj is minden bizonnyal nőtt a településen. A rezgés okozta terhelés is 

növekedhetett a közutak mentén, elsősorban ott, ahol az út és az épületek között rezgést el nem nyelő 

közvetítő közeg, burkolat van, mely átadja a rezgést az épületekre. 

A zaj és a rezgés jelentősen zavarja a pihenést, de a mindennapi tevékenységet is; hatásuk a szervezet 

és az idegrendszer kimerüléséhez vezethet. Nyilvánvalóan a közúti forgalom fókuszának áthelyezése 

(kerülőutak létesítése) egy lehetséges megoldás a káros hatások csökkentésére, ahogy a zajvédő falak 

létesítése is. Mindezek sem valósíthatók mindenütt, ezért az oki kezelés lehetőségével is (pl. az „egy 

személyes” autóközlekedés helyett a tömegközlekedés fejlesztése és igénybevétele, kis távolságokra 

gyalogos és kerékpáros közlekedés preferálása) számolni kell. 

 

A közúti közlekedésen túl a HÉV-okozta zajhatás is jelentős lehet.  

 

Tekintettel arra, hogy a zajártalom elleni védekezés több más témakörrel is összefügg, így a 

közlekedéssel, zöldfelületekkel, beépítettséggel, a helyzetelemzésnek és a megoldások keresésének is 

komplexnek kell lenni. (A forgalmasabb belterületi utak mentén pl. a helyszűke zajvédő növénysáv 

telepítését nem teszi lehetővé, zajvédő fal létesítése pedig településképi szempontból lehet aggályos.) 

 

A közlekedési zajt szintén csökkenti az elektromos autók, buszok használata, azonban ezek széleskörű 

elterjedésére még várni kell. A telekocsi rendszer, vagy a távmunkavégzés szintén csökkenti a mobilitási 

igényt, azonban ezek a megoldások szektorfüggők. (Helyhez kötött munkakör esetében, pl. egy gyárban 

dolgozó ember számára nem lehetséges, a szellemi foglalkozásúak körében a lehetőség nagyobb. A 

koronavírussal összefüggésben ma már sok munkavállalónak és munkáltatónak át kellett gondolnia ezt 

a kérdést és a köznyelvben is meghonosodott „home office” egyre terjed.) 

 

Szintén az oki kezelése körébe tartozik a lakosságszám és a lakott területek növekedésének megállítása, 

hiszen az új lakosok a régi és az új településrészeken generálnak forgalmat. Ugyan ez igaz, a 

kereskedelmi, logisztikai, ipari célú beépítésre.  

Az építkezési fázisban az építési-bontási célú gépjárműforgalom, később a telephely jellegéből fakadó 

üzemi forgalom fog zajt és rezgést okozni (valamint levegőszennyezést és egyéb kedvezőtlen hatásokat). 

A lakossági terhelés szempontjából nyilvánvalóan megoldás olyan új útvonalak létesítése, mely a lakott 

területeket elkerüli, azonban ezzel a problémát csak áthelyezzük, jellemzően településen kívüli, 

természetes, vagy természetközeli vagy agrár környezetbe.   

 

7.5. Energiagazdálkodás 
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A TKP I-ben javasolt hét energetikai korszerűsítési intézkedés jelentős részében történt valamilyen 

szintű teljesültség. Az energiagazdálkodás terén legfontosabb a megújuló energiaforrások 

hasznosításának növelése, de jelenleg még sokáig, legkésőbb a készletek kimerüléséig, támaszkodnunk 

kell a megszokott energiahordozókra. A mindennapokban az egyik legelterjedtebb energiahordozó a 

földgáz. A felhasznált gázmennyiség változását igyekeztünk nyomon követni úgy, hogy a szolgáltatótól 

minél hosszabb időszakra, lehetőleg már a TKP I időszakára is kapjunk adatot. 

 

A TIGÁZ Zrt. által rendelkezésre bocsátott gázfogyasztási adatok ezért 2005-től 2019-ig terjedő 

időszakot ölelnek fel, minden ötödik évre vonatkozóan. 

 

  2005.12.31 2010.12.31 2015.12.31 2019.12.31 

Lakossági rákötések száma, összes 3 016 3 221 3 231 3 450 

Lakossági rákötések száma, 20 m3/h alatti 2 967 3 169 3 179 3 397 

Nem lakossági rákötések száma 152 143 161 147 

Rákötések száma összesen 3 168 3 364 3 392 3 597 
15. táblázat Gázellátó rendszerre rácsatlakozott fogyasztók megoszlása Budakalászon. 

 

 
41. ábra Gázellátó rendszerre rácsatlakozott fogyasztók megoszlása Budakalászon. 

 

Amint a fenti adatokból látható, hogy a lakossági rákötések száma, a népességszámmal összhangban és 

várhatóan nőtt ebben az időszakban. A lakossági rákötések tekintélyes részét a 20 m3/ h alatti fogyasztók 

képezik.  

A nem lakossági rákötések száma kisebb mértékben változott, 2019. végén kevesebb fogyasztó volt, 

mint 2005-ben. 

 

Legalább ilyen fontos azonban a fogyasztás mértéke, mely többek között a gáz árával, az életmóddal, 

az időjárási viszonyokkal, a fűtési rendszer, a hőszigetelés korszerűségével függ össze. A fogyasztott 

gázmennyiség az alábbiak szerint alakult. Mint más erőforrások vagy hatótényezők esetében (pl. 

fogyasztott ivóvíz vagy termelt hulladék mennyisége), a gázfogyasztás esetében is vizsgáltuk az egy 

főre jutó mennyiséget.  

 

  2005 2010 2015 2019 

Lakossági éves gázfogyasztás, m3 7 703 837 5 910 396 5 519 242 5 455 242 

Nem lakossági éves gázfogyasztás, m3 2 163 617 1 967 917 1 919 477 1 833 252 

Összesen 9 867 454 7 878 313 7 438 719 7 288 494 
16. táblázat A lakossági és a nem lakossági szektor által fogyasztott földgáz mennyiségének változása a vizsgált négy 

évben.  
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Lakossági éves gázfogyasztás, m3 7 703 837 5 910 396 5 519 242 5 455 242 

Lakosságszám, fő/év (KSH) 9952 10427 10660 11160 

Lakossági éves gázfogyasztás, m3/fő/év 774,10 566,84 517,75 488,82 
17. táblázat A lakossági gázfogyasztás mennyiségének alakulása a vizsgált négy évben.  

 

 
42. ábra A lakossági és a nem lakossági szektor által fogyasztott földgáz mennyiségének változása a vizsgált négy 

évben.  

 

A budakalászi gázfogyasztás jelentős része, 74-78 %-a lakossági felhasználású. Amint az alábbi ábrán 

látható, a lélekszámnövekedés ellenére abszolút értelemben is csökken.  Hasonlóképpen csökkent a nem 

lakossági szektor gázfelhasználása is, melyben minden bizonnyal szerepet játszanak az 2010-es évek 

közepén végrehajtott intézményi energiahatékonysági beruházások. A város három óvodájában 2013. 

és 2015. között  

A fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy 2019-ben, a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnapon 

Budakalász kapta meg, az ország egyik első önkormányzataként, Energiahatékony Önkormányzata 

címet. Az önkormányzat weboldalán olvasható hír szerint:  

 

„A megtisztelő címre a Virtuális Erőmű Program keretein belül idén először lehetett pályázni. Az 

elbírálás az elért energiamegtakarítások mérhető eredményei alapján történt, amelyeket a 

közintézményekben végzett beruházások segítségével ért el az Önkormányzat.”  

● „A Nyitnikék Óvoda Pomázi úti két épületében komplex épületenergetikai fejlesztés valósult meg 

2015-ben.” 

● „A Telepi Óvoda épületének korszerűsítésére is sort került 2016-ban, amelynek köszönhetően 

szintén csökkent az energiafelhasználás.” 

● „A Budai úti Bölcsőde felújítására 2017-ben került sor, a fűtéskorszerűsítés és hőszigetelés itt is 

komoly megtakarításokat eredményezett.” 

● „A Polgármesteri Hivatal és az Idősklub épületei, valamint a Kalász Suli étkezője: a kőbánya 

érdekeltségeit megszerző Fabro család egykori háza is megújulhatott 2017-ben.”  

● „A fenti hat, önkormányzati tulajdonú ingatlanon végrehajtott hőszigeteléseknek 

köszönhetően 20.080 köbméter gázmegtakarítás valósulhatott meg éves szinten.” 

 

Az önkormányzat honlapján pl. egy 2018. évi cikkben segíti a lakosság tájékozódását a 

napenergiahasznosítással kapcsolatban, valamint pályázati támogatásra (VEKOP, Versenyképes Közép-

Magyarországi Operatív Program) is felhívja a figyelmet. 
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43. ábra Lakossági éves gázfogyasztás változása (m3/fő/év) 

 

Már az előbbi ábrán is kirajzolódott, hogy a lakossági gázfogyasztás a vizsgált évek viszonylatában 

jelentősen csökkent, de az egy főre vetített fogyasztást bemutató utóbbi ábrán ez a tendencia jobban 

megfigyelhető. A csökkenés 2005-2010. közötti öt évben jelentős, majd mérsékeltebb, de fennáll.  

 

A tendencia mögötti hatótényező egyfelől minden bizonnyal a megújuló energiahordozók arányának 

növekedése, az enyhébb telek hatása, a jobb hőszigetelés, a korszerűbb fűtési rendszerek terjedése, a 

környezettudatosság. Ez a csökkenés ráadásul úgy jelentkezik, hogy a lélekszám legalább 10 %-kal nőtt 

az évek során! 

 

 
 
44. ábra A lélekszám és az egy főre eső lakossági gázfogyasztás tendenciái. 

 

A „hagyományos” energiaforrások (földgáz, benzin, dízelolaj, részben atomerőműben termelt 

elektromos áram) hasznosítása mellett megfigyelhető az alternatív energiaforrások használata is.  

 

A fosszilis eredetű földgázhasználat jelentős csökkenése mellett is javasolt a megújuló energiaforrások 

arányának további növelése. Ma már jelentős és jó kondíciójú pályázati források is rendelkezésre állnak 

a lakossági energetikai fejlesztésekhez is. Az alternatív energiaforrások használata mentén ismert, hogy 

a már említett intézményi fejlesztések során napenergiahasznosításra sor kerül. A lakosság körében is 

terjed a napelemek, napkollektorok, földhőt hasznosító berendezések száma. 

 

Mind ezek mellett nem szabad megfeledkezni az energiaigény csökkentésének egy másik útjáról, pl. a 

hőszigetelés korszerűsítéséről, valamint az energiahasználat mérsékléséről.  
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Környezetvédelmi szempontból az energiagazdálkodás mentén jelentősek, például az alábbi kérdések:  

1. milyen energiahordozóra épül az energia-ellátás, ezen belül milyen a különböző (fosszilis és 

alternatív) energiahordozók aránya?  

2. mekkora a felhasznált energia mennyisége? 

3. mindezek, hogyan változásnak évről évre, lakossági és intézményi bontásban?  

4. milyen energia-hatékonysági megoldásokat alkalmaznak a szolgáltatók és az intézményi, 

valamint a lakossági fogyasztók? 

 

A fogyasztás egyéni szokás, technológia és műszaki infrastruktúra állapotának kérdése is. A szemlélet- 

és tudatformálással a fogyasztás mértéke csökkenthető, mind intézményi, mind lakossági szinten. A 

fogyasztás mérséklése egyúttal költséghatékonysági tényező is, így a fogyasztók anyagilag is érdekeltek 

benne, s nem csak a környezettudatosságra lehet építeni bevonásukat.  

 

Figyelembe kell venni, ahogy minden más igény is, (legalább) egyenes arányban nő a fogyasztók 

számával és ez, előbb-utóbb nemcsak többlet energiát, hanem hálózatfejlesztést is igényelhet. 

Ennek a „tézisnek” ellentmond a településen felhasznált földgáz-mennyiség előzőekben elemzett 

trendje, de az elektromos áram használata esetében pl. többletet okozhat az elektromos fűtés terjedése, 

az elektronikai eszközök növekvő száma. 

A meglévő és növekvő energiaigények egyúttal szinte megkövetelik a központi megoldások fejlesztését 

(ld. Paks), de a helyi alternatív energiahordozók alkalmazásának igényét is.  

A nap-, a szél, a biomassza-, a földhő-hasznosítás jelenlegi helyi adottságai részleteiben nem ismertek. 

Települési energiahatékonysági koncepció nem készült.  

Egy helyi intézmény energiaauditja érhető el az interneten.  

 

Az energia-ellátással összefüggésben érdemes lehet a következőket figyelembe venni: 

A központi rendszerek fejlesztése kézenfekvő, mégis javasolt a decentralizáció, hiszen előbbi 

energetikai függésünket, az ország kiszolgáltatottságát növeli és nem biztos, hogy az energiatudatos 

attitűdöt növeli. Célszerű, hogy az országos rendszer mellett létesüljön kisebb, akár települési energia-

termelő és ellátórendszer, illetve a lakossági egységek is minél nagyobb számban valósuljanak meg.   

 

A témakör tájképi és stratégiai-kockázati vonatkozási mentén említést érdemel: 

A gázvezetékek a talaj felszíne alatt kerülnek kialakításra, így önmagukban, közvetlenül nem jelentenek 

tájképi szempontból zavaró hatást (a nyomvonalat jelző sárga színű oszlopok nem túl zavarók). A 

nyomvonal azonban keresztezhet jó élőhelyet, pl. erdőt, vizes élőhelyet, ez esetben, új nyomvonal 

létesítésekor élőhely-vesztéssel kell számolni. Meglévő nyomvonal esetében pedig fennmarad az 

élőhely fragmentáló hatás. 

 

A gáz- és kőolajvezetékek, természeti káresemények vagy szándékos rongálás révén, komoly környezeti 

és ellátási kockázatot jelentenek. 

 

Az elektromos légvezetékek jelentős tájképformáló hatásúak, különösen nyílt vagy erdős területen, 

valamint épített örökséggel bíró területeken.  

A pászta kialakítása és fenntartása élőhely-vesztéssel jár. A nem szigetelt légvezetékek, pedig országos 

és évente szinten több ezer védett, fokozottan védett madár pusztulását okozzák.  

Ahol építészeti emlékek vannak, turisztikai szempontból is nagyon kedvezőtlen a légvezeték jelenléte.  

 

A leírtak miatt, természet- és tájképvédelmi, biztonsági szempontból ezért előnyös, ha helyi, kis 

szállítási infrastruktúrát igénylő, alternatív energiaforrások igénybevételére is sor kerül.  

 

Az energiaigény kapcsán gyakran a fűtési igény kerül megemlítésre.  

Ugyanakkor, pl. a hűtési igény is igen jelentős lehet a nyári időszakban a légkondicionáló berendezések 

használatával. Bár kézenfekvő és gyakran valóban az egyetlen megoldás ezek használata, a Corvinus 

Egyetem kutatásai szerint az épület elé megfelelően telepített fa lombozata a homlokzati hőmérsékletet 

8-10 Celsius fokkal csökkenti önmagában. (Télen lombvesztett állapotban ugyanakkor nem gátolja meg 

a nap ablakon keresztül történő melegítő hatását, valamint a fény bejutását.) Meg kell arról is emlékezni, 
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hogy mindig is léteztek olyan építészeti megoldások is, melyek segítették az épületek árnyékolását (ld. 

tető kialakítása, nyílászárók mérete), vagy igény és lehetőség szerint tájolással járultak a megfelelő 

hőmérsékleti viszonyok alakításához. Ez a példa segíti azt is megérteni, hogy a települési környezetben 

lévő fák miért és hogyan „zöld infrastruktúra elemek”.  

 

 
45. ábra A 2017-ben készült TAK ábráján egy épület energetikahatékony tájolását szemléltetik. A TAK a városkép, az 

épített örökség védelme mellett a fenntartható, energiatudatos tervezésre is felhívja a figyelmet. 

 

7.6. Épített környezet, épített örökség 
 

A TKP I. „Települési környezet védelme” c. intézkedéscsomagjában három intézkedés található, 

melyek az épített örökség védelem alá helyezését, állagmegóvását, helyreállítását szorgalmazták. A 

településen számos épületet kapott helyi védelmet, így az intézkedések egy jelentős része teljesült.  

 

A lakosság és a gazdálkodó szervezetek szempontjából talán a legfontosabb „környezeti elem” az épített 

környezet, mely alatt itt az épületállományt és az épített elemek összességét, szövetét értjük, azzal, hogy 

ez zöldfelületi elemekkel mozaikos és beágyazódik a szintén vegyes hasznosítás alatt álló külterületbe.  

Nem ritka, hogy „a környezet védelme” alatt is csak az épített, lakott környezet értik, mely meglehetősen 

szűkítő megközelítés.    

 

Az épített környezet mibenléte, fenntartása, védelme sokrétű, mellyel külön foglalkoznak a 

településrendezési eszközök (TRE), a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a Települési Arculati 

Kézikönyv (TAK).  

 

A TAK 2017-ben készült. A dokumentum bemutatja a város építészeti örökségét, meghatározza a város  

különböző karakterű területeit, megfogalmazza az építésre, átépítésre vonatkozó irányelveket, ezzel 

hosszútávon segíti a településkép kedvezővé alakulását, értékeinek átörökítését.  

Ugyanebben az évben született meg a településkép védelméről szóló 43/2017.(XII.15.) önkormányzati 

rendelet, mely részletesen szabályozza a témakört. 
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Az építészeti örökség, a településkép védelmének szakmai hátterét a főépítész nyújtja. A főépítész 

témakörhöz kapcsolódó feladatai: 

● Tájékoztatás a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról és a településképi 

követelményekről. 

● A Településrendezési Tervek és a Helyi Építési Szabályzat elkészítésével, felülvizsgálatával, 

karbantartásával összefüggő feladatok ellátása. 

● Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos 

feladatok ellátása. 

● Tervtanács működtetése, kapcsolattartás a Tervtanáccsal. 

● A helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

● Főépítészi szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára. 

 

A „BUDAKALÁSZ TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA –

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSRE SZÁNT ANYAG 2021. november” c. 

dokumentum 2. sz. melléklete sorolja fel a helyi védelem alatt álló épületeket, melyek száma 219.  

 

A budakalászi egyedi tájértékek jelentős része épített érték. Az egyedi tájértékek katasztere a 20/2014. 

(XII.19.) rendelet mellékletét képezi. 

 

A települési környezet védelmének főbb elemei a lakossági, intézményi, ipari, mezőgazdasági, 

kereskedelemi és egyéb épületállomány, az utak, terek jellege, állapota, tájba illeszkedése, eszmei-

kulturális értéke, a közművek és állapotuk, mind ezek karbantartása, üzemeltetése az utcák, járdák 

tisztántartásától az árkok karbantartásán át, az épület- és közműfenntartásig.  

 

Budakalász területének jelentős részét teszik ki a lakóterületek, utak, ipari-kereskedelmi övezetek. 

 

Az épített környezet kiterjedése a település története alatt sokat változott, jellemzőn és dinamikusan nőtt 

az utóbbi évtizedekben. (Lásd még 4. sz. mellékletet) 

 

Az épített környezetnek sajátos környezeti problémái vannak, kezdve a külterületekhez képest jelentős, 

koncentrált zaj és rezgésártalomtól a rosszabb levegőminőségen a forgalomig és a zöldfelületek 

korlátozott mivoltáig.  

Mindezek az épületállomány és az épített örökség rezgések és levegőszennyezés általi károsodását 

eredményezhetik. A környezeti hatások a beépített területek növekedésével másutt is megjelennek, és 

környezetükre nézve is számos környezeti hatást generálnak. Ilyen például a burkolt felületek arányának 

növekedése, az így megnőtt elvezetendő vízmennyiség elhelyezésének igénye, a nem burkolt felületek 

kiterjedése és természetessége csökken.  

 

Az épített környezet növekedésének alapvetően a növekvő lakosságszám, a belterületbe vonás, az ipari-

kereskedelmi zónák kiterjedésnek növekedése az oka.  

Mindezekkel megjelent a zsúfoltság, a forgalom, a zaj, a rezgés, a légszennyezés, a gyomosodás, a 

stressz, mint az emberi jól-létet negatívan meghatározó tényezők.  

 

Itt érdemes szót ejteni arról, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások szempontjából az épített környezet 

holt terület, a másutt „megtermelt” „szolgáltatásokat” (pl. oxigéndús, hűvösebb, párásabb levegő az 

erdők felől) csupán felhasználja és kedvezőtlen hatásokat részben a településen kívülre exportálja (ld. 

szennyvíz- és csapadékvíz-kibocsátás, légszennyezés). Szélső esetben az épített környezet élhetetlenné, 

vagy csak mesterséges módon élhetővé válik. Fontos, hogy ez ne következhessen be, melynek egyik 

módja a természet településbe integrálása, meglévő, természetközeli vagy parkosított zöldfelületek 

megőrzése, fejlesztése.  

 

A település egyedi tájértékeit alapvetően belterületi, művi értékek képviselik. 
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A fényszennyezés témakörével ebben a fejezetben foglalkozunk, hiszen a település épületeinek és 

útjainak kivilágítása a fény általi szennyezés jellemző forrása. A fényszennyezés hatással van az élő 

szervezetre, annak egészségi állapotára, valamint a vándorló élővilág tájékozódását is befolyásolja. 

Budakalászon a fény általi szennyezésről nem rendelkezünk adattal, információval, azonban lakossági 

észrevétel és a témakör általános jellege miatt szakértő bevonását, a fény általi káros hatás mérséklése 

érdekében a szakértő által meghatározandó lépések megvalósítását javasoljuk. 

 

7.7. Települési zöldfelületek 
 

A település egészének, teljes közigazgatási területének zöldfelületeit általában vizsgálva, a 4. sz. 

mellékletben közölt archív térképek alapján, várható, hogy a zöldfelületek típusa, kiterjedése, sőt, helye 

is, jelentősen változott az utóbbi évszázadokban. Ez a lépték inkább már a területhasználatok 

témakörébe tartozik, hiszen települési zöldfelületeken jellemzően a belterületi zöldfelületek rendszerét 

értjük. Ugyanakkor azonban a kül- és belterületi zöldfelületeket ma már hálózatként is kell értelmezni, 

védeni, fejleszteni. Együtt alkotják a település és környéke zöld infrastruktúráját, mely számos 

ökoszisztéma szolgáltatásával segíti a város élhetőbbé tételét. 

 

A belterület zöldfelületei közé tartoznak a közterületi és intézményei parkok, valamint útmenti sávok és 

magánterületek gyepjei, cserjeágyásai, fái, fasorai, facsoportjai, melyek természetszerűleg nem 

egyenletes helyezkednek el egy település szövetében. A külterületi zöldfelületek elemei a gyepek, erdők, 

de bizonyos értelemben a kertek, gyümölcsösök, szőlők is, de bizonyos mértében a szántók is. 

Ökoszisztéma szolgáltatásaik és természeti állapotuk nyilvánvalóan jelentősen eltér.  

 

Ezzel összehangzóan az V. Nemzeti Környezetvédelmi Program az alábbiakat fogalmazza meg: 

 

„A települések zöldfelületi hálózata vagy rendszere (települési zöldinfrastruktúra) magában foglalja a 

növényzettel fedett összes földfelszíni területet (pl. zöldterület, erdőterület, parkok és magánkertek) és 

a vonalas jellegű zöldfolyosókat (pl. fasorok, vízfolyásokat kísérő (zöld)folyosók), valamint a 

földfelszínhez nem kötődő növényzettel borított felületeket is (pl. homlokzati sövények, tetőkertek); a 

vízfelületekkel együtt  (kék infrastruktúra) a település magasabb biológiai aktivitású felületeit alkotja. 

A települések által elfoglalt területeken belül a zöldterületek 4% körüli arányban vannak jelen. A 

települési zöldfelület nem egy elszigetelt része a településnek, hanem kapcsolódik a környező természeti 

rendszerekhez, pl. az országos ökológiai hálózatnak, az európai közösségi jelentőségű területekhez. (A 

Nemzeti Tájstratégia szerint minden településen a zöldfelületi rendszerre vonatkozó minőségi 

célkitűzéseket kell meghatározni.)” 

 

A zöldfelületek ökoszisztéma szolgáltatásai (árnyékolás, párásítás, nyári hőmérséklet csökkentése, szél 

erejének mérséklése, por megkötése, oxigéntermelés, esztétikum, relaxáció, rekreáció, turizmus, 

kiegyenlítettebb, egészségesebb, a hőség hatásait csökkentő településklíma) kiemelkedők, mely 

szolgáltatások különösen a klímaváltozáshoz való adaptáció és alkalmazkodás mentén válnak – szó 

szerint – érezhetően fontossá adott településen élők számára. (Az élővilág számára is értelemszerűen 

ezek előnyös környezeti feltételek, de az élővilággal, a védett területekkel külön fejezetben 

foglalkozunk.) 

 

A TKP I-ben közvetlenül nyolc intézkedés tárgya a települési zöldfelületi hálózat védelme, fejlesztése. 

Az imént leírt okokból a zöldfelületek jelentősége csak nőtt az utóbbi években.  

 

A zöldfelületek fenntartása a lakosság, az önkormányzat, valamint állami és egyéb kezelő szervezetek 

feladata.  

 

Települési zöldfelületi kataszter elkészültéről nem rendelkezünk információval. 

A településen faültető akciókra sor került. Jelenleg is fut ilyen projekt, melyben a tervezett 1000 db fa 

felét már elültették az utóbbi években. 

A település egészét felölelő zöldfelület-fejlesztési projekt, ill. azt megalapozó koncepció nem készült, 

azonban településrészi tanulmányok készültek és részben meg is valósultak. 
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Mindenképpen hasznos lenne egy olyan zöldfelületfejlesztési terv készítése, mely számba veszi a 

lehetőségeket, a korlátokat, továbbá, a település egyes részein minél nagyobb aktív zöldfelület-borítást 

és fejlesztést, fatelepítést javasol, esetleg konkrét helyszínekkel. Ennek igényét a TKP I. megfogalmazta. 

 

Javasolt a belterületi faállomány legalább település részenkénti szakaszos felmérése, a tervszerű pótlás, 

az elöregedő faállomány cseréje, a tájidegen fajok kiváltása, a fák balesetveszélyességének előkészítése 

érdekében, valamint az országos faültető akciókban történő részvétel. (A külterületi erdők növelése 

érdekében is javasoljuk az országos erdőtelepítési pályázatokon való indulást, melynek önkormányzatok 

és gazdálkodók egyaránt lehetnek kedvezményezettjei). 

A települési klíma szabályozásában a fáknak kiemelkedő jelentőségük van, ezért a klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodás terén a faültetés stratégiai kérdés is. Amint utaltunk rá, Budakalászon van ilyen 

folyamatban lévő projekt.  

 
46. ábra A faültető projekt 2022. 02. 03.-i állása. (Forrás: https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/bizottsagok/ )  

 

A TKP I. fák egyedi védelmét is megfogalmazza. A védett területekre vonatkozó rendelet, az egyedi 

tájértékek körében véd egyes fasorokat. A TFK V-9-Zöldfelületi rendszer vizsgálata c. térképlapja 

védelemre tervezett fasorokat és fákat is megjelenít.  

 

A parlagfű témakörével a levegőminőségről szóló fejezetben foglalkozunk. A parlagfű elleni védekezés 

minden földterülettel rendelkezőnek feladata. A parlagfű esetében is nagy a jelentősége az oki 

kezelésnek, a megelőzésnek, vagyis a talajbolygatások minimalizálását, a bolygatott felszínek mielőbbi 

helyreállítását (gyepesítését, cserjével, fával beültetését) kell népszerűsíteni. A kaszálás is 

visszaszoríthatja a fajt és allergén rokonait, de az életfeltételeinek megszűntetésére kellene törekedni, 

ahol lehet. 

Az önkormányzat környezetvédelmi referensének zöldfelületekkel kapcsolatos feladatai a 

növényvédelmi, valamint fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek (fakivágás, ültetés) intézése. 

Mindemellett parlagfűvel kapcsolatos lakossági tájékoztatást is ellátja az önkormányzat, pl. cikkeken 

keresztül. 

A zöldfelületek mentén említést kell tenni az azokon keletkező zöldhulladékról is. Ennek mennyiségéről 

és változásáról, valamint jelentőségéről a hulladékgazdálkodási fejezetben olvashatunk. Az adatok nem 

tartalmazzák külön a magántelkek és a közterületek adatait, de az mindenképpen látható, hogy központi 

begyűjtő és feldolgozó rendszer működik. 

A begyűjtött zöldhulladék aprítást követően komposztálásra, mulcsozásra használható fel (akár a 

közterületi favermek, cserjeágyak esetében is). A begyűjtéssel csökken az illegális szervesanyag 

kihelyezés, az eltüzeléssel járó füst és szaghatás, a levegőszennyezés. A nagyobb ágak, törzsek 

természetszerűen tüzelőként hasznosíthatók; mulcsozás céljára egyszerűbb is a vékonyabb anyag 
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aprítása, kezelése. Ez a kérdéskör is láthatóan nagyon összetett, a hulladékgazdálkodástól, a 

klímaszabályozáson és energiagazdálkodáson át a levegő- és természetvédelemig számos 

kapcsolódással bír.  

 

Kisebb-nagyobb közbe ékelődő zöldfelületek előfordulnak a településen. Ezek sajátos rendszerét 

alkotják a hátsó kertek, melyek az utcák kialakítása, a házak utcafronti elhelyezkedése miatt kvázi 

zárványok, de területeikben „összeadódnak”. Valódi zöldfelületi jelentőségük kérdéses. Vannak ugyan 

olyan telkek, kertek, melyek gyepként hasznosulnak, vagy facsoport, 1-2 helyen kisebb erdőfolt nőtte 

be őket. 

 

7.8. A levegőminőség védelme 
 

A levegőminőség témakörét a klímavédelemtől és az energiagazdálkodástól – a „hagyományos” 

társításon túllépve – külön tárgyaljuk. 

A TKP I-ben a levegőminőség védelme terén szakági rendelet megalkotását irányozták elő a tervezők. 

A témakör a 2014. évi átfogó környezetvédelmi rendeletben került szabályozásra. 

 

Budakalász a vonatkozó jogszabály (4/2002. (X.7. sz. KvVM R.) alapján a Budapest és környéke 

elnevezésű légszennyezettségi agglomeráció tartozik. A 2010. évi Fenntarthatósági Terv konkrét akkori 

adatok alapján megemlíti, hogy a nitrogénoxidok és a szálló por a legjelentősebb légszennyezőanyagok, 

melyek magas koncentrációját az átmenő forgalom okozza.  

 

A levegőminőséget számos tényező befolyásolja. Bár a levegőminőség leromlásának vannak 

természetes okai is, az ember okozta levegőszennyezés az, ami a jellemző és jelentős. 

A budakalászi levegő minőségére nézve naponta frissülő online adatbázisokból is tájékozódhatunk, de 

ezek meteorológiai állomások adatai alapján a település területére vetített értékek. Lásd például:  

https://www.meteoblue.com/hu/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/outdoorsports/airquality/budakal%

C3%A1sz_magyarorsz%C3%A1g_3054651 

 

47. ábra Példaként szolgáló, 2022. január harmadikán a légszennyezés.hu –oldalról letöltött, budakalászi 

levegőminőségi adatok. 
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Az önkormányzat felkésére 2021-ben szakértői vizsgálatra is sor került, mely részleteiben a 

https://www.budakalasz.hu/legszennyezettseget-merunk-a-4-alkalmas-meres-tegnap-kezdodott/ 

oldalon érhető el. A tanulmány egyes elemeit a későbbiekben bemutatjuk, de előtte általánosságban az 

alábbi szempontokat fogalmazzuk meg.  

 

A levegőminőséget köztudottan befolyásolja adott terület klímája. Adott területre jellemző 

levegőminőségi alapállapotot  

1. rontja a közlekedés és a fűtés károsanyag-emissziója, zöldhulladék égetése, az ipari 

létesítmények égéstermékei, a levegőben szálló pollentömeg, növényzet-mentes talajfelszínek 

(pl. szántók, építkezések területei, utak mente, az ezeken megtelepedő allergén gyomok) 

kiporzása  

2. javítja az átszellőzés, a növényzet por- és széndioxid-megkötő képessége, a vegetáció 

oxigéntermelése, 

hogy csak néhány példát említsünk. 

 

Mind ezek szoros összefüggésben vannak a mindenkori területhasználatokkal, azok változásával. A 

területhasználat, a közlekedés, az energetika, a közlekedés és számos levegőminőséggel összefüggő 

tényező más fejezetekben kerülnek tárgyalásra. 

 

Konkrét levegőminőségi adatok az OKIR LAIR-ban érhetők el az alábbi anyagokra vonatkozóan, 2014. 

és 2019 közötti időszakra nézve. Az OKIR Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszermodulja 

(LAIR) a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatási kötelezettségekből származó adatok 

nyilvántartására szolgál. (Az adatszolgáltatásra kötelezettek körét és az adatszolgáltatás tartalmi 

követelményeit a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet írja elő.) 

Az adatbázisban az adatközlésre jogszabály által kötelezett telephelyek adatai szerepelnek. (Korábbi 

adat nem található. Az adatok 2021. évi letöltése és feldolgozása idején a 2020. évi adatok még nem 

voltak feltöltve a rendszerbe.) 

 

Butil-acetát  / ecetsav-butil-észter / 

Toluol 

Etil-benzol 

Nitrogén oxidok (NO és NO2), mint NO2 

Szén-dioxid 

Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) 

Xilolok 

Aceton 

Izo-propil-acetát 

Metil-éter / dimetil-éter / 

Szilárd anyag 

Metil-etil-keton / 2-butanon / 

1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) 

Szén-monoxid 

Izo-propil-alkohol 
18. táblázat LAIR-ben elérhető anyagminőségek listája, melye közül kiválasztottam a vastagbetűvel jelölt három olyan 

anyagot, melyek jelentősége általában is ismert. 

 

A klímaváltozással való összefüggése miatt legismertebb komponens a széndioxid.  

Amint az alábbi ábrán látható, hogy a messze a legnagyobb mennyiségben CO2 került budakalászi 

telephelyekről a levegőbe. Nem ismert, hogy a településén egészén mennyi CO2 keletkezett, ahhoz 

képest mekkora ezen telephelyen részaránya, az azonban látszik, hogy 2014. és 2015. között jelentős, 

majd 2015. és 2016. között szintén nagy mennyiségi növekedés következett be.  

Az azt követő két évben csekély csökkenést, majd 2019-ben ismét jelentős növekedést figyelhetünk 

meg. 
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Mivel a változás mögött állhat a telephelyek számának változása is (sok egyéb, de számszerűen nem 

vizsgálható tényező mellett), így vizsgáltam a telephelyek számának változását is. A 2014-2015. évi és 

a 2015-2016-os jelentős CO2 -növekedéssel párhuzamosan évi egy-egy helyszínnel valóban nőtt is a 

telephelyek száma, majd ezen telephelyek száma stagnált. Ugyanez igaz a CO- és NOx-kibocsátó 

telephelyek esetében is: Az első években 2-2, ill. 1-1 telephellyel nőt a kibocsátók száma.  

2016 óta nincs növekedés. 

 

2016-2017-ben a CO2-koncentráció ezzel együtt nem nőtt, hanem visszaesett, de 2019-ben megint 

ugrásszerűen megnőtt a szám, aminek oka egyértelműen nem állapítható meg. Logikusan egy ok 

feltételezhető: új telephelyek nem lettek ugyan, de a meglévők egyike-másika kisebb kibocsátással 

működött ebben a két évben, majd a kibocsátás az üzem kapacitásának növekedésével megnőtt. 

A telephelyek számának változását összevetettem a telephelyek számával: Valóban egy-egy CO2-

kibocsátóval nőtt a telephelyek száma. Az első esetben egy teljesen új cég jelent meg, a második esetben 

az Omszkpark 1 sz. alatt lévő telephely megszűnt, de Omszkpark 4. címmel rendelkező két vállalkozás 

megjelent. Ez esetben valószínű, hogy egy meglévő telephely a későbbiekben két helyszínként lett 

bejelentő. 

 

 
48. ábra A LAIR-ban szereplő adatbázisból kiemelt három összetevő kibocsátott mennyiségének változása az adattal 

ellátott időszakban. Az adatok kg-ban értendők. (Forrás: OKIR LAIR)  

 

 
49. ábra A kibocsátott széndioxid mennyiség változása 2014. és 2019. között. Az adatok kg-ban értendők. 
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50. ábra Adatközlésre kötelezett vizsgált három komponenst kibocsátó budakalászi telephelyek száma, összesített 

száma, 2014. és 2019. között. 

 

Hogy ezeken a telephelyeken a „karbon-semlegesítés” hogyan valósul meg, további vizsgálat tárgyát 

képezheti. A karbon-ellentételezés egyik lehetséges és legközismertebb lehetséges módja az 

erdőtelepítés. A gyepek is kiemelkedő megkötő-képességgel rendelkeznek, ahogy a tengeri 

ökoszisztémák is. Világszerte és hazánkban is egyre nő az erdősített területek kiterjedése, de meg kell 

jegyezni, hogy nem mindenhol és mindenáron az erdősítés jelenti a megoldást. Pl. természetvédelmi 

szempontból értékes gyepek esetében ez nyilvánvalóan káros, másutt a termőhelyi adottságok rosszak. 

Sajnos arra is van példa, hogy már évtizedek óta önerdősülő területeket jelölnek ki mesterséges 

erdősítések céljára, mely erdősítés teljes talajelőkészítéssel, mélyszántással, rácshálóba való ültetéssel 

valósulna meg, „természetesen” a már meglévő fás-cserjés előhely leirtását követően. Tekintettel arra, 

hogy a klímacélokat az „örökerdő”, a tartamosan megmaradó, nem üzemtervezett erdő képes kielégíteni 

hosszútávon, nem indokolt az üzemi jellegű telepítés és fenntartás sem, sőt, a legköltséghatékonyabb az 

önerdősülő területek védelme, segítése, hálózatuk bővítése, illetve a természetes erdei élőhelyek 

természetkímélő módon történő létrehozása. (Többek között a WWF Magyarország kezdeményezésére 

folyik természetközeli erdők telepítésével történő kibocsátás-kompenzáció.) 

 

Környezetegészségügyi, levegőminőségvédelmi szempontból az allergizáló növények szerepe jelentős. 

Az alábbi ábrán a Budakalászon felmért, parlagfűvel szennyezett területek elhelyezkedése látható.  

 

Közismert, hogy nem csak a parlagfű, hanem más növényfajok pollenje is kiválthat allergiás reakciót 

(sok más anyaggal együtt). Az alábbi második ábrán néhány növény pollenszórásának alapján 

összeállított pollen-naptárt adunk közre. Ebből látható pl. az is, hogy a parlagfű, mint jelentős allergén, 

csak augusztustól válik veszélyessé, addig az ellene való védekezésre hosszú időszak áll rendelkezésre 

az év során (pl. többszöri kaszálás, illetve fenntartható megoldásként a bolygatott területek 

tereprendezése, ideértve a zárt gyeptakaró mielőbbi kialakítását). 
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51. ábra Budakalász parlagfű-szennyezettségi térképe. A sárga területek a 2011-2019. közötti időszakban szennyezett 

területeket jelölik. (Forrás: NÉBIH Parlagfű információs térkép, airterkep.nebih.gov.hu). 

 

 

 
52. ábra A különböző allergizáló növényfajok (pontosabban fajok és a fajszintnél magasabb taxonok) pollenszórásának 

éves periódusa, „pollennaptára”.  (Forrás: sussfelnap.hu)  

 

A parlagfűvel kapcsolatban érdemes kitérni arra, hogy e fajt alkalomszerűen összetévesztik más, hasonló 

élőhelyi igényű, szintén allergizáló, gyakori fajjal, például a fekete és a fehér ürömmel, libatopokkal. Ez 

összességében azért nem probléma, hiszen allergizáló fajokat szorít vissza az elrendelt kaszálás, vagy a 

bírságolás, szankcionálás. A probléma tárgyát az képezi, hogy a pusztán „gazos” – kaszálatlan, nem öt 

cm hosszúra kaszált, nyírt – terület nem jelenti azt, hogy ott allergén fajok jelen vannak. Egyfelől az 

ilyen gyepekben ritka, védett fajok is előfordulhatnak, más felől ma már felismerték, hogy a túlzott 

kaszálással a talaj kiszárad, egyes fajok eltűnnek és a virágos fajokban gazdag gyepek szemre is 

kellemesebb látványt nyújtanak, mint a kiégett, rövidre vágott gyepek. Ez utóbbi gondolat mentén ma 

már egyre terjed a közterületek, illetve útmentisávokban a gyep magasan történő meghagyása, ritkább 

kaszálása, illetve egyes parkokat eleve így terveznek. (Saját, közelmúltban történt budakalászi 

megfigyelésünk, hogy az M0-autóútra való felhajtó sáv menti gyepek kaszálásának húzódásával a 

talajban meglévő magbankból a hajdani láprét egyes fajai hajtottak ki.) 

Az ilyen „vadvirágos rét”, „méhlegelő”-jellegű gyepek kialakításához szükséges, hogy a korábban leírt 

gyomosító, allergizáló fajok ne legyenek jelen, vagy csak kis mennyiségben, illetve az ötlet a településen 

fel legyen vezetve a lakosság számára.  
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Ugyancsak a parlagfű és a hasonló fajok kapcsán fontos az élőhelyi igény említése, mert ezek a fajok 

olyan talajon jelennek meg és szaporodnak el, mely bolygatott. Ilyenek az éppen felhagyott vagy 

pihentetett szántók (vö. „parlag”!), az utak menti parkolással, kihajtással roncsolt talajú útpadkák, azok 

menti gyepsávok, építkezések, beruházások taposott és/vagy többször áthalmozott talajdepóniái. E fajok 

az árnyékolást nem bírják, a beálló gyepvegetációból kiszorulnak. Irtásuk gyakori módja a rendszeres 

kaszálás lenne, de rendszeresség nem mindig teljesül, másfelől a kaszálás nem egyszer felsérti a talajt, 

ami további jó feltételeket biztosít e fajoknak. Ugyanezen okból a növények gyökeres kitépkedése is a 

fajnak kedvező élőhelyi feltételeket teremti meg újra és újra, a talaj bolygatásával. 

 

Továbbá: Amint fent már említettük, sok más növényfaj is allergizál. Egyes fajok esetében a faj 

pollenjének szerepe nem egyértelmű (pl. nyarak). Az irtás-központú megoldásnak távlatokban az lehet 

kimenete, hogy számos növényfajt ki fognak irtani települési környezetből, anélkül, hogy az okokat 

kezelnék (pl. bolygatások megszüntetése, allergiára hajlamosító életforma megváltoztatása). 

Az allergia témakörét árnyalja továbbá, hogy egyes vélemények szerint az allergia kialakulása más 

tényezőkön is múlik, így részben egyéni érzékenység és a táplálkozás is a hátterében van.)  

 

A területhasználatok jellemzői mentén szót érdemel, hogy Budakalász erdősültsége igen magas. 

Ugyanakkor a beépített területek és szántók kiterjedése is jelentős, és a nagy forgalmú utak a kül- és 

belterületet egyaránt érintik.  

Ezzel összefüggésben említjük meg azt a 2020. évi vizsgálati sorozatot, mely Budakalász területén a 

szálló ultrafinom részecskék koncentrációjának mérésére irányult. A vizsgálatokat Lenkei Péter és 

Marozs Ágnes végezték, 2020.01.20. és 03.05. között. Az ultrafinom részecskék bizonyítottan 

rákkeltők, így közvetlen környezetegészségügyi jelentőségüket nem kell bővebben alátámasztani.  

 

A szakértők 8,53 km hosszan járták be a települést olyan nyomvonalak mentén, hogy a fűtési és 

közlekedési eredetű ultrafinom részecske szám kimutatható legyen a háttérszennyezés nélkül. Ilyen 

szempontok voltak, pl. ne Budapest felől fújó szél legyen a jellemző, fűtési szezonban legyen a mérés.  

A vizsgálat során négy mérésre került sor, hétköznap, csúcsidőben, hétvégén, különböző időjárási 

körülmények között. A szakértők beszámolnak arról, hogy pl. az enyhe idő miatt a fűtési eredetű 

szennyezés csökken, ill. az alacsonyabb vagy magasabb légnyomás mind hatással van az eredményekre. 

Egyes esetekben egyetlen személyautó, sőt néhány dohányos hatását is kimutatták! A dokumentumban 

javaslatok is olvashatók: Fontos a fűtési szokás megváltoztatása, különösen az illegális hulladék égetése, 

a tűz elfojtása, a hatékonyabb hőszigetelés. Ez utóbbival a fűtési igény felére csökkenthető! Szűrők 

telepítése is javasolt, pl. kávépörkölő üzeme esetében.  

 

A vizsgálati eredmények szerint a háttérszennyezettség többszörösét haladja meg a helyi fűtési és fűtési 

eredetű koromszennyezés. Ez a fajta szennyezés évente Magyarországon 11-15 ezer fő halálát okozza, 

mely érték meghaladja Budakalász lakosságszámát!  

 

A legnagyobb mennyiséget az Ürömi út mentén mérték, ahol az autók kapaszkodni kényszerülnek és a 

forgalom is jelentős. A hatás 2-4 házsornyi mélységben is jelentkezik! Az okok vélhetően a régebbi 

típusú dízelmeghajtású tehergépjárművekben is keresendők. 

Az iskolánál a gyerekek kocsival iskolába történő szállítása is probléma, ahogy más településeken is. 

 

Levegőminőségi problémák egy sajátos formája az avarégetés, mely országos léptékben 2021. január 

elsejétől tilos. Budakalász helyi környezetvédelme rendeletében már évek óta tiltja a kerti hulladék 

égetését. Ezen okokból a magánkertekben keletkező avart vagy a hulladékszolgáltatónak kell 

elszállítania és komposztálni, vagy a lakosságnak kell helyben komposztálnia.  

 

Egyéb lakossági légszennyező hatásokról, mint pl. fűtésből fakadó szennyezés, különös tekintettel az 

arra nem alkalmas, sőt egészséget károsító anyagokat tartalmazó anyagok égetésére, ld. pl. bútorlap, 

nincs egyéb információnk, mint a fent idézet szakértői jelentés (valamint a módszer sajnos általánosan 

elterjedt volta).  
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Fontosnak tartjuk jelezni, hogy egyes agglomerációs településeken is újra kezd teret nyerni a fatüzelés 

és ezzel egyidejűleg a hulladék, bútorlap égetése, mely hatása az utóbbi években a lakosság légzőszervi 

megbetegedési mutatóiban is tetten érhető volt. 

Konkrét, összesített, budakalászi környezet-egészségügyi adatokkal nem rendelkezünk. 

 

A fával történő fűtés alternatívái között szerepel például a földgázzal, vagy az elektromos árammal 

történő fűtés. Az energiagazdálkodásról szóló fejezetben tételesen feldolgozva mutatjuk be a gáz- és az 

áramszolgáltatótól kapott adatokat. 

 

1.9. Klímavédelem 
 

A 2004-ben készült TKP I-ben, közvetlenül a klímavédelemmel kapcsolatban nem fogalmaztak meg 

intézkedéseket. A levegőminőséggel és az energiahatékonysággal, a közlekedéssel, a felszíni vizek és 

zöldfelületek kezelésével, valamint a környezetbiztonsággal összefüggésben, közvetve, klímavédelmi 

célok is szerepelnek a TKP I-ben.  

A témakör szerepeltetésének hiány arra vezethető vissza, hogy 17 évvel ezelőtt - bár a klímaváltozás 

szakmai körökben évtizedek óta vezető téma– nem volt nyilvánvaló sem jellegében, sem 

hatásrendszerében a mindennapi életben. Mostanra azonban már mindannyian rendelkezünk saját 

tapasztalatokkal is. Például a telek rendre elmaradnak, mely szubjektíven is megítélhető, de konkrét 

adatsorok is alátámasztják: Alacsony a havas és a fagyos napok száma, a hőségnapok száma nő, az éves 

csapadékösszeg nőtt, de a száraz periódusok hossza is nőtt, egy-egy csapadékesemény alkalmával 

szélsőséges mennyiségek hullanak alá. Mindezen változások hatással vannak az emberi egészségre, az 

emberi élet és az infrastruktúrák biztonságára, az élőhelyekre. 

 

A korábbi struccpolitikát ma már felváltotta a klímapánik, amit 2020. tavaszától kissé háttérbe szorított 

a koronavírus megjelenése, de időközben ismét és joggal erősödik a megoldást követelők hangja.  

 

A klímaváltozás témaköre nagyon összetett. Ahogy korábban is jeleztük, azt nem azonosítjuk a 

levegőminőséggel, még akkor sem, ha a klímaváltozás egyik, arányaiban legfontosabbnak tűnő oka a 

légkör összetételének antropogén megváltozása. 

 

Említést érdemel, hogy a klíma változása természetes folyamat, számos tényező kölcsönhatásának 

következménye.  

A Föld klímáját befolyásolják a Föld bolygó sajátosságai, helye, viszonyai a Naprendszerben. 

Olyannyira így van ez, hogy a Föld történetében egészen szélsőséges klimatikus állapotokkal is 

találkozhatunk a talán nem is egész bolygóra kiterjedő száraz sivatagtól a teljesen hó- és jég borította 

„jégbolygóig”. A legutóbbi jégkorszak is csak 10.000 éve ért véget, és jól ismert a „kis jégkorszak” az 

1400-as évektől az 1800-as évek végéig, mely már igencsak emberi történelmi léptékű folyamat volt. 

Az ember megjelenése óta részben dokumentált, részben szakemberek által visszakövethető módon, a 

mindenkori klímának és változásának következményei voltak. Pl. éhínségek, népmozgások. 

 

A klíma változásának természetes okai mellé az utóbbi évszázadokban markánsan felsorakoztak az 

antropogén okok, így pl. a légköri széndioxid-mennyiség növekedése (bár jól tudjuk, hogy más 

komponensek sokkal erősebb üvegházgázok). Nem mellőzhető a klímát egyenletesebbé tevő vizek és a 

vegetáció „kiűzése” a tájból sem (ld. pl. erdőirtás, vizes élőhelyek lecsapolása, árterületek felszámolása, 

folyók és patakok szabályozása a vízelvezetés és a talajvíz-süllyesztés érdekében). Elég itt a nyári 

vízmelletti és erdőben történő nyaralás elviselhető voltára gondolni, a városban töltött nyár helyett, 

valamint a szántóföldek, az erdőirtás, a gyepfeltörés, a lecsapolás, a folyószabályozás, a beépítések, 

burkolások nagy arányára gondolni. (Budakalász esetében is érdemes ismét megtekinteni a tájtörténeti, 

tájhasználat változását bemutató fejezetet és mellékletet, valamint annak folytatásaként mérlegelni a 

jelenlegi tendenciákat.) 

Az említett beavatkozások eredményeképpen a légkört hűtő víz eltűnik a talajból, folyók, tavak, 

mocsarak medréből, ártereiből, lefolyástalan mélyedésekből, erdők, gyepek, városi zöldfelületek híján 

a vegetációból. Míg ezeket racionálisan mindig meg tudjuk magyarázni, pl. élelmiszer- és árvízi 

biztonság címszóval, addig a vízmegtartó megoldások, zöldfelületek megfelelő mértékű növelése 
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felesleges, érthetetlen és kivitelezhetetlen passzióként kerül feltüntetésre. Ugyanakkor számos, köztük 

némely harmadik világbéli ország már százhektár számra telepít erdőt… Hazai jó hír, hogy jelentős 

állami források is elérhetők azok számára, akik erdőt telepítenének. Továbbá hatalmas EU-s források 

állnak 2021. elejétől rendelkezésre az ún. települési kék és zöld infrastruktúra fejlesztésére. Ezen felül 

például, 2019-ben és 2020-ban, öt településen valósultak meg vízmegtartó, lefolyáslassító 

beavatkozások a Belügyminisztérium, a WWF Magyarország és önkormányzatok partnerségében. 

 

A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak csökkentését számos más, jobban értett megoldással szoktuk 

előmozdítani, pl. fosszilis energiahordozók csökkentésével, alternatív energiaforrások igénybevételével, 

az energiaigény csökkentésével, melyek az egyes ember szintjén jelentheti a napelemek, napkollektorok 

használatát, az autóhasználat mérséklését, elektromos autó, busz használatát, a gyalogos és kerékpáros 

közlekedést. Ezek a megoldások az egyén szintjén gyakran költségesek és kényelmetlenek; a tendenciák 

sem ebben az irányban haladnak. Például, megnőtt a kereslet a nagyméretű, egyúttal nagyfogyasztású 

autók iránt; mindeközben még nem általánosan megfizethetők az elektromos autók (bár azok előállítása 

és az elektromos áram előállítása is anyag- és energia-igényes, sőt!); nő a lakóépületek mérete; a 

munkahely és lakhely távolsága gyakran nem hidalható át tömegközlekedéssel, csak autóval; az olcsó 

repülőjáratok már szinte mindenkinek elérhetők. 

 

A TKP II-ban egy komplex, átfogó budakalászi klímavédelmi stratégia készítését javasoljuk, mely célra 

időszakosan pályázati források is elérhetők.  

 

7.10. Környezetbiztonság, veszély-elhárítás 
 

Mint ez előző fejezetben utaltunk rá, a klímaváltozásnak vannak közvetett és közvetlen, veszélyeket 

hordozó következményei. A klímaváltozástól függetlenül is fennállnak kockázatok, de azok egy 

részének jelentőségét a klímaváltozás felerősíti.  

 

A témakör számos környezetvédelmi vonatkozással bír, kapcsolódik többek között például a 

környezetegészségügyhöz is, de a területhasználatokhoz, a közlekedéshez, a földtani és vízrajzi 

viszonyokhoz is. 

 

A TKP I. tervezői Települési Környezetbiztonsági Koncepció készítését javasolták, melyre nem került 

sor. 

A TKP II-ben magunk is fontosnak tartjuk, hogy a természeti katasztrófák és műszaki balesetek mentén 

alakuló havária-helyzeteket, valamint a védekezés és megelőzés lehetőségeinek feltárják. Látni kell 

azonban, hogy a kockázatok sok más szakágat érintve, számos más szakterületen intézkedve, részben 

vagy egészben orvosolhatók. A legfontosabb az, hogy a különböző szakterületek egymás előnyeit ne 

kockáztassák, hanem erősítsék.  

A TKP II-ben ezért egy olyan átfogó Települési Környezetbiztonsági Koncepció készítését javasoljuk, 

mely a különböző szakági intézkedéseket össze is fogja, a jó, szinergikus gyakorlatokat feltárja, 

megfogalmazza, a korábban és az alábbiakban leírtak figyelembevételével. 

 

Budakalászon ipari és katonai tevékenységből származó, veszélyes hulladék általi veszélyeztetettség 

fennáll: A Szentendrei Déli Vízbázist a hajdani orosz laktanya és a lenfonógyár több évtizedes 

szénhidrogén szennyezése kockáztatja, melyek felszámolásával a közelmúltban kezdtek el foglalkozni. 

 

Kisebb, de nem elhanyagolható, napi többszáz m3 mennyiségű szennyezést jelent a szennyvíz 

szikkasztás a településen. 

 

A hegyvidéken lévő karsztos vízbázis veszélyeztetettségéről nincsenek információink, az azonban 

ismert, hogy a Holló-forrás vízminősége nem mindig alkalmas ivóvízcélú hasznosításra. 

  

A hajdani kőbányában illegális lerakásról nincs információnk. 

 

mailto:dukayigor@gmail.com
http://www.renatur.hu/


BUDAKALÁSZ VÁROS II. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2022-2027)          103 
 

RENATUR 2005 BT. 

 ▪▪▪ Székhely: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. ▪▪▪ Tel.: +36 70 325 02 54 ▪▪▪  

▪▪▪ E-mail: dukayigor@gmail.com ▪▪▪ Honlap: www.renatur.hu ▪▪▪ 

 

A két bányató a felszín alatti vizet feltárja és vízbázisvédelmi területen találhatók. 

 

A közúti balesetek során környezetbe kerülő szennyezőanyagok révén is károsodhatnak a felszíni és 

felszíni vizek, a talaj, az élővilág, de ez a hatás vélhetően lokális. Hasonló a helyzet az esetleges lokális 

szennyvíz-kiöntésekre nézve.  

A tisztított szennyvíz befogadóba engedése állandó hatás, de fizikailag nem Budakalászon jelentkezik. 

 

A közúti eredetű levegőszennyezés szintén állandó környezetegészségügyi veszélyforrás.  

 

A természeti katasztrófák közé tartoznak az árvizek, a belvíz, a tűz, a földrengés, a vihar és a szárazság 

hatásai. 

Budakalász a Duna és két patak mentén fekszik. Az árvízvédelmi töltések fenntartottak, fejlesztésük a 

MÁSZ növekedése miatt szükséges lehet. A Duna árterén található lakott és üdülőterületek a Luppa-

sziget és a Duna-parti településrész, valamint kerékpárút.  

A kisebb vízfolyások mentén tudomásunk szerint nem áll fenn kiöntésveszély. (A közelmúltban a két 

patak torkolata lett megkotorva, 2021. végén pedig a Kalász-patak Budai úti híd alatti és feletti szakasza, 

valamint a híd szelvénye. Egyidejűleg a hordalékfogó is helyre lett állítva, mely fogadni képes a patakon 

érkező anyagot. A kotrási munkákat vegetációs időn kívül végezték, előzetesen az ökológiai 

szempontokat is mérlegelték.) 

 

A település területén belvizes területeket nem tartanak nyilván. Mélyfekvésű, időszakosan gátolt 

vízelvezetésű területrészek vannak Budakalászon. Már a TFK is felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a 

területek, esetenként vízvisszatartásra is felhasználhatók. 

 

A domborzati adottságok alapján a település nagy, folyami ártéri síkhoz tartozó része eredetileg 

lefolyástalan, vízállásos, árvizes terület volt. A belvizességhez vezető körülmények mára jelentősen 

megváltoztak (ld. folyó- és pataszabályozás, töltésezés, árkok kialakítása, talajvízszint-süllyesztés, 

feltöltés, bányászat) 

 

A település egyes területeinek tűz által veszélyeztetettségéről némi információval szolgál az 

„Erdőtérkép”. Belterületi tűzveszélyes erdő nincs, csak attól távolabb fordul elő.  

Más jellegű tűzkárok belterületen fordulhatnak elő. 

 

 
53. ábra Budakalász erdőtérképének részlete, tűzveszélyességi tematikával. A sárga területek a kismértékben, a narancs 

színű területek a közepes mértékben, a piros területek a nagymértékben tűzveszélyes erdőket jelölik. A rózsaszín vonal 

a települések közigazgatási határát jelzi. (Forrás: NÉBIH Erdőtérkép, https://erdoterkep.nebih.gov.hu/). 
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Klímaváltozással összefüggő veszélyhelyzetet teremt, ha pl. hirtelen lezúduló csapadékkal nem tud 

megbirkózni a kül- és/vagy a belterületi csapadékelvezető hálózat, illetve „egyesített rendszerként” a 

szennyvíz-csatornahálózat és kiöntések keletkeznek.  

A hőségnapok és a romló levegőminőség egészégügyi következményekkel járnak.  

A viharok az épített elemek, ellátó infrastruktúrák (pl. utak, közművek) károsodását, ezáltal a 

szolgáltatások, a fizikai mentés időszakos megszűnéséhez, korlátozásához vezethetnek (ld. pl. áram-, 

gáz-, ivóvíz- és élelmiszer-ellátás, hulladékszállítás, orvosi ellátás, mentők, tűzoltók, rendőrség, 

szociális segítségnyújtás). 

 

A klímaváltozással összefüggésben az időjárási szélsőségek nőnek, mely elérhet egy olyan léptéket, 

mely tudatos felkészülés nélkül kezelhetetlenné válik.  

 

A járványok terjedése mentén említést érdemel, hogy pl. trópusi betegségeket terjesztő trópusi 

szúnyogfajok már most is jelen vannak az országban. Nem tudni pontosan, hogy a 2020-ban hazánkban 

is pandémiás helyzethez vezető koronavírus milyen összefüggésben van a klímaváltozással, azonban az 

szinte biztos, hogy az azzal valóban összefüggő járványokkal számolni kell. 

 

7.11. Szennyezett, roncsolt területek 
 

Amint korábbi fejezetekben említésre került, a település ivóvizét szolgáltató egyik vízbázisvédelmi 

terület közvetlenül és két okból is veszélyeztetett.  

 

Potenciális veszélyt jelentenek az illegális hulladéklerakók, valamint a belterületi szennyvíz-

szikkasztás, mely aránya a gyűjtőhálózat kiépültével minden bizonnyal jelentősen csökkent, azonban 

nem zárható ki. A szikkasztott szennyvíz hossz ideig a talajban maradhat, ott a talajvízzel mozog. 

Hasonló lehet a diffúz mezőgazdasági eredetű szennyezés, mely a műtrágya és vegyszer-használatból, 

állattartásból eredeztethető. A szántóföldi területhasználat még ma is eléri a 27 %-ot, de korábban, már 

évszázadokkal ezelőtt is jelentősebb volt. A szántóföldi kemizálásuk vélhetően „csak” az utóbbi 

évtizedekben volt jellemző.  

 

Roncsolt területek a hegyvidéken a kisebb-nagyobb kőbányák, valamint egy nagy kőbánya területei. 

 

A településen két nagy kavicsbányató található, melyek rekreációs utóhasznosítása évtizedek óta tart. 

 

Tágan értelmezve más, eredeti táji, élőhelyi, domborzati adottságokat megváltoztató, klasszikusan nem 

károsítónak nyilvántartott beavatkozások is tájsebek lehetnek, ld. lecsapoló árkok, utak és töltéseik, 

felüljáró, feltöltések, beépített területek.  
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8. A lakossági környezetvédelmi kérdőív értékelése 
 

Települési Környezetvédelmi Program (TKP) felülvizsgálata, új program készítése mentén lakossági 

kérdőív készült az itt élők környezettel, környezet állapotával kapcsolatos tapasztalataik, véleményük, 

javaslataik megismerése érdekében. 

 

Tekintettel arra, hogy a TKP tervezésének elkezdésével egyidőben a SUMP és a TFK tervezése már 

lakossági kérdőíves adatgyűjtési fázisba ért, célszerű volt a három terv kérdőíveit együtt, az az egyetlen 

kérdőív formájában a lakossághoz eljuttatni. (A kérdőív TKP-ra vonatkozó három oldala a jelen 

dokumentum 3. sz. mellékletében érhető el. A teljes kérdőív a SUMP 69. oldalán, a 8. sz. mellékletben 

olvasható. A tanulmány ezen a linken érhető el: https://www.budakalasz.hu/wp-

content/uploads/2021/11/5977_Budakalasz_SUMP_1123_kn.pdf?x94691 ). 

 

A közös kérdőívet honlapon és papír alapon közzétették. Begyűjtésük 2021. októberében megtörtént.  

 

Összesen 598 db kitöltött kérdőív született, melyeknek a SUMP és a TFK szempontjából releváns 

részeinek értékelése adott dokumentumokban olvasható. Tekintettel arra, hogy mind a TFK, mind a 

SUMP környezetvédelmi szemléletű, az ott levont következtetések egy részére a TKP-ban is utalunk. 

 

A TKP-re specifikus kérdőív négy kérdéscsoportot tartalmaz, kétféle válaszadási lehetőséggel. 

Az első két kérdéscsoport azonos 13 témakörrel kapcsolatos lakossági tapasztalatokat, véleményeket 

firtatja, eltérő módon. Egyrészt egy 1-5 közötti skálán kell értékelni Budakalász egésze környezetének 

egyes jellemzőit, másfelől arra kérik a kérdezők a válaszadókat, hogy ugyanezen 13 szempontot az 

elmúlt öt év távlatában is vizsgálják (történtek-e változások és milyen irányban?). 

A harmadik kérdéscsoport a közvetlen lakókörnyezetben, 20 témakörben kíváncsi az ott élők 

tapasztalataira. 

 Végül, a 4. kérdéscsoport 11 kérdése arra irányul, hogy ha a kitöltő személy lenne az Önkormányzat 

helyében, milyen prioritási sorrendben végezné el adott feladatokat. 

 

1. Az első kérdéscsoportra („Kérjük, értékelje Budakalász környezetének alábbi jellemzőit”) 

adott válaszok értékelése. 

 

Az 1 pont a legrosszabb, az 5 a legjobb értéket jelenti. A hatodik adatsor a hiányzó válaszok számát (n.a. 

– nincs adat), arányát mutatja.  

 

 1 2 3 4 5 n.a. 

Közúti forgalom kellemetlenségei (balesetveszély)] 139 162 187 63 13 34 

Közlekedési légszennyezés mértéke (kipufogógáz) 233 172 119 30 13 31 

Közlekedési zaj mértéke 201 176 148 32 10 31 

Illegális szemétlerakás 88 155 194 97 15 49 

Allergiát okozó növények (köz- és külterület, telkek) 73 118 201 137 23 46 

Patakok, árkok és környékük állapota 79 133 214 122 11 39 

A Duna-part és az árterének állapota 37 98 253 135 8 67 

Szabálytalanságok ellenőrzése, számonkérése 101 109 199 106 25 58 

Természeti értékek, a tájkép állapota 30 60 211 201 38 58 

Utcák tisztasága (utak, járdák) 26 59 205 245 23 40 

Területek rendezetlensége (pl. elhanyagolt telkek) 40 93 257 149 11 48 

Állattartás problémái 32 51 200 201 50 64 

Zöldterületek, parkok: tisztaságuk, növényzetük 17 58 198 235 46 44 
19. táblázat A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok gyakorisága 
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54. ábra A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok aránya grafikusan ábrázolva. 

 

A környezeti állapotot a 13 témakörben igen kevesen értékelték a legjobbnak: Az ötös értéket 8-50 lakos 

adta az 598 válaszadóból, témánként. Ebben a sorrendben, 50, 46 és 38 válaszadó az állattartás 

problémáit, a zöldterületek tisztaságát, valamint a természeti értékek védelmét tartotta a 

legmegfelelőbbnek (ötös érték). 

A skála másik végén lévő, vagyis a lehető legkisebb pontszámot legnagyobb számban kapó 

szakterületek a közlekedési légszennyezés (kb. 40 %!), a közlekedési zaj mértéke (kb. 35 %), a közúti 

forgalom okozta baleseti kockázat (kb. 25 %).  

 

2. A második kérdéscsoportra („Kérjük, értékelje Budakalász környezetének alábbi jellemzőit 

aszerint, hogy milyen irányban változtak az elmúlt 5 évben”) adott válaszok értékelése 

 

 Romlott Változatlan Javult Nincs adat 

Közúti forgalom kellemetlenségei (balesetveszély)] 390 144 15 49 

Közlekedési légszennyezés mértéke (kipufogógáz) 429 117 5 47 

Közlekedési zaj mértéke 426 121 1 50 

Illegális szemétlerakás 117 339 61 81 

Allergiát okozó növények (köz- és külterület, telkek) 94 361 64 79 

Patakok, árkok és környékük állapota 104 345 80 69 

A Duna-part és az árterének állapota 65 365 72 96 

Szabálytalanságok ellenőrzése, számonkérése 126 328 62 82 

Természeti értékek, a tájkép állapota 75 364 71 88 

Utcák tisztasága (utak, járdák) 69 353 104 72 

Területek rendezetlensége (pl. elhanyagolt telkek) 67 376 76 79 

Állattartás problémái 48 401 60 89 

Zöldterületek, parkok: tisztaságuk, növényzetük 68 309 146 75 
20. táblázat A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok gyakorisága 
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55. ábra A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok aránya grafikusan ábrázolva. 

 

Nem meglepő módon a közúti közlekedéssel összefüggő, egyébként is prioritásnak tartott témakörökben 

gondolják leginkább úgy a lakosok, hogy romlott a környezet állapota. Ezek a témakörök a forgalom 

növekedéséből adódód biztonsági kockázat (390 válaszadó), a közlekedési eredetű légszennyezés és zaj 

növekedése (429, ill. 426 válaszadó). 

Az összes többi témakörben 309-401 „szavazattal” inkább a stagnálás jellemző. 

Az előbb leírtak alapján igen kis szavazat mentén kell számítani arra, hogy javulás következett be a 

lakosok megélése alapján Budakalász környezeti állapotában. Legnagyobb arányban (146 fő szerint) a 

zöldterületek, parkok fejlesztése mutat javuló tendenciát. Száznégy lakos szerint az utak és járdák 

tisztántartása javult, majd jócskán lemaradva (80 lakos véleménye alapján) a harmadik helyen a patakok, 

árkok és környezetük állapotának javulása áll. 

 

3. A harmadik kérdéscsoportra („Kérjük, osztályozza az alábbi környezeti tényezőket az Ön 

közvetlen lakókörnyezetében”) adott válaszok értékelése. 

 

Az 1 pont a legrosszabb, az 5 a legjobb értéket jelenti. A hatodik adatsor/adatoszlop a hiányos válaszok 

számát (n.a. – nincs adat), arányát mutatja.  

 

 1 2 3 4 5 n.a. 

Levegő minősége a forgalmas utak mentén 265 132 109 47 5 40 

Utak, járdák műszaki állapota 163 151 180 59 5 40 

Lakosság bevonása a környezeti akciókba, döntésekbe 104 123 182 99 36 54 

hulladékgyűjtés lehetőségei (veszélyes hulladék, 

elektronikai hulladék stb.) 120 150 151 102 29 46 

Esővíz, felszíni vizek elvezetése 137 123 193 81 10 54 

Felszíni vízfolyások minősége 92 117 217 88 7 77 

Tájékoztatás a környezetvédelemről 87 140 187 92 22 70 

Lakóterület beépítése (sűrűség, zöldfelületek 174 134 142 79 18 51 

Kerékpározási lehetőségek 82 126 202 109 19 60 

Tömegközlekedési lehetőségek 94 93 199 124 32 56 

Környéken lakók környezetéhez való hozzáállása 46 81 200 171 39 61 

Szennyvízkezelés minősége 44 56 187 188 44 79 

A felszín alatti vizek minősége (pl. talajvíz) 26 66 213 168 27 98 
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Környezeti nevelés, oktatás 46 79 190 153 31 99 

Levegő minősége fűtési időszakban 137 173 175 56 6 51 

Egészségügyi ellátás 46 75 172 184 52 69 

Csatornázottság (Szennyvízcsatornák, rákötések) 58 66 146 171 86 71 

Épületek állapota 18 54 200 221 46 59 

Ivóvíz minősége 19 39 116 226 137 61 

Szemétszállítás (gyakoriság, szelektív hulladék, kukák 

telítettsége stb.) 36 82 105 214 113 48 

A lakókörnyezetének jellege, ingatlanok értéke 24 32 131 252 103 56 
21. táblázat A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok gyakorisága 

 

 
56. ábra A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok aránya grafikusan ábrázolva. 

 

A válaszadók közvetlen lakókörnyezetükben vélhetően igen eltérő módon láthatják a környezetük 

állapotát, hiszen az egyes településrészeken lehetnek eltérések. Valószínű az is, hogy a lakókörnyezetük 

állapotát jobban ismerik, mint a város általános állapotát, illetve elképzelhető, hogy a lakókörnyezet 

alapján ítélik meg a város egészét. 

Összességében az első három legrosszabb környezeti állapotú témakör a levegőminőség (az utak 

mentén; 265 válasz), a lakóterületek beépítettsége (174), az utak, járdák műszaki állapota (163). 

A negyedik helyen a levegőminőség (a fűtési szezonban) és az esővíz-elvezetés állnak 137-137 szavazó 

véleménye alapján. 

A legtöbb ötös értéket kapó három témakör az ivóvíz minősége (226), a szemétszállítás (gyakoriság, 

szelektív hulladék, kukák telítettsége stb.; 113) és a lakókörnyezetének jellege, ingatlanok értéke (103). 

 

4. A negyedik kérdéscsoportra („Ha Ön lenne az Önkormányzat helyében, milyen prioritási 

sorrendben végezné el az alábbiakat?”) adott válaszok értékelése 

Az első öt adatsor/adatoszlop az 1-5 prioritási skálára utal, ahol az 1 a legkevésbé fontos, az 5 a 

legfontosabb, legnagyobb prioritású intézkedéseket jelenti. A hatodik adatsor/adatoszlop a hiányzó 

válaszok számát (n.a. – nincs adat), arányát mutatja. 
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 1 2 3 4 5 n.a. 

Utak, járdák kiépítése, javítása 20 37 135 147 218 41 

Forgalom csillapítása, elvezetése 27 15 32 71 418 35 

Egészségügyi ellátás fejlesztése 31 59 184 164 116 44 

Szennyvízcsatorna teljes kiépítése 31 74 170 155 120 48 

Köztisztaság, illegális hulladék lerakások 

felszámolása 20 44 164 173 150 47 

Intézményekben folyó környezeti nevelés fejlesztése 

(képzés, eszközvásárlás stb.) 32 73 179 150 116 48 

Parkok fenntartása, fejlesztése 18 60 202 170 107 41 

[Játszóterek fejlesztése 31 59 182 143 138 45 

Természeti értékek kijelölése, védelme 29 49 155 153 165 47 

Új kutyafuttató területek kialakítása 158 110 131 77 78 44 
22. táblázat A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok gyakorisága 

 

 
57. ábra A kérdőív vonatkozó részére adott válaszok aránya grafikusan ábrázolva. 

 

A messze a legmagasabb ötös prioritást kapott témakör a forgalomcsillapítás és elvezetés témaköre: Az 

598 válaszadóból 418 tekinti legfontosabbak, mely kb. 70 %-ot jelent.  

Az itt élők nagy része jelentős fontosságot tulajdonít még az utak, járdák építésének, karbantartásának. 

218 lakos tette az első helyre ezt a témakört, mely kb. 35 %-ot jelent.  

Százhatvanöt „szavazattal” a harmadik legfontosabb témakör a természeti értékek védelme. 

A összes többi témakör – egy kivételével – 107-138 esetben lett a legfontosabb.  

A legnagyobb prioritást legkisebb arányban az új kutyafuttatók létesítése kapta. 

 

Összegzés: 

 

A lakossági vélemények alapján a közlekedési eredetű hatások, így a baleseti kockázat, a légszennyezés 

és a zaj a legjelentősebbek. Kiemelkedő még az utak, járdák közterületek tisztaságának, létének, 

valamint a vízelvezetés kérdésköre. A prioritások között minden bizonnyal egyedi életszemlélet és 

tapasztalatok állnak, de nyilvánvaló az is, hogy a mindennapi élethez nélkülözhetetlen közlekedés, a 

közterületek állapota van leginkább szem előtt, ezt tudja a lakosság jobban, könnyebben megítélni. 

A többi, nagyszámú témakörben jóval kiegyenlítettebb a „mezőny”. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Adatsor1 Adatsor2 Adatsor3 Adatsor4 Adatsor5 Adatsor6

mailto:dukayigor@gmail.com
http://www.renatur.hu/


BUDAKALÁSZ VÁROS II. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2022-2027)          110 
 

RENATUR 2005 BT. 

 ▪▪▪ Székhely: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. ▪▪▪ Tel.: +36 70 325 02 54 ▪▪▪  

▪▪▪ E-mail: dukayigor@gmail.com ▪▪▪ Honlap: www.renatur.hu ▪▪▪ 

 

 

9. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS 

CÉLÁLLAPOTOK – A II. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI 

PROGRAM EGYES FELADATAI  
 

A TKP I. felülvizsgálata és a rendelkezésre álló települési szintű dokumentum, adatok, 

információk alapján kidolgozott TKP II. feladatait, táblázatos formában a 2. sz. melléklet 

tartalmazza.  

 

A TKP I. intézkedéseit tartalmi és formai szempontból, az áttekinthetőség érdekében szintén táblázatos 

formában, esetenként egyszerűsítve és a teljesülésre vonatkozó konkrétumokkal együtt adjuk közre az 

1. sz. mellékletben.  

 

Az új tervezési cél az volt, hogy egy átfogó, komplex, integrált szemléletű, de könnyebben áttekinthető 

TKP II. készüljön, melyben látszanak olyan összefüggések, melyek a „csak” szakági és antropocentrikus 

megközelítésben nem nyilvánvalók.  

 

Az egyes intézkedéseket a szerint is ütemeztük, priorizáltuk, hogy a korábbi tervezési ciklusban 

mennyiben nem, illetve mennyiben valósultak meg, továbbá, mekkora a lehetősége, hogy időben mindig 

hátra fog sorolódni. 

Településeken általában, így Budakalászon is, jellemzően „lemaradó” témakörök a zöldfelületek 

fejlesztése, legalább is a lélekszám változása és a klímaváltozásban betöltött jelentőségéhez képest 

településstratégiai jelentőségre még nem tett szert. 

 

A természeti értékek védelme is jellemzően alárendelt témakör, azonban Budakalászon legalább a jogi 

védelem sok esetben adott. Ugyanez mondható el az épített örökség védelméről, miként az is, hogy a 

gyakorlati védelemre, kezelése, fenntartásra is szükséges hangsúlyt fektetni.  

 

A Környezetvédelmi Program, mint szakmapolitikai dokumentum alapján legfontosabbnak azt 

tartjuk – a megelőzés elve alapján –, hogy minden egyes szakági, átfogó vagy kiviteli terv úgy 

készüljön el, hogy a kapcsolódó szakmák szempontjai integrálják azt és a környezeti hatásokat 

vizsgálják. (A „szokásos” környezetvédelmi tervfejezetek jellemzően szűkszavúak és nem elég tág 

látókörűek.)  

Fontos, hogy az integrált, komplex tervezés legyen feltétel már a tenderkiírásban is! 

  

Így például egy kerékpárút-fejlesztés, mely valóban hozzájárul a biztonságos, szennyezésmentes 

közlekedéshez, továbbá az egészséges életmód terjedését is segíti, de fontos, hogy ne jó természeti 

állapotú természeti környezetben valósuljon meg, vagy azt ne károsítva, illetve ne akadályozza például 

egy élőhely állapotjavítását. (Gyakori hiba, amikor vízfolyások mentén vezetik a nyomvonalat, hogy 

nem hagynak helyet szélesebb, fás meder kialakítására, mely, egyébként, a kerékpárút árnyékolását is 

segíthetné. Utak mentén jellemzően nem telepítenek legalább egy keskeny cserjés-fás sávot sem, ami a 

kerékpárosokat elválasztja az autóutaktól, melynek előnye a por, a zaj csökkentése, a nap és a szél 

hatásainak mérséklése. Természetesen nem azokon a szakaszokon lehet ezt számonkérni, ahol nincs 

semmilyen hely. Még a példánál maradva azonban épp a budakalászi ártéri erdőben vezetett kerékpárút 

a jó gyakorlat arra, hogyan lehet élőhelykímélő módon kerékpárutat fejleszteni. A használat során 

fellépő hatások azonban már más lapra tartoznak.)  

 

A környezeti szempontok érvényesítését stratégiai dokumentumok esetén a 2/2005. évi 

Kormányrendelet teszi lehetővé és szükségessé.  

 

Emellett jelen Program ajánlásai, egyes intézkedései adnak tervezési szempontokat, különösen a 

településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatakor.  
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Bár a TRE, SZT gyakran túl hangsúlyozottan „csak” építésügyi stratégiai dokumentum, azonban a 

területhasználatok módját, a telekkiosztást és egyéb olyan jellemzőket befolyásolnak bennük, melyek 

segítik vagy éppen ellehetetlenítik a környezeti célok megvalósítását. Az adott területek tulajdonosainak 

érdeke ugyan akceptálható, de nem visz előre, különösen olyan kihívások esetében, mint például a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Lassan elodázhatatlanná fog válni a közösségi érdekek előtérbe 

helyezése, a célnak megfelelő területhasználatok és a szükséges térigények kielégítése – akár 

területvásárlással, -cserével.   

 

Az egyes fejlesztések környezeti hatásainak, következményeik, lehetőségeinek és korlátainak 

előzetes ismerete megóvja a fejlesztőt is az esetleges környezet- és természetvédelmi hatósági 

elutasítástól, mely különösen már nyertes pályázatok és/vagy már kész kiviteli tervek esetében 

fontos. 

 

Itt hívjuk fel a figyelmet arra az országosan jellemző jelenségre, hogy védett és/vagy Natura 2000 

területeken a tervező és a megrendelő gyakran nem számol azzal, hogy környezeti hatásvizsgálatot kell 

végezni és/vagy Natura2000 hatásbecslési dokumentációt kell készíteni. Továbbá, fel sem merül benne, 

hogy elképzelése elutasítással járhat. Az említett dokumentumokat gyakran feleslegesnek, egyszerűen 

kipipálandó, súlytalan tervnek tartják. 

 

A TKP II-ban 31 intézkedési kört („programcsomagot”, feladatot) határoztunk meg. Számszerűleg ez 

jóval kevesebb, mint a TKP I. intézkedéseinek száma (57 db). Semmilyen témakört nem hagytunk el, 

hanem a struktúrát egyszerűsítettük az átfedések lehetőség szerinti csökkentésével. Mindkét Program 

szükségszerűen a maga komplexitásában dolgozza fel a helyi környezetvédelmi teendőket.  

Az egyik legfontosabb tennivaló a környezetügyi kérdések, témakörök felszínen tartása, a 

tájékoztatás, a környezetvédelmi szempontok hatékony integrációja a döntéshozatalban. A 

környezetvédelmi szempontok érvényesítése nemcsak pénzkérdés, hanem stratégia, szándék és 

végrehajtás kérdése is, ezért tartjuk fontosnak, hogy Budakalász Városa esetében szakreferens és 

Környezetvédelmi Bizottság is segíti a környezeti célok megvalósítását.  

Véleményünk szerint kulcskérdés, hogy a szakreferens a döntéshozatali folyamat kezdeti lépéseiben 

megvizsgálhassa (akár külső szakértő bevonásával), hogy adott elképzelés milyen környezeti hatásokkal 

jár, illetve olyan megoldásokat javasolhassanak, melyek környezetkímélők, és további előnyökkel 

járnak. Fontos, hogy ehhez szükség esetén külső segítséget is kérhessenek, amire az utóbbi években 

számos példa akadt. 

Egy mélységig maga a TKP II. is képes szakmai hátteret nyújtani, segíti láttatni az összefüggéseket, 

azonban átfogó volta miatt egyes részletkérdésekben már nem tud segít. A referens dolga ennek 

fényében magának a Programnak a management-je, mely szükségszerűen kapcsolódik a 

településvezetők és a lakosság, mint két külön döntéshozói kör tevékenységéhez.  

A település vezetői stratégiai szinten, a lakosság a mindennapokban hozhatnak jó vagy kedvezőtlen 

döntéseket. A helyi környezetvédelmi feladatok megvalósításában a társadalmi szervezeteknek 

kulcsszerepe van: többek között a lakossággal való kapcsolattartásban, a környezeti nevelésben, a 

forrásszerzésben, a közösségi akciókban lehet az egyesületekre támaszkodni, velük partneri 

együttműködést kötni. A környezeti nevelés terén markáns szerepe van az oktatási intézményeknek, 

különösen a három deklaráltan zöld szemléletű óvodának. 

Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megvalósításában támaszkodhat az állami szakági 

szervezetekre is, így a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságra, valamint az Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 

Főosztályára. 
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Egyes intézkedések településüzemeltetési jellegűek, és ennél fogva többé-kevésbé folyamatos 

tevékenységet kívánnak, ezért „könnyű” teljesíteni őket (ld. zöldfelületek fenntartása, közterületek 

hulladékmentesítése).  

Az intézkedések egy másik csoportjába tartoznak a fejlesztést igénylők és/vagy az általában elhanyagolt 

témakörök. Tipikusan az utóbbiba tartozik a természeti értékek rehabilitációja és bemutatása, de fontos 

lenne pl. a szennyvízhálózatra rákötött csapadékvíz megfelelő módon történő elvezetése is, ill. a 

csatornarendszer fejlesztése, a szennyvíz-rákötések mielőbbi elérése.  

A település tájképi, épített és természeti értékei csábítóan hathatnak a városokból kiköltözni vágyókra 

és turistákra is. Azonban figyelembe kell venni azt is, hogy van egy határ, mely fölött a lakosság és a 

turizmus károsan hat a meglévő adottságokra, lerontja azokat, majd a lakos és turista másutt, 

természetesebb környezetben fog céljainak megfelelő megoldást keresni. 

Az intézkedések egy további lehetséges csoportját képezik azok, melyek más hatáskörben valósulnak 

meg. Ilyen az árvízvédelem (részben), az energia-ellátás, a tömegközlekedés, az ivóvíz- és szennyvíz-

szolgáltatás. Ezek megvalósítása az önkormányzat és a szolgáltatók szoros együttműködését igényli, az 

Önkormányzat katalizátor szerepet vállalhat ezek „zöld” fejlesztésében. Nagy részük jelentős anyagi 

befektetést, s így a saját forrásokon túl, pályázatokon való indulást is igényel.  

A most induló EU-s pályázatok egy része kimondottan települési ún. kék és zöld infrastruktúrák 

fejlesztését segíti. 

A TKP II-ben nagy hangsúlyt kap a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témaköre – az egyik 

legfontosabb feladatnak a következő évekre egy Klímavédelmi Stratégia, majd az alapján konkrét, 

komplex szemléletű tervek elkészítését tartjuk. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

● kiváló közlekedésföldrajzi helyzetre 

visszavezethetően jó megközelíthetőség 

● nagy, helyi és átmenő 

közútiforgalomból fakadóan zaj, 

levegőszennyezés, baleseti kockázat, stb  

● kedvező egyéb településföldrajzi 

adottságok (vö. pl. hegyvidék, Duna) 

● jelen van az illegális hulladékelhelyezés 

● gazdag és jól feltárt épített, kulturális 

örökség  

● csapadékvíz terheli a szennyvíz-gyűjtő- 

és tisztítórendszert  

● gazdag, elég jól feltárt természeti és táji 

örökség 

● még mindig magas a 

szennyvízszikkasztás mértéke 

● gazdasági fejlesztéseknek előnyös 

adottságok, melyeket a múltban és a 

jelenben is kihasznál a település 

● a szennyvízgyűjtő és ivóvíz hálózat 

felújításra szorul 

● erős identitástudat ● hiányos (szelíd)turisztikai kínálat 

● önkormányzati intézmények egy 

részében az energetikai korszerűsítés 

lezajlott 

● hajdani orosz laktanya okozta 

szennyezés a szomszédos Szentendrén 

● az illegális lerakások felszámolása 

rendszeresen megtörténik 

● ipari múltból fakadó szennyezettség 

(Lenfonó) 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

● belterületi közterületi zöldfelületek 

fásítása, területi bővítése 

● beépített területek növekedése, 

zöldfelületek csökkenése  

● a településen aktív a lakosság és a zöld 

civil szervezetek, melyek nagy 

erőforrásokat képesek megmozgatni 

● a lélekszám további növekedése 

● környezettudatosság növelése ● levegőszennyezettség növekedése 

● védelemre érdemes további természeti 

és épített örökség feltárása, jogi védelme 

● zsúfoltság, forgalom növekedése 
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● az értékekre alapozva tanösvények, ill. 

általában természetkímélő turizmus 

létesítése 

● termőtalaj vesztése (ld. szántók 

kiporzása) 

● megújuló energiaforrások használata ● élőhelyek degradálódása, elvesztése 

● erős lokálpatriotizmus ● természeti és épített környezet 

funkcionális túlterhelése  

● leálló népességnövekedés ● ivóvízbázist érő kockázatok (volt orosz 

laktanya, Lenfonó, lakossági 

szikkasztás) 

● leáll a beépítés aránya ● környezeti szempontok elmaradó 

integrációja 

● integrált környezet-tervezés ● közlekedési kényszer és 

hatásrendszerének erősödése 
23. táblázat A jelenlegi felülvizsgálat és új program összeállítása mentén készült SWOT-elemzés 
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Környezetvédelmet érintő összes, vonatkozó fejezetben felsorolt helyi rendelet. 

 

Internetes források, többek között: 
https://www.budakalasz.hu/50-millio-forintbol-ujul-meg-budai-uti-bolcsode/  

https://www.budakalasz.hu/elkezdodott-a-nyitnikek-ovoda-felujitasa/ 

http://www.szentendre.media.hu/tv-budakalasz/hirek/oktatas/kivul-belul-megujul-a-telepi-ovoda  

https://www.budakalasz.hu/budakalasze-az-orszag-egyik-elso-energiahatekony-onkormanyzata/  

https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/beruhazasok/kehop-energetikai-felujitas/ 

https://www.budakalasz.hu/itt-a-nyar-hasznaljuk-fel-a-nap-nyujtotta-energia-lehetosegeket/ 

http://phm.hu/tag/budakalaszi-passzivhaz/ 

https://alternativenergia.hu/kornyezetvedok-megtamadtak-az-m0-korgyuru-eszaki-folytatasat/16465  

https://www.budakalasz.hu/harom-kozintezmeny-energetikai-felujitasa-zajlik/  
https://www.szentendre.media.hu/tv-budakalasz/hirek/egeszseg/a-kerekparos-turizmus-a-
jarvany-nyertese 
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https://www.szentendre.media.hu/tv-budakalasz/hirek/egeszseg/a-kerekparos-turizmus-a-jarvany-nyertese
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RENATUR 2005 BT. 

 ▪▪▪ Székhely: 2000 Szentendre, Frangepán u. 16. ▪▪▪ Tel.: +36 70 325 02 54 ▪▪▪  

▪▪▪ E-mail: dukayigor@gmail.com ▪▪▪ Honlap: www.renatur.hu ▪▪▪ 

 

https://www.meteoblue.com/hu/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s/outdoorsports/airquality/budakal
%C3%A1sz_magyarorsz%C3%A1g_3054651 
https://www.accuweather.com/hu/hu/budakal%C3%A1sz/189909/air-quality-index/189909  

https://www.budakalasz.hu/intezmenyek/iskolak/szentistvantelepi-altalanos-iskola/ 

https://www.budakalasz.hu/intezmenyek/iskolak/patakpart-altalanos-iskola/  

https://www.budakalasz.hu/intezmenyek/iskolak/szentistvantelepi-altalanos-iskola/ 
https://greenfo.hu/hirek/hazai-hirek/ 
 
Internetes adatbázisok: 

http://web.okir.hu/hu/ 

https://kira.kozut.hu/kira 

https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek 

https://portal.nebih.gov.hu/parlagfu 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/  

https://www.ksh.hu/nepszamlalas/teruleti_adatok_sb  
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