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Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv és 
Helyi Építési Szabályzat

Metodika - munkamódszer

➢ Megalapozó vizsgálat (MV)

➢ Fejlesztési irányok (FI)

➢ Településfejlesztési Koncepció (TFK)

➢ Településszerkezeti Terv (TSZT)

➢ Helyi Építési Szabályzat/Szabályozási Terv (HÉSZ/SZT)
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Vizsgálati rajzok
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- Civil szervezetekkel

- Kisebbségi önkormányzatokkal

- Egyházakkal

- Intézményvezetőkkel

- Gazdasági szereplőkkel

Társadalmi egyeztetések
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Lakossági kérdőíves felmérés

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

A kérdőívet 598-an töltötték ki.

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

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

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

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

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

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

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

hajlandó lenne megfizetni! 

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

Markáns, magas százalékarányban megfogalmazott vélemények  

  
 

  
 

Összegzés:

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

lakosságszám növekedését
- helyi élet gazdagabbá, közösségibbé, magas 

minőségűvé fejlesztése
- természeti és épített környezet „zöld” védelme
- helyi vásárlás, képzés, kultúra, szolgáltatás bővítése
- minőségi város- és fejlesztéspolitika igénye
- helyben dolgozás (home office), osztott (hibrid) 

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

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

▪ a településfejlesztési terv időtávjában – ha a jelenlegi trendek beavatkozás nélkül folytatódnak - a lakosságszám 
további emelkedése várható (jelenleg Budakalász megtelt)

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

▪ erős helyi identitás, aktív civil élet

Gazdaság

▪ helyi gazdaság stabil, jelentős potenciállal rendelkezik

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

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

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

Vizsgálatok – társadalom, gazdaság, ingatlanpiac
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Önkormányzati gazdálkodás

▪ kiegyensúlyozott, nincs likviditási probléma

▪ fejlesztési források rendelkezésre állnak, nagyobb részük állami támogatásból és pályázati forrásból származik

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

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

Lakás, ingatlanpiac

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

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

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

Vizsgálatok – társadalom, gazdaság, ingatlanpiac
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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

• kedvező településföldrajzi adottságok

• kiváló közlekedés- és gazdaságföldrajzi 
fekvés;

• jelentős hagyományok, sokrétű, felhalmozott 
munkatapasztalat

• jól működő, vonzó ipari park, gazdasági-
kereskedelmi területek

• vonzó települési és fejlesztési környezet

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

• rendelkezésre álló ingatlanok a fejlesztési 
célok megvalósításához

• magas gazdasági aktivitás és kedvező 
foglalkoztatási viszonyok, alacsony 
munkanélküliség

• kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás

• települési infrastruktúra kiépítettsége;

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

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

• gazdag kulturális hagyományok, humán tőke

• fejlett humán infrastruktúra

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

• Dunamenti településrészek alulhasznosítása

• hiányos rekreációs kínálat és infrastruktúra 

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

• alacsony szintű a magas hozzáadott értéket 
előállító, innovatív, kkv tevékenységek aránya

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

• agglomerációs településekkel való munka-, és 

funkciómegosztás, együttműködés

• gazdasági területek továbbfejlesztése, 

vállalkozásindítás ösztönzése

• „több lábon álló” vállalkozási környezet,

• sokrétű turizmus-fejlesztés: aktív, kerékpáros,, 

természetjáró, vízi, kulturális, limes, rendezvény

• megújuló energiaforrások további hasznosítása

• helyi gazdaság bővítése (pl.: innovatív ágazatok, 

kreatív ipar, K+F szektor erősítése)

• települési vonzerő megőrzése, hasznosítása (helyi 

értékek feltárása, hangsúlyozása)

• szolgáltatás-fejlesztés (lakossági, turisztikai, üzleti)

• természeti környezettel harmonikus fejlődés (pl.: 

tudásgazdaság, megújuló energiatermelés)

• közösségi gazdaságfejlesztés

• kiegyensúlyozott népességnövekedés

• sokrétű munkatapasztalatra építő, hagyományápoló 

társadalom építése 

• környezettudatos, családbarát helyi közösség

• proaktív közösség, erős helyi civil társadalom, 

• szoros együttműködés a lakosság, a vállalkozók, az 

önkormányzat között

• uniós támogatások, fejlesztési források

• a nemzetközi és/vagy hazai gazdasági 

környezet romlása, tartós recesszió

• migrációs folyamatok erősödés, növekvő 

betelepülés, erősödő ingázás

• szolgáltatási, munkahelyi hiányosságok, 

romló ellátási környezet

• települési környezet, életminőség romlása, 

klímaváltozás

• a helyi gazdaság versenyképességének 

romlása,

• gyengülő térségi pozíció,

• a fiatal, kvalifikált munkaképes korú népesség 

elvándorlása, ingázása

• a helyi társadalom lassú elöregedése, romló 

demográfia és szociális viszonyok 

• „torzuló” humáninfrastruktúra (oktatási, 

nevelési intézmények csökkenő 

kihasználtsága, szociális ellátórendszer 

elégtelensége)

• helyi társadalmi konfliktusok kialakulása 

(szegregációval veszélyeztetett területek; 

helyi munkavállalók vs. ingázók)
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Településfejlesztési Koncepció

Munkaközi anyag társadalmi egyeztetésre - 2022. április

➢ Koncepcionális előzmények, a hatályos koncepció elemeinek értékelése

➢ Településfejlesztési fő irányok

➢ Koncepcionális alapok

➢ Jövőkép

➢ Célok

➢ Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz

➢ A megvalósítás eszközei és nyomonkövetése
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Budakalász Településfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: TFK) a város hosszú távú,
15-20 évre szóló stratégiai dokumentuma.

A TFK keretet határoz meg a gazdasági, társadalmi, valamint a természeti és épített
környezeti célkitűzések teljesítéséhez szükséges beavatkozások végrehajtása számára.

Közvetlen előzmény 2021. november:

„Budakalász TFK – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK” (1. kötet),

„HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEGZÉSE, TFK – FEJLESZTÉSI IRÁNYOK” (2. kötet)

Településfejlesztési Koncepció – 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet
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Fejlesztési irányok

Otthonos Budakalász
(kertvárosias miliő, minőségi közszolgáltatások – ne növekedjen a lakosságszám)

Városközpont és települési alközpontok funkcióbővítése
(komplex városközpont – alközpontok, Duna közötti kapcsolat )

Klímabarát kertváros
(város átjáró jellegének mérséklése, környezetbarát energiafelhasználás)

„Több lábon álló” helyi gazdaság (diverzifikáció)
(innovatív, tudásalapú helyi gazdaság fejlesztése)

Rekreációs és sportcélú fejlesztés
(természeti értékekre építve)

Kezdeményező önkormányzat
(kezdeményező szerep, szervezés, koordináció)
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„ÉLHETŐ BUDAKALÁSZ”

A természeti és épített értékeivel harmóniában élő, lokálpatrióta, aktív közösségre 

alapozó, több lábon álló helyi gazdaságra építő, otthonos, klímabarát kertváros.

Kompakt város: a lakó-, a munka-, a szolgáltató-, a rekreációs funkciók és azok térben megjelenő együttese. 

Példák: „slow city”, „smart city”, „élhető város”, „rövid utak városa”, „15 perces város”.

Településfejlesztési Koncepció – Jövőkép
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Az ökológiai (pl. Kevélyek, Duna) és ökonómiai (pl. gazdaság, kereskedelem, logisztika) tényezők

közötti egyensúly megteremtése által a város KÖZÖSSÉGI részvételen alapuló, klímabarát

kertvárosi modelljének megvalósítása, otthonos település létrehozása, ÉRTÉK- és TUDÁSALAPÚ

településfejlesztés révén a város kiegyensúlyozott fejlődési pályára állítása.

Településfejlesztési Koncepció – Átfogó cél
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- A lélekszám ne növekedjen, csak az itt élők generációs helyben maradását biztosítsa.

- A gazdasági szerkezet 21. századi alakítása, a mikro-és kkv szektor, a zöldgazdaság szerepének erősítése.

- A városi élet minőségének fejlesztése, a harmonikus településkép, otthonos miliő biztosítása.

- Kezdeményező és együttműködő, közösségi részvételű, integrált helyi és térségi fejlesztéspolitika.

Településfejlesztési Koncepció – Stratégiai célok
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• A lokálpatriotizmus, a civil szféra erősítése, közösségfejlesztési tevékenységek támogatása

• Egészséges városi életmód feltételeinek megteremtése

• Hagyományaira büszke, képzett, helyi közösség alakítása, fejlesztése

• A helyi és térségi humán infrastruktúra összehangolt bővítése

• Barnamezős területek hasznosítása

• K+F+I tevékenységek, tudásintenzív, innovatív, vállalkozások ösztönzése

• Közösségi használatú, életteli városi terek kialakítása, városi központok fejlesztése

• Közlekedési, közmű hálózatok, zöld és kék infrastruktúra klímabarát fejlesztése

• A települések közötti és városon belüli közlekedési kapcsolatok javítása

• Környezet-, klíma és egészségtudatosság erősítése

• Helyi és térségi együttműködés fejlesztése

Településfejlesztési Koncepció – Részcélok
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Településfejlesztési 
Koncepció

A jövőkép, a 

településfejlesztési elvek, az 

átfogó és a részcélok 

kapcsolata
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Településfejlesztési Koncepció
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Településfejlesztési Koncepció
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Településfejlesztési Koncepció
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Településfejlesztési Koncepció - Lehatárolt városrészek
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Településfejlesztési Koncepció - Településrészenkénti
lakossági fórumok
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

TAVÁN, PREKOBERDO, FELSŐ MADÁR UTCÁK
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

Területhasználat

vizsgálata

Telek

beépítettség

vizsgálat
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

Épület-szintszám

vizsgálata
Problématérkép
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

TAVÁN– Értékek és problémák

Értékek

➢ Kertvárosias jelleg

➢ Csendes lakókörnyezet

➢ Természeti és épített értékek egyaránt

Problémák

➢ Intézményhiány

➢ Közlekedési elemek elválasztó hatása

➢ Közösségi zöldfelületek, terek hiánya
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TAVÁN
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

TAVÁN– Fejlesztési koncepció elemei

➢ lakóterületen belüli gyalogos, kerékpáros kapcsolatok biztosításához rendszerszintű gyalogos, kerékpáros 
utak helyének kiszabályozása, az átjárhatóság javítása,

➢ a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, ehhez kapcsolódóan zöldsávok kialakítása és fasorok telepítése,

➢ célirányos buszjáratok (iskolabusz, telebusz) támogatása, fedett megállóhelyek kialakítása,

➢ közösségi funkciók bővítése - a gyerekek, fiatalok számára közösségformáló erővel rendelkező közösségi 
helyek, találkozópontok, autómentes „zöld pontok” létrehozása, 

➢ kertvárosias beépítés és jelleg erősítése,

➢ beépítési magasságok felülvizsgálata, ahol túlzott, ott Budakalász léptékéhez igazítása,

➢ a lakófunkció védelme érdekében a megengedhető gazdasági tevékenységek funkciójának felülvizsgálata és 
nagyságrendjének meghatározása, az esetlegesen zavaró tevékenységeket végző vállalkozások 
kitelepülésének ösztönzése a lakóterületről.
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

PREKOBERDO- Értékek és problémák

Értékek

➢ Hangulatos, szabálytalanul kanyargós utcák, zsákutcás

kialakítás

➢ Természeti környezet, panoráma

➢ Kellemes, csöndes lakókörnyezet

➢ Patak és környezete

➢ Patakpart Általános Iskola

➢ Idősek otthona

Problémák

➢ A zsákutcás rendszerhez kapcsolódóan tervezett

gyalogutak nincsenek kiépítve

➢ Intézmények megközelítése problémás

➢ Kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés hiánya

➢ Szabadtéri rekreációs és közösségi terek hiánya
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PREKOBERDO
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Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum

PREKOBERDO- Fejlesztési koncepció elemei
➢ közösségi funkciók bővítése,

➢ a megközelíthetőség javítása - lakóterületen belüli gyalogos, kerékpáros kapcsolatok biztosításához, rendszerszintű 
gyalogos, kerékpáros utak helyének kiszabályozása, az átjárhatóság javítása,

➢ célirányos buszjáratok (iskolabusz, telebusz) támogatása, fedett megállóhelyek kialakítása,

➢ a városrészen belüli kapcsolatok erősítése - igény és indokoltság esetén a lakóterületi tömbbelsők feltárása az arra 
alkalmas területeken,

➢ közterületek fejlesztése,

➢ lakossági szolgáltatásokkal való ellátottság javítása, helyi szolgáltatások számára terület, lehetőség biztosítása,

➢ kertvárosias beépítés és jelleg erősítése,

➢ a lakófunkció védelme érdekében a megengedhető gazdasági tevékenységek funkciójának felülvizsgálata és 
nagyságrendjének meghatározása, az esetlegesen zavaró tevékenységeket végző vállalkozások kitelepülésének ösztönzése a 
lakóterületről,

➢ a zöldterületi szempontból ellátatlan településrészen zöldfelület fejlesztés, szabadtéri közösségi terek, játszótér, sport-, 
szabadtéri fitnesz park, zöldbeágyazott pihenőhelyek kialakítása,

➢ a gyerekek, fiatalok számára közösségformáló erővel rendelkező közösségi helyek, találkozópontok, autómentes „zöld 
pontok” létrehozása,

➢ gyalogos, kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, ehhez kapcsolódóan zöldsávok kialakítása és fasorok telepítése.
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Értékek

➢ Kertvárosias jelleg

➢ Intézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek

➢ Zöldfelületek

➢ Csodás természeti környezet, panoráma

Problémák

➢ A Damjanich utca erős elválasztó hatása, átjárhatósági

problémák

➢ Hiányos közlekedési kapcsolatok a szomszédos

városrészekkel

➢ Nehézségekbe ütközik az átjárás az új Patakpart Általános

Iskolához, mert nem megoldott a Csalogány és Fácán utcák

levezetése a Kőbányai útra, illetve a Klisovác utcára

FELSŐ MADÁR UTCÁK – Értékek és problémák
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FELSŐ MADÁR UTCÁK 
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FELSŐ MADÁR UTCÁK - Fejlesztési koncepció elemei

➢ zöld, kertvárosi jelleg, beépítés megőrzése, erősítése,

➢ klímabarát megoldások bővítése,

➢ lakossági szolgáltatások ösztönzése - helyi szolgáltatások számára terület biztosítása,

➢ térbeli kapcsolatok fejlesztése, a patakok gyalogos átjárhatóságának javítása, a patak menti gyalogos közlekedés fejlesztése,

➢ közösségi terek kialakítása, bővítése,

➢ közterületek fejlesztése,

➢ természetjárás, gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása,

➢ alközpont kialakítása, fejlesztése, megújítása komplex igényelemzés lefolytatása alapján, valamint a szabályozások 
felülvizsgálatával, 

➢ lakóterületen belüli gyalogos, kerékpáros kapcsolatok biztosításához rendszerszintű gyalogos, kerékpáros utak helyének 
kiszabályozása, az átjárhatóság javítása, ehhez kapcsolódóan zöldsávok kialakítása és fasorok telepítése,

Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum
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➢ a Damjanich utca átjárhatóságának javítása, új gyalogos átkelőhelyek kialakítása, 

➢ a közösségi közlekedés (távolsági és helyi viszonylatok) lehetőségének megteremtése, 

➢ a lakóterületek védelme érdekében a megengedhető gazdasági tevékenységek funkciójának felülvizsgálata és 
nagyságrendjének meghatározása, zavaró tevékenységeket végző vállalkozások kitelepülésének ösztönzése a lakóterületről,

➢ az óvoda telkének fejlesztése, a játszóudvar bővítése, a területhasználat rendezése(Alsó madár utcák),

➢ alközpont megteremtéséhez, megújításához kapcsolódó zöldfelület fejlesztés, a már kijelölt, jelenleg funkció nélküli 
zöldterület életre keltése a Gém utca mentén, szabadtéri rekreációs és közösségi tér tervszerű kialakítása,

➢ a gyerekek, fiatalok számára megfelelő, közösségformáló erővel rendelkező közösségi helyek, találkozópontok számának 
növelése, 

➢ autómentes közösségi területek, „zöld pontok” létrehozása, 

➢ a patakok átjárhatóságát biztosító és a patak menti gyalogos és kerékpáros kapcsolatok fejlesztésével összhangban a 
csatlakozó zöldfelületek használati értékének növelése, bővítésre alkalmas területek feltárása, bevonása, rendezése, 
patakmenti pihenőhelyek találkozópontok kialakítása.

Településfejlesztési Koncepció – Lakossági fórum
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További fejlesztési elképzelések, a TFK módosításra szoruló elemei?

➢ A városrész tekintetében?

➢ A város egészének tekintetében?
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Köszönjük a figyelmet!


