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1. BEVEZETÉS

A készülő Budakeszi Környezetvédelmi Program összhangban áll Pest Megye 2014-2020 időszakra szóló
Környezetvédelmi Programjával, mely egyúttal segíti annak végrehajtását.
A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági
lehetőségeivel összhangban - a Kt. Tv. 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - a Kt. Tv. 48/E. §-ban
rögzítetteket kell tartalmaznia.
Budakeszi korábban tagja volt a Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának (továbbiakban: BTT), melynek
keretében a társult települési önkormányzatok, az 1995. évi LIII. tv. 46-47.§-ban foglaltaknak megfelelően, a
IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program, a IV. Megyei Környezetvédelmi Program figyelembevételével,
elkészítették a térség öt évre szóló Térségi Környezetvédelmi Programját. A társulás 2013. június 30. hatállyal
szűnt meg.
Budakeszi jelenleg a 2013. május 31-én alapított Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagja, melyet
Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök és Telki
települések hoztak létre. A társulás keretén belül, 2007-ben készült regionális környezetvédelmi program a
Zsámbéki-medence településeire.
Budakeszi tagja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (továbbiakban: MÖSZ) valamint a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségégének is (továbbiakban: TÖOSZ).
A térségi szintű komplex környezetvédelmi program kidolgozása mellett az egyes településekre vonatkozó,
a helyi feladatokra összpontosító összefoglaló anyagok is készültek.
Jelen dokumentáció célja a korábbi Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, aktualizálása,
valamint Budakeszi Önkormányzata 2018-2023 közötti időszakra szóló környezetvédelmi programjának
beépítése.
A 2018-2023 közötti időszak fő célja a város környezeti állapotának és környezeti teljesítményének
megőrzése, lehetőség szerinti javítása, ezáltal az egészséges lakókörnyezet fenntartása, illetve biztosítása a
helyi közösség számára.
A 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Program Budakeszi megbízásából a Vibrocomp
Kft. közreműködésével készült.

A PROGRAM CÉLRENDSZERE
A környezetvédelmi program készítésének célja, hogy elősegítse Budakeszi Város eredményes, gazdaságos
működését a megfelelő környezeti állapot megtartása, illetve kialakítása mellett.
A program a következő célokat foglalja magába:
Helyi környezetvédelmi kérdések kezelése
Budakeszi környezeti állapotának értékelésével a főbb környezetvédelmi szakkérdések azonosításra
kerülnek, iránymutatást adva azok kezelésére, ezáltal a környezetterhelések csökkentésére, elősegítve a
lakók életminőségére ható kedvező feltételek megőrzését, szükség szerinti javítását.
Településen túlmutató környezetvédelmi kérdések kezelése
Nagyobb léptékű (térségi, megyei, regionális vagy országos) környezeti kérdések helyi szintű kezelésével
elősegíthető a környezeti hatások településen belüli mérséklése, enyhítése is. Az egyes tervezési, illetve
igazgatási és földrajzi léptékek (szintek) közötti harmonizáció, illetve együttműködés által az ilyen típusú
kérdések hatékonyabb kezelésére merülhetnek fel lehetőségek.
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Fenntartható fejlődés erősítése
Cél a települési és közösségi szinten megfelelő, ésszerű erőforrás-használat stabilizálásának elősegítése,
növelve a gazdaság teljesítményét és a társadalmi jólétet, hozzájárulva a fenntartható fejlődés irányelveinek
teljesüléséhez.
Szemléletformálás
A település, illetve a program célja a környezettudatos szemléletformálás elősegítése, mely elősegíti
támogatja a fenntartható fejlődés hatékonyabb beépülésére beépülését a helyi közösség hétköznapjaiba. A
szemléletformálás alakításával közösségi szinten hatékonyabbá válhat a gazdasági, társadalmi és környezeti
kérdések összefüggéseinek vizsgálata, azok érdekeinek összehangolása.
Értékvédelem
Az egyes célok megvalósításához rendelt intézkedéseket a település értékeinek (pl. táji, természeti,
kulturális) figyelembe vételével szükséges elvégezni, mivel ezek képezik a település működésének, illetve
fejlődésének alapját.
A program készítése és alkalmazása során fontos szerepet töltenek be a Kv. Tv. által is meghatározott
környezetvédelmi alapelvek:
•
•
•

•

elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás (a problémák megelőzése könnyebb és gazdaságosabb,
mint a helyreállítás, javítás);
felelősség (a kedvezőtlen hatásokat, károkat annak kell elhárítania, aki okozta);
együttműködés (az érdekelt/érintett állami, önkormányzati, gazdálkodó, társadalmi, érdekvédelmi
szervezetek együttműködése biztosítandó a problémák megoldása és a környezethasználatok
kialakítása során);
tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság (alapvető állampolgári jog a környezet minőségére,
állapotára, a környezet-egészségügyi veszélyekre vonatkozó adatok, információk megismerése).

A KITŰZÖTT CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI
ÉS ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI
Tervezés
A környezeti tervezés során hosszútávú gondolkodás szükséges (rövid-, közép-, és hosszútávú célok
kialakítása), valamint fontos az egyes ágazatok és tervezési szintek együttműködése, hogy a különböző
érdekek összehangolásra kerüljenek. A program készítése során ezért figyelembe vettük a magasabb szintű
koncepciókat, programokat és terveket (pl. Nemzeti Környezetvédelmi Program, Megyei Környezetvédelmi
Program).
A környezetvédelmi programot annak elfogadása után folyamatosan figyelembe kell venni a jövőbeni
tervezések során.
Szabályozás
A környezet jelenlegi állapotát, valamint a jövőbeni célok megvalósítását meghatározza a szabályozási
rendszer. Az önkormányzatoknak módja van például egyes területeken saját emissziós és immissziós
szabályok kialakítására, tevékenységek vagy területhasználatok korlátozására. A szabályozások kialakítása
során fontos az ösztönző jelleg, az önkormányzat támogatásokat nyújthat a környezeti problémák
csökkentésére.
A környezetvédelmi célok megvalósítását nagyban befolyásolja a meglévő intézményrendszer, annak
szerkezeti felépítése. Az intézményi rendszer javítása, az ellenőrzési rendszer erősítése is elősegítheti egyes
környezeti célok elérését.
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
legfontosabb helyi rendeletek a következők:
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30/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
11/2015. (V. 07.)5 , 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 26/2012. (V. 04.) ÖR, 10/2008. (IV. 9.)
ÖR rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 13.) rendelete a helyi jelentőségű természeti területek
védettségének fenntartásáról
36/2013.(XI.19.)6 , 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 11/2012. (III. 13.) ÖR, 14/2011. (IV. 12.)
ÖR, 12/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 29/2008. (VI. 19) rendelete az avar és a
kerti hulladék égetésének szabályairól
7/2016. (II.29.)10 , 36/2013.(XI.19.)9 , 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR,
25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI. 25.), 34/2007. (IX. 20.) ÖR, 38/2006. (IX. 27.) ÖR
rendelettel módosított 28/2006. (VIII. 1.) ÖR számú rendelete a helyi állattartásáról
25/2015. (VIII.05.) önkormányzati rendelete a zöldterületek és zöldfelületek védelméről és
használatáról, valamint a fás szárú növények védelméről
23/2016. (VIII.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
19/2001. (IV. 27.) sz. rendelettel módosított 14/2001. (IV. 17.) sz. rendelete a Makkosmáriai
Kegytemplom helyi védetté nyilvánításáról
54/2008. (XII. 17.) rendelettel módosított 5/2005 (III. 11.) számú rendelete Budakeszi Város
Hulladékgazdálkodási Tervéről
34/2015. (XI.03.)4 , 36/2013.(XI.19.)3 , 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) önkormányzati
rendelettel módosított 11/2011 (III. 24.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési
/telepítési/ távolságról

Budakeszi Polgármesteri Hivatalának környezetvédelemmel foglalkozó szervezeti egységei, és azok
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatai:
Építéshatósági osztály:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

építési engedélyezési,
összevont engedélyezési,
fennmaradási engedélyezési,
használatbavételi engedélyezési,
bontási engedélyezési,
engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,
jogutódlás tudomásulvételi,
használatbavétel tudomásulvételi,
az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,
hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,
kötelezési,
végrehajtási,
szakhatósági, valamint
veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló
építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott
esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

Igazgatási osztály:
•
•
•
•
•
•
•

fásszárú növények,
parlagfű,
méhészet,
gazos ingatlan,
ebnyilvántartás,
állattartási ügyek,
kutak.
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Adócsoport:
• talajterhelési díj
Műszaki csoport:
• vízi közművek – vízvezeték és szennyvízcsatorna, kutak
• csapadékcsatorna,
• havária állapotok, vis maior események kezelése.
Két bizottsága van Budakeszi Önkormányzatának:
•
•

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság.

Önálló cég társaság:
•

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

A képviselő-testület állandó bizottságai között van a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Korlátolt Felelősségű Társaság (BVV), Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, amelynek feladat- és
hatáskörét az önkormányzati honlap tartalmazza. Tevékenységi köre: mérnöki tevékenység, műszaki
tanácsadás, műszaki vizsgálat, elemzés, üzletvezetés, Budakeszi Hírmondó lapkiadás - terjesztés.
A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. feladata és tevékenységi köre: mérnöki tevékenység,
műszaki tanácsadás, karbantartási feladatok, városgondnokság.
Együttműködés
A környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzések végrehajtásában fontos szerepe van a lakosságnak, a
társadalmi részvételnek, melynek eszközével Budakeszi lakossága aktívan él.
A környezet védelmének érdekében az egyes állami, önkormányzati, és egyéb szervezetek, természetes
személyek együttműködésre kötelesek a Környezetvédelmi Törvény alapján.
Ennek egyik feltétele az információs rendszer fejlesztése. Ide tartozik a környezeti állapotfelvétel, a
monitoring-rendszerek szükség szerinti kiépítése/korszerűsítése, a szennyezőforrások, valamint a védendő
értékek feltérképezése, felmérése, lehetőségek szerinti kezelése. Amennyiben az információk a
döntéshozók és a lakosság számára is elérhetők, erősíthető a társadalmi részvétel.
•
•

program elfogadása után lehetséges partnerek (hatóság, intézmény, civil szervezet)
megkeresése, együttműködési megállapodás,
együttműködés hazai és külföldi partnerekkel (pl. testvérváros): tapasztalatcsere, közös
projektek, közös környezetvédelmi feladatok megfogalmazása.

Közvetlen beavatkozások, fejlesztések, oktatás
A közvetlen beavatkozások megjelenhetnek beruházások, fejlesztések, rekonstrukciók formájában. Ilyen
lehet pl. valamilyen környezetvédelmi célt szolgáló létesítmény megvalósítása, műszaki korszerűsítések vagy
új zöldfelületek, zöldterületek kialakítása.
A fejlesztésekhez kapcsolódóan feladat lehet egyes környezeti problémák megoldását elősegítő kutatások
elvégzése, illetve a program megvalósításához szükséges szemléletformálási, oktatási feladatok ellátása.

2. BUDAKESZI VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK HELYZETÉRTÉKELÉSE
A település területhasznosítási szerkezetének ismertetése
Budakeszi város Pest megyében, a Budakeszi járás székhelye és második legnépesebb települése Budaörs
után. Teljes területe 37,11 km2, lakossága 14 786 fő (Budakeszi Önkormányzat adatszolgáltatás, 2018).
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Budakeszi a Budai-hegység területén, a Budakeszi-medencében fekszik. Budapest központjától
északnyugati irányban 10 km-re helyezkedik el. A medencét délnyugatról a Biai-hegy, nyugatról a Kis-Kopasz,
északnyugatról a Fekete-hegyek csoportja a Nagy-Kopasszal, északkeletről a Hárs-hegy, keletről a
Szabadság-hegy és a Széchenyi-hegy, délről, délkeletről a Csiki-hegyek határolják. A város a Budapestet a
Zsámbéki medence településeivel összekötő út mentén alakult ki, ennek köszönheti központi szerepét a
térségben. Ma öt település határolja: Biatorbágy, Páty, Nagykovácsi, Budapest XII. kerülete és Budaörs. A
város nemzetközi jelentőségű hely, mivel itt működik a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács.

A FÖLDTANI KÖZEG ÉS TALAJ ÁLLAPOTA
Budakeszi a Budai-hegyek és a Budaörsi- és Budakeszi-medence kistájak találkozásán helyezkedik el, melyek
a Dunántúli-Középhegység részét képezik (Dövényi, 2010).
Laza miocén, ill. pannóniai üledéksorok - homok, agyag, kavics, melyek építési nyersanyagok - eltérő
vastagságban halmozódtak fel. Mivel Lévén tájvédelmi körzet, a bányászati tevékenységet nem
engedélyezik.
A Budai-hegység DNy-i részén árkos-sasbérces szerkezetű kismedencék alakultak ki. A Budakeszi-medence
alapzatában a bauxittakarós aljzat 100-200 m mélyen helyezkedik el. Az árkos süllyedékeket harmadidőszaki
üledéksorozatok töltik ki. A Budakeszi- és Budaörsi-medencék erodált medencetípusok, a laza medence
üledékeken mezőgazdasági termelés folyik, kert-gazdálkodással. üdülő jellegű területek. Üdülő jellegű
területek is fellelhetők a település közigazgatási határán belül.
Földtani veszélyforrás övezete
Földtani veszélyforrás területébe azok az övezetek sorolhatók, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben megállapítottak, amelyekbe a lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen
mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető, valamint a magas
természetes háttérsugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen
földtani folyamatokkal és a vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak.
Budakeszi területe földtani veszélyforrás területének övezetébe nem tartozik, a Budapesti Agglomerációra
vonatkozó Területrendezési Terv alapján.
Ugyanakkor a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat adattárában a https://map.mbfsz.gov.hu weboldal
adatai szerint Magyaroszág mozgásveszélyes területeinek térképén Budakeszi területén is találhatók
vonalas és felületi erózióveszélyes foltok, utóbbiak belterülettel átfedésben.
Területhasználat
A területhasználati kategóriákat és azok területi kiterjedését az alábbi táblázat mutatja be, melynek forrása
Budakeszi Településszerkezeti Terve (TT1-Planner-T Konzorcium, 2015).
2.1.1. táblázat: Területhasználati kategóriák és kiterjedésük
Beépítésre szánt terület-felhasználási egység

Területe (ha)

Kisvárosias lakóterület (Lk)

65,41

Kertvárosias lakóterület (Lke)

390,25

Településközpont terület (Vt)

33,55

Intézmény terület (Vi)

11,78

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

217,87

Beépítésre szánt különleges terület—Temető (K-T)

4,85

Beépítésre szánt különleges terület—Repülőtér (K-Rept)

6,49

Különleges sportolási célú terület K-Sp

4,11

Különleges egészségügyi terület (K-E)

2,24

Különleges honvédelmi terület (K-Hon)

2,82

Különleges új szennyvíztisztító telep (K-Szv)

5,73
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Beépítésre nem szánt terület-felhasználási egység

Területe (ha)

Közlekedési és közműterület (Kö)

79,91

Zöldterület (Z)

19,57

Védelmi erdőterületek (Ev)

1292,14

Gazdasági erdőterületek (Eg)

734,84

Közjóléti erdőterületek (Ek)

72,84

Közjóléti erdőterületek — Arborétum (Ek-Arb)

35,27

Közjóléti erdőterületek — Vadaspark (Ek-Vad)

13,67

Kertes mezőgazdasági terület (Mk)

115,23

Általános mezőgazdasági terület (Má)

423,65

Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (Mv)

53,17

Vízgazdálkodási terület (V)

4,98

Beépítésre nem szánt különleges terület—lovas sportolási célú terület (Kb-SpL)

4,24

Beépítésre nem szánt különleges terület—Temető (Kb-T)

5,61

Beépítésre nem szánt különleges terület—Strand terület (Kb-St)

4,6

Beépítésre nem szánt különleges terület—Erdészeti központ (Kb-Ek)

14,43

Beépítésre nem szánt különleges terület—Erdészet (Kb-Eh)

0,856

Beépítésre nem szánt különleges terület—Repülőtér (Kb-Rept)

39,80

Beépítésre nem szánt különleges terület—Bányaterület (Kb-B)

1,57

Bányaterületek
Budakeszin a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (röviden MBFH) nyilvántartása alapján egy bányatelek
található, a „Budakeszi I.-homokkő” nevű szünetelő bánya. A terület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője:
a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.).

TALAJT ÉRŐ TERHELÉSEK LEHETSÉGES TÍPUSAI
Légszennyező anyagok leülepedése
A talaj terhelése a közúti közlekedés és az ipar emissziói, a levegőből kiülepedő poron megkötött
szennyezőanyagok, az út mentén olajosan szennyeződő porszemcsék és savas gázok (nitrogén-oxid, kéndioxid, szén-dioxid) következtében történhet. A szállóporok jelentős mennyiségű nehézfémet és szerves
anyagot képesek megkötni felületükön, melyek kiülepednek a felszínre. A gázok a talajrészecskéken
adszorbeálódhatnak, oldódhatnak a talajnedvességben, vagy a csapadékvízzel bemosódnak a mélyebb
rétegekbe és a talajoldat kémhatását a savas tartomány felé tolják. Ez azért veszélyes, mert a semleges vagy
kissé lúgos tartományokban immobilis szennyezők (elsősorban nehézfémek) a savas tartományban
mobilissá válhatnak, továbbá a savanyú talajokból nehezebben tudják a növények felvenni a tápanyagokat.
Az ólmozott üzemanyagok forgalmazása 1999-ben megszűnt, ezért számottevő ólom kibocsátásra a közúti
közlekedés esetén nem kell számítani.
A talaj kölcsönhatása a felszíni és felszín alatti vizekkel
A téli síkosság-mentesítés beszivárgás útján szennyezheti a talajt, illetve a felszín alatti vizeket. A közutak és
járdák téli síkosság-mentesítése során a kikerülő sómennyiség abban az esetben éri el a károsan magas
mennyiséget, amennyiben a vízelvezetés nem megfelelő. A pangó vízi körülmények között felhalmozódó só
a talaj szikesedését okozhatja. Azonban a só károsító hatását csak időszakosan képes kifejteni (elsősorban
télen, illetve a tavaszi hóolvadáskor), jellemzően az út menti területen és a csapadék hígító hatására nem
akkumulálódik tartósan.
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A felszín alatti vizek a föld felszíne alatt, a földtani közegben folynak, ezért a talaj minősége befolyással van
a vizek minőségére is. A kőzetvázon átáramló felszín alatti víz ugyanis ásványi anyagokat old ki, szállít, majd
halmoz fel. Amennyiben a talaj szennyezett, a szennyező anyagokat oldja ki és szállítja tovább. Ez által a talaj
állapota közvetve veszélyeztetheti a felszíni, illetve a felszín alatti vizek minőségét.
Karsztos térszíneken, mint a Budaörsi- és Budakeszi-medence, a felszín védelme különösen fontos, ugyanis
a felszínről leszivárgó esetleges szennyeződés könnyen tud mélyebb rétegekbe, akár a felszín alatti vizekbe
szivárogni, a repedezett kőzetvázon keresztül, a töréseken, réseken és kioldott üregeken át.
Hulladékgazdálkodás hatása
A talaj védelme érdekében a térségben törekedni kell az illegális hulladéklerakás felszámolására.
Mezőgazdaság hatása
A talaj termőképessége a talajrétegben felülről lefelé haladva csökken. A víz-, illetve szélerózió (defláció) ezt
a felső talajréteget leerodálhatja, ha nem védi megfelelő növénytakaró (pl. évelő növények, erdők).
A mezőgazdasági eredetű, túlzott, illetve szakszerűtlen műtrágyázás során a talajból kimosódott és a felszín
alatti vízzel szállítódó nitrogén jelenti a legnagyobb problémát. A nitrogén hatására eutrofizálódhatnak a
felszíni vizek és megnő a felszín alatti vizek (akár az ivóvizek) nitrát-tartalma. Szerves anyag hiányában a
talajok egyre szegényedő kolloid komplexumába nem képesek megkötődni a foszfor- és kálium-műtrágyák
hatóanyagainak növények által fel nem vett része, ami így kilúgozódik, vándorol a felszín alatti vizekkel,
szennyezi a kutakat, folyókat, tavakat. A nagymértékű műtrágyázás fokozza a kalcium kilúgzását és a talaj
elsavanyodásához vezet, továbbá a termesztett növényekben is megnő a nitrát-tartalom.
Nitrát érzékeny területeknek azok minősülnek, amelyek geológiai, talajtani adottságaik és a vizeik magas
nitrát-tartalma miatt különös figyelmet érdemelnek.
Budakeszi település és környezetére vonatkozóan a tápanyag- és nitrát érzékeny területeket az alábbi ábra
mutatja be:

2.2.1. ábra: Tápanyag- és nitrát érzékeny területek (forrás: geoportal.vizugy.hu)
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A mezőgazdasági növények, haszonnövények, termények és termékek károkozók elleni védelmét a
peszticidek, vagy más néven növényvédőszerek szolgálják. Ezek használata azonban jelentős veszélyeket
rejt, gyakran káros hatásúak, toxikusak, mutagének, illetve karcinogének lehetnek. Szennyezik a termőtalajt,
amiből kimosódva elérik a felszíni és felszín alatti vizeket. A növényvédőszerek egyik legnagyobb
problémája, hogy perzisztensek és kevéssé vízoldékonyak, vagyis nehezen bomlanak le, és a vízáramlásba
bekerülve messzire szállítódnak el. Ismert példáik a diklór-difenil-triklóretán (DDT) és az atrazin, melyek
használatát mára betiltották.
Az éghajlat változások és a mezőgazdaság fejlődésével megnőtt az öntözött területek aránya. A tartós
öntözés hatására a talaj tömörödik, nem megfelelően lélegzik és leromlik a talajszerkezet, valamint megnő
a lefelé szivárgó víz mennyisége, ami elősegíti a táplálékanyagok mélyebb rétegekbe, vagy a felszín alatti
vízbe való kilúgozását. A kalcium-kilúgozódás hatására nő a talaj savanyúsága és romlik a szerkezete. A sós
öntözővíz vagy a felemelkedő sós felszín alatti víz hatására másodlagos sófelhalmozódás és szikesedés jöhet
létre.

A VIZEK ÁLLAPOTA
2.3.1.

Felszíni vizek

Budakeszi területe a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A településen átfolyik a Hosszúréti patak
mellékága, mely Budakeszi belterületétől nyugatra ered, majd a forrástól déli irányban halad és Budaörsnél
éri el a Hosszúréti-patakot. Vízgyűjtőjének mérete kb. 24 km2, amely a budakeszi-i medence területének
csapadékát gyűjti össze.
A településen található egyetlen tó a Nádas tó, mely csupán időszakosan rendelkezik vízborítással.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján, felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő terület
övezetén fekszik a teljes település.
Települési csapadékvíz-gazdálkodás
Budakeszin a csatornázás is, ahogy a szennyvíztisztító telep építése is, a kórházak ellátását szolgálta a
kiépítéskor (1960). A hálózat gerincét tehát azok a csatornák alkotják, melyek a kórházak szennyvizének
elvezetését szolgálták. A ráépült hálózat elválasztott rendszerű, azonban a csapadékcsatornák hiánya miatt
előfordult az illegális csapadékbekötés a szennyvízcsatornákon, ami korábban a szennyvíztisztító telepen
okozott problémát.
Budakeszi Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve, Beruházási Terv (2019-2033) szerint Budakeszi
csatornahálózata a kedvező fekvés miatt szinte teljesen gravitációs üzemű. A szennyvízcsatorna rendszer
2522,92 m nyomás alatti gerinchálózatból és 53.680,96 m gravitációs gerinchálózatból áll. A gerinchálózat
63 - 500 mm átmérőjű és különböző anyagú (beton, KG-PVC, KPE, KD-PVC, AC és kőagyag) vezetékekből áll.
Kommunális szennyvízkezelés
Korábban csatornahálózati és a szippantott szennyvizeket, a Budakeszit és Budaörsöt összekötő út keleti
oldalán, a település délkeleti szélén lévő szennyvíztisztító telepen tisztították. A telep eredetileg a
Tüdőkórház szennyvizeinek a tisztítására épült l.860 m3/d kapacitással, nagyterhelésű eleveniszapos
technológiával, az iszapok rothasztásával. A későbbiekben a növekvő terhelés miatt a névleges kapacitást
3.600 m3/d-re, majd napi 8.000 m3-re növelték, az iszapkezelést pedig égetéssel egészítették ki. Ezt követően
a telepet tápanyag eltávolításos AnperOX A2/0 technológiával fejlesztették tovább 5.000 m3/d hidraulikai
kapacitással, az iszapok meszes utókezelésével, átmeneti deponálásával. A telepen ma csak a fél műtárgysor
üzemel, ami a korábbi terhelés mellett még éppen elegendő volt.
Szennyvíztelep
Az új szennyvíztisztító telep a 067/18 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területen került elhelyezésre,
2015 októberében került átadásra. A szennyvíztisztító telep megközelítése Budakesziről egy bekötőút
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segítségével történhet, amely a Budakeszit Budaörssel összekötő útról ágazik le. A régi szennyvíztisztító
telep területének rekultivációja jelenleg előkészítési fázisban van.

2.3.2.

Felszín alatti vizek

Budakeszi, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján fokozottan érzékeny, valamint kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.
Budakeszi város területén ivóvízbázis kivételi védőterület nem található.
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének (továbbiakban: VGT,
(http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)) besorolása alapján, a települési terület a Közép-Duna
alegység részét képezi.
A VGT 2.1. melléklete szerint a város a következő felszín alatti víztestek területén helyezkedik el:
•
•
•

sh. 1.5 Dunántúli-középhegység – Duna – vízgyűjtő Budapest alatt (Víztest kód AIQ546),
h. 1.5 Dunántúli-középhegység – Duna – vízgyűjtő Budapest alatt (Víztest kód AIQ547),
k. 1.3 Dunántúli-középhegység – Budai-források vízgyűjtője (Víztest kód AIQ543).

A VGT fenti melléklete alapján, Budakeszi területén kijelölt ásvány és gyógyvíz kút vagy forrás, illetve egyéb
közcélú vízbázis nem található.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve
vízminőségvédelmi terület övezetével érintett a település

2.3.3.

alapján

kiemelten

érzékeny

felszín

alatti

Vízellátás

Ivóvíz minősége
Budakeszi ivóvízellátását a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosítja. Adataik alapján a kerület település
ivóvízminősége minden paraméter szempontjából a határértékeknek megfelelő. A vízmű által közzétett
adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

2.3.1. táblázat: Budakeszi ivóvízminőség adatai (forrás: Fővárosi Vízművek, 2018.10.15.)
Budakeszi
Szabad aktív klór

Határérték
0,19

mg/l

–

Klorid

23

mg/l

100 mg/l

Vas

9

µg/l

200 µg/l

Mangán

2

µg/l

50 µg/l

Nitrát

8

mg/l

50 mg/l

Nitrit

<0,03

mg/l

0,1 mg/l

Ammónium

<0,05

mg/l

0,2 mg/l

Összes keménység

129

mg/l CaO

50-350 mg/l CaO

Vezetőképesség

459

µS/cm

2500 µS/cm

pH

7,5

6,5-8,5
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A LEVEGŐ ÁLLAPOTA
Budakeszi meteorológiai adottságait a két kistáj irodalmi adatai alapján mutatjuk be, melyet a 2.4.1 táblázat
foglal össze (Dövényi, 2010).
2.4.1. táblázat. Éghajlati adottságok
Éghajlati jellemzők
Kistáj

Budaörsi- és Budakeszi–medence

Budai-hegyek

Hőmérséklet évi középértéke

9,5 – 10,0 °C

10,5-11,0 0C

Legmelegebb nyári hőmérséklet

33,0 °C

32,0 0C

Leghidegebb téli hőmérséklet

-14,0 - -15,0 °C

-13 és -14,0 0C

Fagymentes napok száma

195 nap

180-200

Évi csapadékösszeg

550 - 600 mm

600 mm

Vegetációs időszak csapadéka

330 mm

320-340 mm

Hótakarós napok átlagos száma

35 - 40 nap

40-45 nap

Átlagos maximális hó vastagság

20 - 23 cm

20 cm

A napsütéses órák évi összege

1940 óra

1930 óra

Uralkodó szélirány

ÉNy

Ny, ÉNy

Átlagos szélsebesség

3,0 m/s

3,0-3,5 m/s

Levegőminőség szempontjából kedvező a domborzati viszonyokból adódó jó átszellőzés és a térség
erdeinek mikroklimatikus hatása.

2.4.1.

Jogszabályi háttér

A levegőtisztaság-védelmi előírásokat “a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
tartalmazza. A légszennyezettségi határértékeket “a levegőterhelési szint határértékeiről, és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló” 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza meg,
melynek egészségügyi határértékeit a 2.4.1. táblázat adjuk meg.
2.4.2. táblázat: A légszennyezettség egészségügyi határértékei (µg/m3)
Légszennyező anyag

Órás

24 órás

Éves

Veszélyességi
fokozat

Kén-dioxid

250

125

50

III.

Nitrogén-dioxid

100

85

40

II.

Szén-monoxid

10000

5000

3000

II.

Szálló por PM10

¯

50

40

III.
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Légszennyező
anyag

Határérték

Célérték

Hosszú távú célkitűzés

Veszélyességi
fokozat

120 µg/m3
melyet 2010. évtől, mint első
évtől kezdve hároméves
vizsgálati időszak átlagában
egy naptári évben 25 napnál
többször nem szabad
túllépni. Amennyiben a
három évre
vonatkozóátlagot nem lehet
meghatározni teljes és
egymást követő éves adatok
alapján, akkor a célértékek
betartásának ellenőrzéséhez
megkövetelt minimális éves
adat: egy évre vonatkozó
éves adat.

120 µg/m3

Ózon

melyet 2009. december
31-ig egy naptári
évben, hároméves
vizsgálati időszak
átlagában 80 napnál
többször nem szabad
túllépni.

120 µg/m3
amely egy naptári év
alatt mért napi 8 órás
mozgó
átlagkoncentráció
maximuma. A hosszú
távú célkitűzés elérésére
vonatkozó időpont
nincs meghatározva.

I.

A légszennyező anyagok veszélyességük alapján négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I.
különösen veszélyes fokozattól a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig.

Zóna besorolás
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet II. fejezet
10.§ (1) bekezdése alapján az ország területét a légszennyezettség alapján zónákba kell sorolni. A zónába
sorolás kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akárcsak a különböző zónatípusokhoz (A-F
csoport) tartozó határértékeket.
Magát a zónába sorolást (A-F csoport) légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.
(X.7.) KvVM (módosította: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.
Budakeszi település az 1. Budapest és környéke légszennyezettségi zónához sorolható.
2.4.3. táblázat: Légszennyezettségi zónabesorolás
Zónacsoport a
vizsgált szennyező
anyagok szerint

Kéndioxid

Nitrogéndioxid

Szénmonoxid

Szilárd
(PM10)

Benzol

Talajközeli
ózon

PM10
Arzén
(As)

PM10
Kadmium
(Cd)

PM10
Nikkel
(Ni)

PM10
Ólom
(Pb)

PM10
(BaP)*

1. Budapest és
környéke

E

B

D

B

E

O-I

F

F

F

F

B

* BaP=Benz(a)pirén

A módosított jogszabály a PM10-ből meghatározandó komponensekkel együtt 11 szennyező anyagra
vonatkozóan állapítja meg az agglomerációk és zónák besorolását.
B-től F-ig terjedő kategóriákhoz koncentráció tartományok rendelhetők:
2.4.4. táblázat: Zónatípusokhoz tartozó koncentráció tartományok
Zónák

SO2 (µ g/m3)

NO2 (µ g/m3)

PM10 (µ g/m3)

CO (µ g/m3)

B zóna

¯

58 felett

44 felett

¯

C zóna

125 felett

40-58

40-44

5000 felett

D zóna

75-125

32-40

14-40

3500-5000

E zóna

50-75

26-32

10-14

2500-3500

F zóna

50 alatt

26 alatt

10 alatt

2500 alatt
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B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső
vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és
az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
A jogszabályok az egyes zónacsoportokra eltérő intézkedéseket írnak elő.
Az A – D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy műszaki
becslés az előírt meghatározási módszer.

2.4.2.

Országos légszennyezettségi mérőhálózat adatai

A terület alapvető meteorológiai adatainak meghatározására a legközelebb eső OMSZ által közzétett
adatokat vettük figyelembe: a Budapest Pesthidegkút meteorológiai állomás (Budapest, II. ker. Községház
u. 10.) által végzett méréseket tekintettük reprezentatívnak. A mérőállomáson a SO2, NO2, NOX, O3, és PM10
koncentrációjának mérése történik.

Alap légszennyezettség meghatározása
A tervezési terület alap légszennyezettségének meghatározásához a fent bemutatott OLM mérőállomás
adatait használtuk.
2.4.5. táblázat: A légszennyező anyagok koncentrációinak éves átlagértékének alakulása az
automata mérőállomás adatai alapján
Átlag (µg/m3)
Időpont (év)

NitrogénNitrogénÓzon
dioxid
oxidok
Budapest II. kerület, Pesthidegkút
2013
4,60
20,80
28,65
53,21
2014
8,27
20,19
36,96
44,05
2015
2,55
17,85
31,18
48,55
2016
4,26
16,94
27,99
46,12
2017
4,40
19,17
31,46
50,47
Átlag
4,82
18,99
31,25
48,48
* A mérőállomáson az év napjainak több, mint felében nem volt mérés
Kén-dioxid

Szén-monoxid

PM10

474,36
438,02
520,57
310,78
338,96
416,54

25,66
27,10
23,37
22,35
22,22
24,14

A mérőállomáson éves határérték túllépés nem történt egyik vizsgált komponens esetében sem. A tervezési
terület alap légszennyezettsége: SO2: 4,82 µg/m3, NO2: 18,99 µg/m3, NOx: 31,25 µg/m3, O3: 48,48 µg/m3, CO:
416,54 µg/m3, PM10: 24,14 µg/m3 körüli.

A térség levegőminőségi alapállapotának összegző értékelése
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőhálózatának eredményei alapján
megállapítható, hogy a térség levegőminőségi alapállapota jó, a 24 órás egészségügyi határértékek túllépése
csak a szálló por PM10 esetében figyelhető meg. A határérték túllépés csupán a téli (fűtési) időszak alatt
fordul elő, a vizsgált időszak nagyságához képest (min. fél év) a határérték túllépések aránya alacsony. A
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többi vizsgált komponens esetében (automata mérőállomás adatai alapján) a mért koncentráció értékek a
24 órás határértékek alatt vannak.

2.4.3.

Közlekedés (egyéni és közösségi)

Budakeszi kedvező földrajzi fekvése és nagy kiterjedésű erdői következtében a légszennyezettség mértéke
alacsony, azonban lokálisan problémát jelent a helyi közlekedési eredetű, illetve az átmenő forgalomból
adódó levegőszennyezés. A város fő közlekedési útvonala a belterület főutcáján halad keresztül, az ingázás
számottevően növeli a közlekedésből származó légszennyezést.
A település elnyert pályázata a 2016. évi VEKOP 5.-3.-2.-15-2016-00032 számú pályázat, mely kerékpárút
hálózat építésére és kijelölésére nyújtott forrást.
A településen közúti fejlesztés, a 2018-ban befejezésre kerülő 2016. évi Pest megyei pályázat. Ennek tartalma
az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt. A projekt útépítési
munkákat foglal magába a Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály
utca csomópont járdaépítésével, a Szél utca – Munkácsy Mihály utca csomópont útépítésével, valamint a
Reviczky utca, Kert utca közterületeken.

2.4.4.

Lakossági fűtés

A lakossági fűtés nitrogén-dioxid kibocsátása lényegesen kisebb mértékű, mint a közlekedésből származó,
és csak a téli időszakban jelent légszennyezési forrást. PM10 esetében viszont a lakossági tüzelőanyag
felhasználás nagyban meghatározza a szennyezettség mértékét a téli időszakban, főként a családi házas
vagy falusias beépítésű területeken. Emellett a PAH vegyületek kibocsátásának jelentős részéért a
háztartások felelősek.
A Pesthidegkúti automata mérőállomás adatai alapján a 2017-2018 fűtési és nem fűtési félévek
összehasonlításával is látható, hogy a két időszak levegőminősége eltérő.
4.3.4. táblázat: Pesthidegkúton található automata mérőállomás levegőminőségi adatai (24 órás
adatok átlagértékei)

Budapest II. kerület

Nem fűtési félév
2018.04.01.- 2018.09.30.
Hat. é.
túllépés (%)
1,7

Átlag (µg/m3)
Nitrogén-dioxid
Kén-dioxid
Ózon
Nitrogén-oxidok
Szálló por (PM10)

10,89
4,60
71,51
14,25
22,03

Fűtési félév
2017.10.01.- 2018.03.31.
Átlag (µg/m3)
21,86
3,67
36,25
36,05
26,30

Hat. é.
túllépés (%)
7,86

Budapest II. kerületében, a vizsgált időszakban csak a szálló por (PM10) tekintetében volt határérték túllépés.
A nem fűtési időszakban a 170 mérési napból csupán egy napon, míg a fűtési időszakban a 178 mérési
napból 14 napon figyelhető meg határérték túllépés (a mérési napok 7,86 %-ában).

2.4.5.

Ipari tevékenység

Budakeszin jelentős légszennyező-forrást jelentő ipari, gazdasági létesítmény nem található.

TÁJ- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÁLLAPOTA
Budakeszi települése a Budai-hegyek és a Budaörsi-, és Budakeszi-medence kistájak területén található,
melyek a Dunántúli-középhegység nagytájához tartoznak.
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A Budakeszi-medencét valaha erdő borította, természetes növényzetét mára elvesztette, mivel évezredek
óta művelés alatt áll, jelenleg már csak részben művelt, nagyüzemi szőlők és szántók találhatók a területen.
Természetszerű vegetáció főleg a kistáj peremén maradt.
A Budai-hegységben már jelentősebb a természetközeli vegetáció jelenléte, főként erdők, de nagy
kiterjedésű száraz gyepek is találhatók itt. Sok a sarjerdő, és az évszázados erdőhasználat miatt megváltozott
fafaj-összetételű állomány. Ezzel együtt a 120 évesnél idősebb erdők aránya Magyarországon Budapest II.
és XII. kerületében a legmagasabb. (Dövényi, 2010)
Budakeszi a Pilis-Budai hegység flóravidékében helyezkedik el. A Pilis mészkővonulatán, a hárshegyi
homokkőből, mészkőből és dolomitból álló Budai- hegységen és a Tétényi-fennsík mészkőplatóján kívül ide
tartozik a Gerecse hegység is. Zonális erdőtársulásai a cseres-tölgyes és a gyertyános tölgyes. Északi lejtőin
kisebb tölgyelegyes bükkös foltok vannak. A sziklai vegetáció különösen dolomiton gazdag. A befüvesedés
a Deres Csenkesszel indul (Festuca pallens). Itt él a pilisi len (Linum dolomiticum) egyedül a világon, a magyar
gurgolya (Seseli leucospernum), és több más melegkedvelő faj, pl. az ezüstvirág (Paronchhia cephalotes).
Déli fekvésben az ún. sziklafüves lejtők szeppje alakult ki a lappangó sás (Carex humilis) gyeptársulásával,
északi lejtőkön a sudár rozsnok (Bromus erectus) és a hegységben egyedülállóan megtalálható bennszülött
budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana) sziklai gyepjei díszlenek. A beerdősödés során a déli lejtőkön a
cserszömörcés karsztbokorerdő, északi oldalon elegyes karszterdők élnek Fagus-Fraxinus ornus
koronaszinttel Zárt erdő mészkövön és dolomiton a mészkedvelő tölgyes. Mészsziklás lejtők, görgetegek
társulása a hárs-kőris törmeléklejtő-erdő. A hárshegyi homokkövön cseres-tölgyesek, északi fekvésben
mészkerülő tölgyesek élnek. (Településképi és Arculati Kézikönyv)
Magasabb szintű tervek és programok táj- és természetvédelmi vonatkozásai
Budapest Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT) szerint érintett övezetek:
•
•
•

magterület, ökológiai folyosó, puffer terület,
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület,
tájképvédelmi terület.

2.5.1. ábra: Országos Ökológiai Hálózat a magasabb rendű tervekben (forrás: BATrT alapján)

18

Budakeszi Környezetvédelmi Program 2018-2023

2.5.2. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek a magasabb rendű tervekben
(forrás: BATrT alapján)

2.5.3. ábra: Tájképvédelmi területek a magasabb rendű tervekben
(forrás: BATrT alapján)
A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programban stratégiai területként jelenik meg a zöldfelületek védelme,
valamint a biológiai sokféleség megőrzése, a természet- és tájvédelem.
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Pest Megye Környezetvédelmi Programjában is találhatók rekultivációval és rehabilitációval, tájvédelemmel,
természetvédelemmel és zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos intézkedések.
Az egyes célok, célállapotok elérése érdekében teendő intézkedések között szerepelnek a kormányzatot, az
önkormányzatokat (megyei és települési), a gazdálkodó szervezeteket és vállalkozásokat, valamint a
lakosságot érintő intézkedések. Ezek közül a települések elsősorban az önkormányzatot, vállalkozásokat és
a lakosságot érintő intézkedések előrehaladását tudják érdemben pozitívan befolyásolni.

2.5.1.

Természeti értékek

Budakeszi területe 37 km2, amelyből az erdő borította terület aránya 53 %. Levegője kivételesen jó
minőségű. Állandó vízfolyása nincs, a csapadék a Budakeszi-árokban gyűlik össze, ami a Hosszúréti-patakba
folyik. A település erdei különböző szintű természeti védelem alatt állnak. Területén a Budai Tájvédelmi
körzet, a Budai hegység elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, a Budai kopárok
elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, a kaptárkövek megóvását szolgáló természeti
emlékként védetté nyilvántartott terület, „ex lege” védett barlangok természetvédelmi szempontú kijelölés
alatt álló területek találhatóak. Helyi jelentőségű védett természeti területek a településen a Bodzás-árok, a
Mamutfenyők és a Nádas-tó.
A település és környéke természeti értékei között meg kell említeni a 29 ha nagyságú Budakeszi
Arborétumot, mely több mint 1000 fajt felvonultató látványosság. Budakeszi város két mamutfenyővel is
büszkélkedhet. A fák több mint 100 évesek, hajdan a Zichyiek vadászháza melletti parkban álltak. Budakeszi
Önkormányzata és a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány 2009. április 18-án további 6 mamutfenyő
csemetét ültetett azzal a céllal, hogy hosszú távon a mamutfenyőktől az arborétumig elterülő parkerdőt és
Budakeszi központtal Natúrparkot hozzanak létre. A kiemelkedően jó minőségű levegőnek köszönhetően
Budakeszi területénéren és közvetlen szomszédságában három tüdőszanatórium található. (Településképi
és Arculati Kézikönyv)
Védett természeti területek
2.5.1. táblázat: Országos jelentőségű természetvédelmi terület
Név

Helyrajzi szám

Törzskönyvi
szám

Terület (ha)

Hatályba
lépés

Budai
Körzet

0177/12; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184;
0185/a; 0185/b; 0185/c; 0186; 0188/a; 188/b;
0204/a; 0205; 0206; 0207/1; 0208/a; 0208/b;
0208/c; 0208/d; 0209/1; 0209/2; 0209/3;
0209/4; 0210/3; 0210/4; 051; 066

163/TK/78

10500,99
(össz)

1978

081/4

337/TE/14

0,92

2014

Törzskönyvi
szám

Terület (ha)

Hatályba
lépés

Tájvédelmi

Budakeszi Kecskehegy
kaptárköve
természeti emlék

2.5.2. táblázat: Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
Név

Helyrajzi szám

Bodzás-árok

058; 053; 070

0,9

1980.
január 1.

Mamutfenyők

10163

0,1

1979.
január 1.

Nádas-tó

10165/18

16,4

1990.
január 5.

Emellett Budakeszi területén két történeti kert található:
•
•

Budakeszi Erdészeti Arborétum,
Budakeszi Vadaspark.
20

Budakeszi Környezetvédelmi Program 2018-2023

Ex lege védett természeti területek
Az Országos Barlangnyilvántartás 3 ex lege védett barlangot jegyez Budakeszin.
Natura 2000 hálózat
Budakeszi közigazgatási területén belül a Budai-hegység (HUDI20009), valamint a Budaörsi Kopárok
(HUDI200010) különleges természetmegőrzési terület is megtalálható.
A Natura 2000 terület által érintett földrészletek Budakeszi területén
Budai-hegység: 051, 060/3, 0197, 0200/3, 0204, 0205, 0206, 0207/1, 0208, 0209/1, 02010/11,
02010/12, 02011
Budaörsi Kopárok: 065, 066, 067/16, 067/18a, 080, 081/1, 081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7,
081/8, 081/9, 0818/10, 081/11, 082, 083, 085, 086
Országos Ökológiai Hálózat
Budakeszi Város Településszerkezeti Terve 2015 októberében történt felülvizsgálata, valamint a 2017
augusztusában készült Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve alapján:
•
•

•

magterület: a Budai Tájvédelmi Körzet Budakeszit érintő majdnem teljes területe (kivétel a déli
belterülettel határos kis erdőfolt), a külterület teljes keleti része,
ökológiai folyosó Nagyszénászug nyugati részén a Budakeszi -árokkal való találkozásánál egy kisebb
foltban, valamint a Gyár utca és a Budakeszi-árok között – a Farkashegyi repülőtér környezetében érinti
Budakeszi területét,
pufferterület: a Budajenőre vezető út mentén kisebb területek (az erdészet kísérleti telepe is), a
Budakeszi-árok külterületi szakasza, a budaörsi út és a Budakeszi-árok közötti terület, a Budai TK részét
képező, belterülettel határos erdőfolt.

A magterületen levő erdőterületek üzemtervi elsődleges rendeltetés szerinti besorolása figyelmen kívül
hagyja az erdőterületek magterületen betöltendő szerepkörét. Magterületen belül jelentős kiterjedésű
gazdasági rendeltetésű erdőterületek találhatók, indokolt lehet ezen területek átsorolása védelmi (védett)
rendeltetésű erdőterületbe.
Helyi jelentőségű védett természeti területek
A helyi jelentőségű védett természeti területek a településen:
•
•
•

Bodzás-árok; 0,9 ha területű (védetté nyilvánította a 209/1979 (XII.12.) VB. Határozat),
Mammutfenyők; 0,03 ha területű (védetté nyilvánította a 76/1978 VB. Határozat),
Nádas-tó; 16,4 ha területű (védetté nyilvánította a 1/1990 (I.5.) Tr.).

2.5.2.

Tájvédelem

Történeti és jelenlegi tájszerkezet, tájhasználat
Budakeszi már az újkőkor alatt lakott, a rómaiak idejében virágzó, kereskedelmi út mentén fekvő település
volt. A honfoglalás idején a Keszi törzs területe lett, innen ered a település neve. A település fejlődésében
fontos szerepet játszott, hogy fontos forgalmi csomópont volt évszázadokon keresztül, mivel a budai vár,
Zsámbék - Székesfehérvár, Tinnye - Esztergom főútvonalában fekszik. Esztergom felé ezen az úton
közlekedtek, hogy a Visegrád felé vezető utak vámjait kikerüljék.
A területet 1659-ben Zichy István szerezte meg, akinek fia, Péter hívta a településre az első német
telepeseket Bajorországból, a Rajna-vidékről, Ausztriából, Cseh-Morvaországból, akik felvirágoztatták a
szőlőművelést. 1765-től Budakeszi kamarai birtok lett és igen jelentős kedvezményekben részesült, melynek
következtében gyors fejlődés vette kezdetét.
Az első katonai felmérés 1780-1784 között készült. A település területén jól láthatóan az erdőterületek
dominálnak, melyeket kisebb-nagyobb kiterjedésű mezőgazdasági területek (gyep, szántó) váltanak. Az
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északi dombos területek déli lejtőin, valamint a településtől délkeleti irányban fekvő domb északi részén
(ma Makkosmária) megfigyelhető a szőlőtermesztés.
A második katonai felmérés térképén látható, hogy a korábbi állapotok nem változtak jelentősen: még
mindig dominál az erdő, valamint a mezőgazdasági művelésű területek (gyep, szántó, szőlő) nagysága sem
változott számottevő mértékben. A település délkeleti sarkában egy nagy kiterjedésű, erdővel körülvett
legelő (Nagyszénászug) létesült, illetve a lakóterület is növekedett kismértékben.
A XIX. század második feléig a mezőgazdasági termelés, elsősorban a szőlő- és bortermelés,
gyümölcstermesztés jellemző a településre, melynek Budapest főleg piacot jelentett, dolgozni nem jártak
oda. Az 1870-es évek csapása, a filoxéra elterjedése jelentős változást eredményezett. Emiatt, valamint a
millenniumi év közeledtével megindult nagyarányú fővárosi építkezések következtében a lakosság
Budapesten keresett munkát.
A harmadik katonai felmérés a korábbiakhoz igen hasonló állapotot mutat. Minden eddig jellemző művelési
ág kiterjedése kis mértékben növekedett, ahogy a település is nőtt. A szőlő mellett dominánssá vált a
gyümölcstermesztés, és egy új gyümölcsös is megjelent a lakott terület északi határában.
Budakeszit kellemes klímájáért, szép környezetéért a fővárosi középréteg szívesen kereste fel. Jelentős
bevételi forrást jelentett a helybélieknek, hogy nyaranta lakásuk egy részét üdülőnek adták ki. (Településképi
és Arculati Kézikönyv)

2.5.4. ábra: II. Katonai felmérés (forrás: http://mapire.eu alapján)
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2.5.5. ábra: Jelenlegi területhasználat (forrás: https://www.google.hu/maps)

Egyedi tájértékek
A közigazgatási területen található egyedi tájértékek a TÉKA adatbázisa alapján feltárásra kerültek:
Budakeszi területén 67 db egyedi tájérték található. Legnagyobb arányban az emlékművek, -szobrok, oszlopok; -táblák fordulnak elő, a második leggyakoribb típus pedig a vallással kapcsolatos tájértékek köre.
Táj- és településképi adottságok, kilátópontok
A Nagy-Kopasz a Budai-hegység legmagasabb pontja, magassága 559 méter. Csúcsán 2005-ben épült a
Csergezán Pál nevét viselő 32 méter magas kilátó, amely pihenőhely és kilátó is egyben. Földszinti része
vasbeton, az emeletek vörösfenyőből készültek, tetejéről pedig szabad kilátás nyílik a környékre; látható
innen a Budai-hegység nagy része, a Pilis és a Gerecse egyes vonulatai, tiszta időben a Mátra vonulatai is.
Rehabilitáció
Tájsebek rehabilitációja
A Telki felé vezető 1103. számú úttól dél felé, a Budakeszi Vadászháztól délnyugati irányban található egy a
településszerkezeti terven is jelzett felhagyott bányaterület, mely rekultiváció alatt áll. A bánya rekultivációja
jelenleg is zajlik, a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint 1-1, 5 év múlva fejeződik be.

2.5.3.

Zöldfelület-gazdálkodás

Zöldfelületi-rendszer
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 29/2011.
(VI. 01.) ÖR, 46/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendeletével módosított 36/2006. (IX. 27.) önkormányzati
rendelete a zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről
szabályozza a település zöldfelületeinek kezelését.
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Belterületi zöldfelületek
Budakeszin a 2015-ben készült Településszerkezeti Terv szerint az alábbi nagyobb kiterjedésű közparkok
találhatók:
•
•
•
•
•
•

Szarvas tér (A település északi bejáratánál a Budakeszi út keleti oldalán),
Fő utcai park,
Honfoglalás sétány és a Paplanháti út között húzódó zöldfelület,
Budakeszi Mamutfenyők környezete,
Kálvária-domb,
Budakeszi Máriamakk irányában a Kert utca és a Szász utca közötti sáv.

Zöldterületek, és egyéb területfelhasználási kategóriába tartozó parkok, terek
•
•
•
•

Etheles Park (a Településsszerkezeti Terv szerint kertvárosias lakóövezet területe),
Temető (Temető utcánál),
Sportpálya,
Kerekmező tér (Jelenleg Intézményi vegyes besorolású).

Játszóterek
•
•

Paplanháti játszótér,
Fő utcai park játszótere.

Egyéb jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények, létesítmények
A településen működő Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
épületei nagy kiterjedésű zöldfelületekbe ágyazódnak.
Mellettük jelentős a Budakeszi Vadaspark, a Budakeszi Erdészeti Arborétum is, melyek a belterülettől észak,
északnyugati irányban találhatók az erdőségen belül. 2018-ban az Agrárminisztérium és a Magyar Turisztikai
Ügynökség pályázatán Az év családbarát ökoturisztikai élménye elnevezésű díjjal tüntették ki a Budakeszi
Vadasparkot. A park a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében működik.
Faállomány, fakataszter
Budakeszi fakataszterrel nem rendelkezik.
Erdőterületek
A települést körülölelő budai hegyláncok kiterjedt erdőségei sok-sok kirándulót, természetjárót vonzanak. A
Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti, illetve Budakeszi Erdészete a város közigazgatási területén 460 ha
erdőterületet kezel. Az erdőterületek az állam tulajdonát képezik.
A 2006-tól 2015. decemberéig érvényes Budakeszi Erdészeti Tervezési Körzet 2. Erdőterve szerint Budakeszi
település erdőterületei az alábbiak szerint oszlanak meg (ha):
•
•
•
•

Védelmi: 1165,47
Gazdasági: 643,53
Egészségügyi, szociális, turisztikai: 57,71
Egyéb részletek: 333,01
Összesen: 2199,72

Figyelembe véve, hogy Budakeszi teljes területe 3711 ha, és ebből közel 2200 ha erdőterület, a település
közigazgatási összterületének jelentős részét erdő borítja.
Településkép
Az önkormányzatoknak 2017. szeptember 30-ig kellett megalkotniuk településképi rendeletüket és a
rendelet alapjául szolgáló ún. településképi arculati kézikönyvet. Ennek megfelelően Budakeszi település is
elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvet, mely tartalmazza a településképi szempontból egymástól
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jól elkülönülő településrészeket, a településkaraktert meghatározó arculati jellemzőket és értékeket, a
településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.
A település képének alakulásában a kertvárosias lakóövezetek és erdők túlsúlya meghatározó. A
Településképi Arculati Kézikönyv 8 különböző karakterű településrészt különít el egymástól.
Megvalósult zöldfelületi fejlesztések
Faültetések
Budakeszi területén nagy hangsúlyt fektetnek a rendszeres faültetésre. A településen működő civil
szervezetek a korábbi években rendszeresen összefogtak a települési faállomány növelése érdekében,
ugyanakkor a programok keretében a lakosság is szerepet vállalhat a facsemeték telepítésében.
Belterületi zöldfelületek
A Polgármesteri Hivatal és Orvosi Rendelő zöldfelületeinek rendbetétele, illetve a körforgalom zöldfelületi
rendezése zajlott az elmúlt időszak alatt.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA
Az épített környezet értékeinek helyi védelmét a település képviselő testületének Budakeszi Város Helyi
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A település felépítése
Budakeszi város közigazgatási területén 8 eltérő karakterű településrész különíthető el arculati jellemzőik
szerint.
A település belterületén túlnyomóan lakóterületek találhatóak. A lakóterületek létesítési idejüket tekintve jól
elkülöníthetők egymástól.
A történeti településrész arculatát a sváb építészeti hagyományok jellemzik, az általános településrész és a
telepszerű beépítésű területek 1945 és 1990 között épültek.
Az átalakuló, új településrészek biztosítanak teret a településünkön épülő kertvárosias beépítéseknek, a
területen folyamatos, intenzív fejlődés tapasztalható.
Budakeszi kereskedelmi-gazdasági területei a már megépült gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató épületek
mellett bőven biztosítanak lehetőséget a későbbi fejlesztéseknek, vállalkozásoknak. A távlati tervekben jelölt
M0 és a település elkerülő útja a jövőben biztosíthatja a terület közlekedési kapcsolatainak javítását.
A külterületek és kertes mezőgazdasági területek összefüggő zöldfelületei, a települést körülölelő erdők
adják a településen meghatározó zöld, természetközeli Budakeszi hangulatot (Településképi és Arculati
Kézikönyv).
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2.6.1. ábra: Budakeszi településrészei (forrás: Településképi és Arculati Kézikönyv)
Lakásállomány
A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) adatai alapján, Budakeszin 5641 db lakás található (KSH,
2018).
Intézmények
Önkormányzati intézmények:
•
•
•

Erkel Ferenc Művelődési Központ,
Nagy Gáspár Városi Könyvtár,
Pitypang Sport Óvoda,

•
•
•

Szivárvány Óvoda,
Budakeszi Bölcsőde,
Mosolyvár Bölcsőde.

A település honlapján megtalálhatók a Budakeszin működő további társadalmi szervezetek (cserkész
egyesületek, népzenei, hagyományőrző kör stb.), egészségügyi, gyermekvédelmi intézmények és egyházak
is.

2.6.1.

Művi értékvédelem

Egyedi védelem
Budakeszin 10 országosan nyilvántartott műemléki védelem alatt álló építészeti érték található, 8 épület
és két kőkereszt, az Erdőgazdaság épületének kivételével a történeti településrészen helyezkednek el.
Budakeszi Arculati Kézikönyve és 2015-ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmánya szerint országos
műemléki védelem alatt az alábbi épített értékek állnak:
•
•

Római Katolikus templom (hrsz. 6922),
Római Katolikus Templom ex lege műemléki környezete (hrsz. 19443),
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•
•
•
•
•
•
•
•

Segítő Szentek kápolna (hrsz. 6926),
Kálváriakápolna (hrsz. 6927),
Iskolaépület, volt Bagolyvár (hrsz. 6925),
Erdőgazdaság központi épülete (hrsz. 6921),
Klasszicista villa a Jókai utcában (hrsz. 6928),
2 lakóház (Jókai utca 12, és Fő utca 187.), (hrsz. 6929 és hrsz. 6924),
Kálvária kereszt (hrsz. 16045),
Kőkereszt (hrsz. 6923),

Helyi védelem
A Budakeszi Értéktár nyilvántartása alapján jelenleg az alábbi épületek állnak helyi védelem alatt, a 2015ben készült Örökségvédelmi Hatástanulmány ezeken felül még számos helyi védelemre javasolt épületet
felsorol:
•
•
•
•
•
•

Battyhány utca 39. lakóház,
Batthyány utca 7. lakóház,
Erdő utca 100. lakóház,
Erdő utca 107. lakóház,
Erdő utca 118. lakóház,
Erdő utca 69.

•
•
•
•
•

Erdő utca 126. lakóház,
Erdő utca 21. lakóház,
Erdő utca 3. lakóház,
Erdő utca 44. lakóház,
Erdő utca 51.

Régészeti védettség
Budakeszi Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek 2015-ös átfogó
felülvizsgálata keretében elkészült Örökségvédelmi Hatástanulmány alapján a következő régészeti
lelőhelyek találhatók a településen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.6.2.

Öde Kirchenwiesen (hrsz. 10062),
Állami Gazdaság (hrsz. 10063),
Farkashegyi repülőtér és környéke (hrsz.
10064),
Hosszúdűlő (hrsz. 10065),
Nagyszénási -zug (hrsz. 10066),
MRT 7. kötet 4/6 lh. (hrsz.10067),
Pátyi út (hrsz. 10068),
Tangazdaság – Szőlőskert (hrsz. 10069),
Felszabadulási lakótelep (hrsz. 10070),
Temető, Széchenyi utca (hrsz. 10071),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erdő utca (hrsz. 10072),
Csiki-hegyek alatt (hrsz. 10073),
Kaptárfülkék (hrsz. 10074),
Kert utca, Hársfa utca (hrsz. 10075),
Felkeszi út-Barackos (hrsz. 10076),
Széchenyi utca 104-106 (hrsz. 10077),
Zsidó temető (hrsz. 25568),
Lepes Gábor földje (hrsz. 58179),
Iskola udvara (hrsz. 58349, hrsz. 10067
része),
Szél utca 8. (hrsz. 59424).

Közterületek tisztasága

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (XI.03.)4 , 36/2013.(XI.19.)3 , 34/2012. (VI.
12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2011 (III. 24.) önkormányzati rendelete a
helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az
ültetési /telepítési/ távolságról tartalmazza a település köztisztaságra vonatkozó rendelkezéseit.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
A zajvédelmi állapot értékelés az alábbi főbb előzmény dokumentációk alapján került értékelésre:
•
•

Budakeszi környezetvédelmi program 2006-2011,
Budakeszi településfejlesztési koncepciója és a településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata,
27

Budakeszi Környezetvédelmi Program 2018-2023

•
•

Budakeszi városközpont projekt – Átfogó Környezetvédelmi Hatástanulmány (Vibrocomp
témaszám: 068/2016)
Stratégiai zajtérkép megújítása Budakeszi városra 2017, (Vibrocomp témaszám: 055/2018).

A fentiekben hivatkozott dokumentációk alapján megállapítható, hogy Budakeszi zajterhelését elsősorban
a közúti közlekedésből eredő zajterhelés határozza meg. A településen vasúti, illetve kötött pályás
közlekedés nem található. A település lakóit kismértékben a légi forgalom zaja is terheli, mert a településen
található a Farkashegyi Repülőtér.

2.7.1.

Ipari és egyéb eredetű zaj és rezgés

Jelenleg a településen nem működik olyan ipari létesítmény, amely jelentős zajterhelést okozna.

2.7.2.

Közlekedésből eredő zaj és rezgés

A közlekedéstől eredő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz.
melléklete tartalmazza. Ezek a határértékek függnek a zajforrás típusától (autópálya, főút, gyűjtőút, lakóút),
illetőleg a terület-besorolástól (vegyes terület, nagyvárosias lakóterület, kertvárosias lakóterület, üdülő
terület, stb.).
A stratégiai zajtérképezés alapos vizsgálatai segítenek feltárni egy település zajkonfliktusait, illetőleg az
intézkedési terv feladata szerint javaslatot fogalmaz meg a konfliktus csökkentésére, priorizálva a
beavatkozásokat, azok megvalósíthatósága, költség és idő igényére tekintettel. A stratégiai
zajtérképezésben feltárt helyzettel és megfogalmazott intézkedési lehetőségekkel együtt, valamint a
zajterhelésre vonatkozó lakossági visszajelzésekhez képest jogszabályi intézkedési kötelezettséget a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szabályozza, összhangban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelettel az alábbiak szerint.
A jogszabály a zavaró hatásra tekintettel nem állapít meg intézkedési kötelezettséget. A zajterhelés
érzékelése egyénenként eltérő. Intézkedési kötelezettséget kizárólag a napszakra (nappal 06-22h, éjjel 2206h) vonatkozóan megállapítható egyenértékű (átlagolt) zajszintre lehet megállapítani, ha a zajterhelés
határérték feletti. Maximális zajszintekre (pl. egy-egy hangosabb jármű elhaladása) a zajrendelet nem
tartalmaz határértéket. Az egyenértékű zajszinteknek a zajtól védendő épületek védendő homlokzatainak
nyílászárói előtt kell teljesülniük. Túllépés esetén zajvédelmi intézkedésként a nyílászárók cseréje nem jelent
érdemi megoldást, tekintettel a homlokzat előtt továbbra is fennálló határérték feletti zajterhelésre.
Határérték feletti zajterhelésnél a zajkibocsátás csökkentése lehet intézkedési eszköz, illetőleg a zaj
terjedésének útjába állított akusztikailag méretezett akadály közbeiktatása (zajárnyékoló fal).
A környezetvédelmi program zajvédelmi fejezete a következőkben ennek megfelelően mutatja be a meglévő
zajállapotot és értékeli azt – zajméréseken és számításokon alapuló (igen alapos helyzetfeltáró)
tanulmányainkra támaszkodva.
A Fő utca, országos közút, melynek egyes szakaszain a forgalom nagysága a reggeli csúcsórában meghaladja
nem csak a megfelelő-, hanem még az eltűrhető szolgáltatási szintet is. A Fő utca forgalma akkor fog majd
csökkenni, ha elkészül az M0 nyugati szektora (M1 és 10. sz. főút között) vagy egy Budakeszit elkerülő út.
Ameddig nem áll rendelkezésre olyan út, mely az agglomeráció többi településének forgalmát más útra
tereli át, addig is szükség lenne a város közlekedési helyzetének javítására, melyet a város, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. (mint az országos közút kezelője) és a Budapest Főváros közötti összefogással lehetne
kialakítani:
-

Budakeszi településen belül az Erkel utca – városhatár közötti emelkedőben 3. forgalmi sáv
kiépítése,
Budapesten belül a Budakeszi út 3 sávossá történő kiépítése,
Budakeszi területén belül a jelzőlámpás csomópontok „kapuzásának” kiépítése (a szomszédos
települések felől csökkentett forgalom beengedése a településre).

A Budakeszi városközpont projekt keretében az alábbi helyszíneken történtek 24 órás zajmérések:
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-

Fő út 240.
Fő út 193.
Fő tér 1.

A mérési pontok helyszíneit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A megállapított mértékadó zajterhelési értéket az alábbi táblázat foglaljuk össze.
2.7.1. táblázat: Közúti zajmérések eredményei

Helyszín

Mérésből
számolt LAeq [dB]

Határérték [dB]

Túllépés mértéke
[dB]

Nappal

Éjjel

Nappal

Éjjel

Nappal

Éjjel

KMP1

Budakeszi, Fő út 240.

61,2

48,9

60

50

1,2

-

KMP2

Budakeszi, Fő út 193.

71,6

59,8

65

55

6,6

4,8

KMP3

Budakeszi, Fő tér 1.

66,2

53,9

65

55

1,2-

-

A fenti táblázatban bemutatott mérésekkel meghatározott zajterhelési értéket a 27/2008. (XII.3.) sz. KvVMEüM együttes rendelet 3. sz. melléklet szerinti összekötő út környezetében vegyes beépítésű területen
nappal:

LAeq = 65 dB

éjjel:

LAeq = 55 dB

és kertvárosias lakóterület esetén
nappal:

LAeq = 60 dB

éjjel:

LAeq = 50 dB

határértékkel összehasonlítva megállapítható, hogy:
Az KMP1mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint nappal 1,2 dB-lel, éjszaka nem haladja meg
a határértéket.
 Az KMP2mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint nappal 6,6 dB-lel, éjjel 4,8 dB-lel haladja meg
a határértéket.
 Az KMP3mérési ponton mértékadó A-hangnyomásszint nappal 1,2 dB-lel, éjjel nem haladja meg a
határértéket.


A 280/2004 rendelet szerinti zajtérképet az alábbi összefüggés alapján, mindig Lden és Léjjel zajjellemzőre kell
készíteni.

Lden

Léjjel +10
Lnap
Leste + 5

1 
10
10
= 10 lg
+ 4 ⋅ 10
+ 8 ⋅ 10 10 
12 ⋅ 10
24 


ahol:
Lnap

- egyenértékű A-hangnyomásszint nappalra (12 óra − 06.00-18.00 óra)

Leste

- egyenértékű A-hangnyomásszint estére (4 óra − 18.00-22.00 óra)

Léjjel

- egyenértékű A-hangnyomásszint éjszakára (8 óra − 22.00-06.00 óra)

A konfliktustérkép a zajterhelési térkép és a stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készül, és a zaj
megítélési szintje, valamint a zajforrásra vonatkozó küszöbértékek különbségét, a túllépést ábrázolja Lden-re
és Léjjel-re.
A stratégiai küszöbértékek, a területi besorolástól függetlenül,
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közlekedési zajforrások esetén

Lden= 63 dB, Léjjel = 55 dB,

ipari zajforrások esetén

Lden= 46 dB, Léjjel = 40 dB.

A 2017-re elkészített Budakeszi stratégiai zajtérképei alapján az alábbiak állapíthatók meg:
A zajtérkép alapján megállapítható, hogy különösen magas zajterhelés (Lden> 75 dB)
•

Fő u. (Kossuth Lajos u. - Széchenyi u.)

melletti lakóépületek környezetében.
A zajtérkép alapján megállapítható, hogy nagyon magas a zajterhelés (Lden=70-75 dB)
•

Budaörsi út (Tiefenweg út - Pátyi út)

•

Fő u. (Pátyi u. – Széchenyi u.)

•

Fő u. (Kossuth Lajos u. – Rózsa u.)

A zajtérkép alapján megállapítható, hogy magas a zajterhelés (Lden=65-70 dB)
•

Pátyi út (Tavasz u. – Fő u.)

•

Temető u. (Fő u. - Meggyes u.)

•

Fő u. (Rózsa u. – Budakeszi út)

melletti lakóépületek környezetében.
A konfliktustérkép alapján megállapítható, hogy éjjel 10 dB feletti konfliktus van számos épületek
környezetében, így:
•

Fő u. (Nagy Sándor u. – Rózsa u.).

Éjjel 5-10 dB közötti konfliktus van számos épület környezetében, így:
•

Pátyi út (Tavasz u. – Fő u.),

•

Budaörsi út (Tiefenweg út - Pátyi út),

•

Temető u. (Fő u. - Meggyes u.).

Éjjel 0-5 dB közötti konfliktus van számos épület környezetében, így:
•

2.7.3.

Fő u. (Rózsa u. – Budakeszi út).

Szórakoztató létesítményektől eredő zaj és rezgés

A településen az alkalmi rendezvények keltette zajhatások jelenthetnek még zajpanaszt – jellemzően a
közvetlenül érintett legközelebbi lakóterületeken.
A település rendelkezik helyi zajrendelettel (Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete), amely a közterületi rendezvényekre nem állapít meg
zajkibocsátási határértéket, és a zaj- és rezgésvédelmi szabályok megszegésére nem ad meg
következményeket.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Budakeszi Önkormányzatának Nemzeti Jogszabálytár szerint hatályos hulladékgazdálkodással kapcsolatos
rendeletei:
•
•
•

38/2009. (XII. 16.) rendelet a Települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről,
21/2015. (VIII.05.) önkormányzati rendelet a Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról,
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület 54/2008. (XII. 17.) rendelettel módosított 5/2005
(III. 11.) számú rendelete Budakeszi Város Hulladékgazdálkodási Tervéről.
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2.8.1.

Kommunális eredetű hulladékok

Jelenleg a kommunális eredetű hulladékok gyűjtését és elszállítását a székesfehérvári Depónia Nonprofit
Kft. végzi.
Elkülönített hulladékok mennyisége (t/év)
77

49 , 7

16 , 9

42

58 , 5

15 , 9

43 , 6
14 , 2

15

9,9
10,6
2013

10

2014
2015

5

0,9
0,3

0

papír

0,2

műanyag

üveg

fém

zöld

Budakeszi
4500
4000

173,5

186,5

3500
3000
2500
2000

3765,367

3549

1500
1000
500
0

2014
Települési hulladék (t)

2015
Elkülönítetten gyűjtött (t)

A szolgáltatási területen levő ipari és kereskedelmi cégek kommunális hulladékát is a Depónia Nonprofit Kft.
szállítja el. A cégek, a törvényi szabályozásnak megfelelően, a szelektivitást már szervezeten belül
megvalósítják, így a haszonanyagok begyűjtését is.
A Depónia Nonprofit Kft. Budakeszin működtetett ügyfélszolgálatot, a Polgármesteri Hivatal épületében
(2092 Budakeszi, Fő u. 179., tel: 06-30-746-1231, e-mail: ugyfel@deponia.hu).
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A Székesfehérvár-Csalai Pénzverővölgyi Regionális Hulladéklerakó 6 hektár területen 1 millió 50 ezer tömör
m3 hulladék elhelyezésére és évi 500 ezer laza m3 hulladék feldolgozására, ártalmatlanítására alkalmas,
ezáltal a Depónia Nonprofit Kft. szolgáltatási területéről begyűjtött hulladékok mellett külső egyéni
beszállítók hulladékát is fogadja.

Szelektív hulladékgyűjtés
A szelektív hulladékgyűjtésre már régóta lehetőségük van a környezettudatos lakosoknak. Az elmúlt
években a Depónia Nonprofit Kft. ehhez egyre több segítséget próbál biztosítani. 2013. január 1-től a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés elérhető a szolgáltatási területükhöz tartozó összes településen. Ettől
kezdve ebben a rendszerben kitehető papír-, műanyag-, fém italos doboz hulladék (üveghulladék házhoz
menő gyűjtése még nem rendszeresített).
Műanyag és fém csomagolási hulladék gyűjtés
A háztartásokban keletkező tiszta csomagolási, hasznosítható műanyag hulladék elkülöníthető gyűjtésére
a lakosság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet.
•
•
•
•
•

műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
fólia, bevásárló szatyrok, zacskók,
műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok.

Papír csomagolási hulladék gyűjtés
•
•
•
•
•

papír csomagolási hulladék (karton),
kozmetikai és élelmiszerek kartondobozai,
újságok, szórólapok,
irodai papír, géppapír, papírzacskó,
könyv.

Csomagolási üveg hulladék gyűjtése
A csomagolási üveghulladék elhelyezésére a lakosoknak két lehetősége van:
1. Budakeszin a Táncsics utcába elhelyezett 1100 literes üveggyűjtő edénybe tehető.
2. Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővítette a házhoz menő rendszerben gyűjthető
hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
A csomagolási üveghulladék gyűjtése áttetsző zsákban történik, mennyiségi korlátja nincs.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok: befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok
üvegpalackjai, borosüvegek pezsgősüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, bébiételes üvegek.
Lom hulladék gyűjtés
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által előre
egyeztetett napon (általában évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik.
A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely alkalmanként legfeljebb
3 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át.
Zöldhulladék gyűjtése
Díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát kapnak a lakosok, mely a 2018. évben
használható fel a Közszolgáltató által meghirdetett gyűjtési napokon áprilistól novemberig. Előírás szerint
azokat 110 literes áttetsző zsákra vagy 50x70 cm-es kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon
kihelyezni. Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra.
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Amennyiben a díjmentes zöldhulladék matrica nem elegendő, további zöldhulladék elszállítására feljogosító
matrica ügyfélszolgálatokon, illetve a kijelölt helyeken vásárolható.
Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a Közszolgáltató nyilvántartása szerint alkalmazott edény
űrméretének és darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldenek.
A Depónia Kft. által elszállított zöldhulladék a Székesfehérvár - Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelőn
történő komposztálást követően értékesítésre kerül.
Elhagyott (illegális) hulladék
A www.hulladekvadasz.hu – illegális hulladéklerakatokkal kapcsolatos bejelentő weboldal szerint jelenleg
Budakeszin az alábbi helyeken található illegális lerakó:








Fenyő u. 13.
Ady Endre u. 48
Pátyi u. Budakeszi határában
Gyár u. Farkashegyi repülőtér közelében
Csillag u. 24. – Nagyszénászug határában
Kecske-hegy lábánál
Budakeszi erdő

Az egyes hulladéktípusok ingyenes átvevőhelyei
A Budakeszi Önkormányzat február 7-i testületi ülésén határozott arról, hogy az új szennyvíztisztító telep
ingatlanán belül, a Budakeszi külterület 067/18. helyrajzi számon fog megvalósulni a hulladékudvar. Az
ingatlanon, egy telken belüli kerítéssel körülzárt területet használnak majd erre a célra, mely Budakeszi és
Budaörs határában található, a hegyek lábánál.

2.8.2. Ipari eredetű hulladékok
A HU12 régióban az alábbi táblázatban feltüntetett veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeztek az
elmúlt években a http://web.okir.hu/hu/ adatbázisa alapján:
2.8.1. táblázat: Kezelt hulladékok mennyisége a HU12 (Pest) régióban

Tárgyév

Keletkezett veszélyes
hulladék (kg)

Keletkezett nem veszélyes
hulladék (kg)

2015

104 207 213

2 601 572 437

2016

83 399 162

2 985 648 872

Budakeszin az alábbi vállalkozások rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedéllyel a http://web.okir.hu/hu/
adatbázisa alapján:
2.8.2. táblázat: Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások Budakeszin
Hulladékgazdálkodó

Engedélyszám

Hulladékgazdálkodási
tevékenység

Hatályos

Fővárosi Vízművek Zrt.

05/036355-012/2016

Nem veszélyes hulladékok
telephelyi gyűjtésére és
ártalmatlanítása

2021.11.15
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Hulladékgazdálkodó

Engedélyszám

Hulladékgazdálkodási
tevékenység

Hatályos

Budakeszi, Akácfa utca 18.,
KESZIVÍZ Kft.

05/001962-001/2014

Nem veszélyes hulladékok
begyűjtése, szállítása és
ártalmatlanítása

-

OTEE Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft

14/000212-008/2014

Hulladék gyűjtése és szállítása

2019.04.01

Budakeszi, 0198/54 hrsz., SB
DYNAMIC Kft.

05/004839-008/2015

Nem veszélyes hulladékok
országos gyűjtése, előkezelése és
hasznosítása

2020.06.20

SB Dynamic Ingatlanfejlesztő és
Szolgáltató Kft.

14/004189-009/2014

Nem veszélyes hulladék szállítása

-

2.8.3. Veszélyes hulladékok
Budakeszi Város Önkormányzata és a Depónia Nonprofit Kft. közötti Együttműködési megállapodás szerint
a veszélyes hulladék begyűjtése a megrendelő által meghatározott helyen és közösen megállapított
napokon történik évi 2 alkalommal.
A gyűjtés során elszállításra kerülő veszélyes hulladékok:
•
•
•
•
•

elektromos és elekronikai háztartási gépek,
festékmaradékok, festékes göngyöleg,
akkumulátor,
kiürült hajtógázas palackok,
oldószer maradékok.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Budakeszi villamosenergia szolgáltatását az ELMŰ - ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út
72-74.) végzi.
A település közvilágításának korszerűsítése 2015-től kezdődően minden évben folyamatosan zajlik. 2017ben a Tiefenweg utca - Szarvas tér (Fő utcai gyalogátkelő)- Dózsa György tér (gyalogátkelő)- Darányi
városrészből a Rozsnyó utca- Róka köz- Honfoglalás sétány és Paplanhát utca (játszótér megvilágítása)
fejlesztésére került sor.
2018-ban a Darányi városrész többi területe a Posta parkoló- Honvéd utca (Miller József utca – Knáb János
utca között), a József Attila utca (Széchenyi utca – Batthyány utca között), a Dózsa György tér (gyalogátkelőn
felüli rész), az Angol utca - Alkony utca - Muskátli utca köz, a Szász utca - Kinizsi köz- Budaörsi út szerviz utat
a Muskátli utcával összekötő köz, a Szüret utca (északi fele)- Akácfa utcáról nyíló kis közök (Kert köz és Akácfa
utca eleje), a Vincellér utca (Szőlőskert utca – Pátyi út között), a Batthyány utca 33. számnál kis köz, a Szüret
utca északi fele, a Virágvölgy utca (Rákóczi utca és az erdei út között), valamint a Megyei út - Makkosi út
kereszteződésénél korszerűsítették a közvilágítást.
A 2019-ben tervek között szereplő további közvilágítási fejlesztések Makkosmária településrész területén, a
Hunor utcai park Kert utca – Gábor Áron utca összekötő köz, a Liliom utca Meggyes utca 16. sz. előtti
átkelőhely, valamint a Temető utca – Knáb utca átkelőhely térségében tervezettek.
A város földgáz szolgáltatója a TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári utca 3.). az NKM
Földgázszolgáltató Zrt.

Közösségi és kerékpáros közlekedés fejlesztése
Kerékpárhálózat kialakítása (kül- és belterületen)
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Országos vagy térségi jelentőségű kerékpárút Budakeszit nem érinti. A város kirándulóhelyi és szabadidős
funkciói miatt fontos a helyi kerékpárút hálózat kialakítása.
Budakeszi településrendezési eszközeinek 2015-ös átfogó felülvizsgálata szerint önálló kerékpárút
kialakítása javasolt Telki és Budakeszi között (kb. a sportpályáig, onnan délre kerékpáros útvonalként
folytatva), valamint a Kert utcából déli irányban vezetve a Budaörsi út mentén, legalább a repülőtérig, illetve
az út menti munkahelyi területekig. Kerékpáros útvonal kijelölése javasolt a Márity utcában, a Fő utcában,
illetve a Fő utcával párhuzamos kisforgalmú utcákban, továbbá a Knáb János utcában és környékén. A
gyalogos/kerékpáros tengely létrehozása javasolt a mamutfenyők-Dózsa György tér-patakvölgy útvonalon.
Turisztikai útvonal kijelölése javasolt a Kossuth Lajos utcában (János-hegy, Normafa felé), és a Makkosi úton
(a kegytemplom, János-hegy, Normafa felé).
A kerékpáros hálózat kiépítésének terve mára elkészült, a korábbi javaslatok figyelembevételével kijelölésre
került a kerékpáros nyomvonal.
A gyalogos közlekedés fejlesztése kapcsán 2018 novemberében adták át a város első „Okos zebráját” ami a
Polgármesteri Hivatal közelében mellett található. Ezen felül a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft. (továbbiakban: BVV Kft.) folyamatosan végez járdafelújítást és járdaépítést a
település területén.

KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG
Magyarország településeit a 234/2011. (XI. 10.) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
(továbbiakban Kat.) 21-24. §-a alapján a rendelet 2. számú mellékletében foglalt besorolási szabályok
figyelembevételével I-II-III. katasztrófavédelmi osztályba lehet besorolni.
Az ország településeinek, a települést érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése, kockázatbecslése
alapján meghatározott katasztrófavédelmi besorolását a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete
tartalmazza. Budakeszi a III. osztályba tartozik. A III. osztályba kell sorolni azokat a településeket, amelyek:
a) a Kat. IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó üzem által a veszélyes anyagok környezetbe kerülése
esetén veszélyeztetettek;
b) a kockázati mátrixban történő elhelyezése alapján a III. besorolást kapják.
Amennyiben egy adott település több veszélyeztető tényező által érintett, külön vizsgálni kell az egyes
elemekre vonatkozó kockázati szinteket. A település katasztrófavédelmi osztályba sorolásánál a
kockázatelemzés és értékelés során a legmagasabb kockázati kategóriát kell szerepeltetni a végleges
besorolást illetően.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székhelye Budapest, az illetékességi területe Pest megye
közigazgatási területe. A legközelebbi katasztrófavédelmi kirendeltség Érden van.
A civilizációs katasztrófák vonatkozásában elsősorban a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek jelentik
a legnagyobb kockázatot. Pest megyében található 9 felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem
(5 Százhalombattán, 1 Pilisvörösváron, 1 Gyálon, 1 Üllőn, 1 Herceghalmon) működik.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 2015. évi adatbázisa alapján Budakeszi területén két –
küszöb érték alatti – veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem található.
Budakeszi rendelkezik Lebiztosítási tervvel valamint Kockázatelemzési
Katasztrófavédelmi terve az Önkormányzat igazgatási osztályán megtalálható.

tervvel,

a

település

Természeti eredetű katasztrófák
Földtani veszélyforrással érintett területek:
Csuszamlásnak nevezzük azokat a tömegmozgásos folyamatokat, amik csúszópálya mentén, nyíróerők
hatására, hirtelen és gyorsan következnek be. Csuszamlást elősegítő tényezők a víztartalom növekedése,
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vízfelvételre képlékennyé váló anyag jelenléte, a lejtő meredekebbé válása (alátámasztás elvesztése,
földrengés, stb.)
Földtani veszélyforrással érintett területeket (csúszásveszély) a településszerkezeti terv nem jelöl.
Rendkívüli időjárás (villámárvizek) és csapadékvíz-elvezetési problémák
Budakeszin a Bodzás-árok Hosszúréti patak mellékága folyik keresztül, amely árvíz szempontjából a
települést nem veszélyezteti.
Közterületen a hóeltakarítást és síkosság-mentesítést a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.
végzi.
Budakeszi földrengés-veszélyeztetettsége
Az Alpok, Appenninek, Dinaridák és Kárpát-medence, azon belül is Magyarország lemeztektonikai helyzetét,
az Adriai tüske (Afrikai lemez része) Eurázsiai lemez felé közeledése, ütközése határozza meg. A tüske É, ÉKi irányba mozog és közben az óramutató járásával ellentétesen forog, aminek hatására húzófeszültség
keletkezik a lemezekben, ami földrengéseket gerjeszt. Mindezek következtében a Pannon-medencében
aktív lemeztektonikai helyzet alakult ki, jellemzően oldalelmozdulásos törésekkel.
Magyarország területén évente 100-120 kisebb intenzitású (2,5 magnitúdójúnál kisebb) földrengés alakul ki,
amelyek nagy része nem éri el az érzékelhetőség határát. A nagyobb erejű földrengések ritkábban fordulnak
elő, de jellemző visszatérési idővel. Négy-öt évente 2,5-3 magnitúdójú, már érezhető erejű, 15-20 évente
jelentősebb károkat okozó és 40-50 évente nagyobb károkat okozó 5,5-6 magnitúdójú földrengések
pattannak ki. A 2.10.3. ábran látható, hogy Budakeszi település a 3. zónában helyezkedik el.
A szeizmológiában a veszélyeztetettséget a vízszintes talajgyorsulás maximális értékével szokás definiálni.
Az Európai Unió országaiban egységes földrengés szabvány (Eurocode 8) van érvényben, mely részletesen
meghatározza a földrengésbiztos tervezés módszereit különböző építmények esetében. Minden építményt
úgy kell megtervezni, hogy az élettartama (általában 50 év) alatt 10% valószínűséggel előforduló földrengést
komolyabb szerkezeti károsodás, összeomlás nélkül kibírja. A veszélyes ipari létesítményeknél
(atomerőművek, radioaktív hulladéklerakók, egyéb erőművek) nagyon fontos a földrengésállóság, mivel
ezek sérülése a környezetet különlegesen nagymértékben veszélyezteti.

2.10.1. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe
(forrás: MSZ EN 1998-1/EUROCODE 8 szabvány)
Mesterséges eredetű katasztrófák
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A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. melléklete alapján
Budakeszi a III. (közepesen veszélyeztetett) katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.
Legjelentősebb veszélyforrások Budakeszi területén
Ipari tevékenységgel kapcsolatos veszélyhelyzetek: A település határától mintegy 2 km-re található a KFKI
kutatóreaktora.
Közlekedéssel kapcsolatos veszélyhelyzetek: A települést a 8102-es, az 1102-es és az 1103-as út érinti. A
település területén kórházak találhatóak, melyek miatt veszélyes anyag szállítás érinti a települést.
Vasúti szállítás: nincs
Raktározással kapcsolatos veszélyhelyzetek:
Nagy tömegek befogadására alkalmas létesítmények (Nagysándor József Gimnázium, Széchenyi István
Általános Iskola, Erkel Ferenc Művelődési Központ).

EMBERI EGÉSZSÉG ÁLLAPOTA
Budakeszi lakossága
Budakeszi Önkormányzat adatszolgáltatása alapján Budakeszi népessége lakossága 14 786 fő (Budakeszi
Önkormányzat adatszolgáltatás, 2018).
Budakeszi lakottságára utaló első emlékek az új kőkorszakból származnak, ugyanakkor a római korból is
találtak itt síremléket. A település fejlődését elősegítette, hogy több nagyváros (Budapest, Esztergom,
Székesfehérvár) főútvonalában fekszik.
A II. Világháború után az addigi ipari berendezkedést felváltották a mezőgazdasági (szőlő- és
gyümölcstermesztés), erdőgazdálkodási üzemegységek. A település népessége ebben az időszakban
megduplázódott, amit az 1965-től induló lakótelepi építkezések, a budapesti lakásárak növekedése, a jó
közlekedési kapcsolat és a szép környezet segítettek elő.
Egészségügyi létesítmények, szolgáltatások
Budakeszin Egészségház (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) és 4 patika áll a lakosok rendelkezésére.
Az Önkormányzat minden évben egy alkalommal ingyenes szűrővizsgálatot szervez, melynek keretében
szűrőbusz is érkezik az Orvosi Rendelőhöz.
A parlagfű és egyéb allergizáló növények visszaszorítása érdekében, általában Hatósági ügyintézés
keretében, bejelentés alapján jár el az Önkormányzat. Amennyiben szükséges, bírságolnak és köteleznek is.
Sportlehetőségek
Budakeszi természeti adottságainak köszönhetően népszerű kiránduló hely, több tanösvénnyel rendelkezik.
2018. augusztus végén került átadásra Budakeszi új műfüves focipályája.
2019 szeptemberétől működő új iskola nagyméretű tornacsarnokkal épült meg, valamint Budakeszin
várhatóan 2020-tól üzemel majd új uszoda is.

KÖRNYEZETI NEVELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL
Köznevelés, oktatás, környezeti nevelés Budakeszin
Bölcsődék
Mosolyvár Bölcsőde
Budakeszi Bölcsőde

Konth Miklós u. 2.
Fő utca 133.

Tel.: 06 (23) 200 – 125
Tel.: 06-23-451-316

Óvodák
Szivárvány Óvoda
Pitypang Óvoda

Fő utca 268.
Ifjúság utca 1.

Tel.: 06-23-452-375
Tel.: 06-23 451-505
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Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda

Fő u. 72.

Tel.: 06 (23) 451-503

Iskolák
Széchenyi István Általános Iskola
Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Knáb János utca 60.
Iskola köz 3

Tel.: 06-23 451-532
Tel.: 06-23-451-395

Kulturális intézmények
Erkel Ferenc Művelődési Központ
Nagy Gáspár Városi Könyvtár Budakeszi

Fő utca 108.
Fő utca 108.

Tel.: 06-23 451-161
Tel.: 06-23-451-136

Szemléletformálás, társadalmi részvétel
Civil szervezetek a környezetvédelem, természetvédelem vonatkozásában
Öko-Forrás Közhasznú Alapítvány
Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
Budakörnyéki Naturparkért Egyesület
Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület
Budakeszi Állat- Természet és Környezetvédők Egyesülete
Budakeszi Szépítő Egyesület
Budakesziért Függetlenek Egyesülete
Budakörnyéki Lovas-Polgár- és Természetőr Egyesület
Szabadfelfogású Természetvédők Baráti Köre
Városfejlesztő Egyesület
Budakeszi Fűzfa Egyesület
Budakeszi Kárpótlási Földtulajdonosok Érdekvédelmi és
Környezetvédelmi Egyesület
Budakeszi Kisgazda Polgári Egyesület
TeSzedd akció

Szél u. 19.
Budakeszi, Pf. 52.
Fő u. 127.
Fő u. 108.
Fő u. 85.sz.
Vásárhelyi Pál u. 61.sz.
Külterület hrsz. 10067/2.
Művész u. 12.
Őr utca 37.sz.
Fűzfa u. 6.
Fő u. 108.
Fő u. 108.

Az évente rendezett TeSzedd akcióhoz Budakeszi lakosai is csatlakozhatnak, mely Budakeszi város
Önkormányzata és a BVV Kft. rendezésében valósul meg.
Föld napja
A Föld Napja (április 22.) alkalmából minden évben a Budakeszi Arborétum szervez programokat, melyre
minden érdeklődőt várnak. A program során 2018-ban facsemeték ültetését és átültetését valamint
természetismereti foglalkozásokat tartottak.

3. AZ
ELŐZŐ
KÖRNYEZETVÉDELMI
MEGVALÓSULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

PROGRAM

(2009-2014)

ÁLTALÁNOS FELADATOK
3.1.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

0. Általános feladatok
0.1.

A környezetkárosító hatások megelőzése,
megszüntetése

3

0.2.

A rongálódott környezeti állapot helyreállítása

3

0.3.

Az emberi egészséget veszélyeztető káros hatások
megelőzése, illetve mérséklése

3
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Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

0.4.

A természeti erőforrásokkal való hatékony,
környezettudatos gazdálkodás végzésének
elősegítése

4

0.5.

Megújuló energiaforrások alkalmazásának vizsgálata

5

0.6.

Lakossági szemléletformálás és környezeti nevelés

5

0.7.

Hiányzó helyi rendelkezések és szabályok
megalkotása

4

(számok jelentése: 0-legrosszabb, 5-legjobb)

KÖRNYEZETVÉDELMI
(SZENNYVÍZTISZTÍTÁS,
ENERGETIKA)

SZOLGÁLTATÓ
RENDSZER
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS,

FEJLESZTÉSE
ALTERNATÍV

3.2.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

1.1.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése

Egy elhelyezésére tettek kísérletet, de
megszűntették később, mert nem váltotta be a
hozzáfűzött reményeket.

1.2.

Szelektív hulladékgyűjtő udvarok létesítése.

Hulladékudvar kialakításáról/létrehozásáról
döntöttek a jelenlegi szennyvíztelep ingatlanán
belül. a 2018. év folyamán.

1.3.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése.
(A Dél-budai Regionális Szennyvíz Program
keretében egy új szennyvíztisztító telep épül
Budakeszin, ill. Makkosmária és Nagyszénászug
területén a szennyvíz-csatorna hálózat kerül
kiépítésre.)

Az új szennyvíztelep átadása megtörtént 2014. év
folyamán és ahhoz kapcsolódva Makkosmária egy
részén épült ki szennyvízhálózat , jobbára ott, ahol
gravitációsan ezt meg lehetett oldani.

1.4.

Alternatív és megújuló energetikai fejlesztések,
megvalósítása: napkollektorok, szélerőművek,
geotermikus és biomassza energia, stb.

Napkollektorok kerültek felhelyezésre a
Polgármesteri Hivatal, a Széchenyi István Általános
Iskola, az Orvosi rendelő, és a Pitypang Óvoda
tetejére
Nyílászárók + hőszigetelés, mint energetikai
korszerűsítés a Nagy Sándor József Gimnázium, a
Széchenyi István Általános Iskola, a Pitypang Óvoda
és a Czövek Erna Zeneiskola esetében

1.5.

Települési, intézményi energiatakarékossági
program megvalósítása.
(UNDP pályázat: energetikai vizsgálat és
megvalósíthatósági tanulmány készítésére.
Szemünk Fénye Program: fűtési és világítási rendszer
korszerűsítése.)

Folyamatban, részben megvalósult: Közvilágítás „2”
„II” program. tervezés alatt a Művelődési Központ
közvilágítás.

TERMÉSZETVÉDELEM, TERMÉSZETI KÖRNYEZET REHABILITÁCIÓJA
3.3.1. táblázat

2.1.

Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

Illegális hulladéklerakások felszámolása.
(Hulladékkommandó felállítására kerül sor.)

Jellemzően bejelentés alapján, a BVV Kft.
elszállíttatja, hulladékkommandó nem került
felállításra.
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2.2.

Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

Patakmedrek, vizes élőhelyek eredeti, természetes
állapotának visszaállítása.
(Nádas-tó vízpótlása, Hosszúréti patak medrének
rendezése (illegális hulladéklerakás megszüntetése,
a partszakaszok megerősítése, élőhelyvédelem –
évente többszöri ellenőrzés és helyszíni bejárás) az
érintett civil szervezetek segítségével.)

Tervezés alatt, civil szervezetek bevonása javasolt.

KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ ÉS VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VALAMINT
VÉDETT TERÜLETEK MEGŐRZÉSE, HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE
3.4.1. táblázat

3.1.

Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

Élőhelyvédelem, -helyreállítás, fejlesztés.
(Budakeszi természeti értékeinek felmérése a DBTÖT
kistérség keretében: tájértékek (vadgesztenye fasor,
patak menti fasor, stb.), ill. az országos (Budai
Tájvédelmi Körzet) és helyi jelentőségű
természetvédelmi területek (Bodzás-árok,
Mammutfenyők, Nádas-tó) védelme.
Natura 2000 területek (pl. Budaörsi kopárok, Csíkihegyek, stb.).
ENSZ faültetési programhoz való csatlakozás.)

Tervezés alatt.

VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZET- ÉS TÁJROMBOLÓ (KÁROSÍTÓ)
HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSÉT SZOLGÁLÓ BERUHÁZÁSOK
3.5.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

4.1.

Közlekedési infrastruktúra (út, vasút) természetbarát
átalakítása.
(Elővárosi vasút – megvalósíthatósági tanulmány
készítése a civil szervezetek bevonásával)

Kötöttpályás fejlesztési lehetőségekre tanulmány
készült, szükség lenne egy átfogó közlekedési
állapotfelmérésre/tanulmányra, mert Budakeszin
hatalmas az átmenő forgalom.

4.2.

Vízlevezető csatornarendszer átalakítása.

Tervezés alatt.

TELEPÜLÉSI KÖZPONTOK, KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE AZ IDENTITÁST
ERŐSÍTŐ FUNKCIÓK ELŐTÉRBE HELYEZÉSÉVEL
3.6.1. táblázat

5.1.

Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

Település központok, alközpontok, főutcák, főterek
kialakítása, felújítása.
(Pályázat városközpont felújítására, átalakítására
Budakeszi Városközpont megépítése: egészségügyi,
kulturális (mozi, színház, könyvtár) és
rendezvényközpont, Polgármesteri Hivatal
átköltözése. Fő út mentén: park, művelődési
központ, templom, Polgármesteri Hivatal, Dózsa
György tér rekonstrukciója.)

Létrejött a Fő téri Park, megújult az Orvosi Rendelő,
a Polgármesteri Hivatal épülete, Dózsa György tér
rekonstrukciója.

40

Budakeszi Környezetvédelmi Program 2018-2023

Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

5.2.

Közösségi funkcióknak helyt adó épületek
(templomok, művelődési házak, stb.) felújítása.
(Árpád fejedelem téri épületegyüttesben 20+6
tantermes, felső tagozatos általános iskola
kialakítása, tanuszoda építése.
Szociális Gondozó Központ létesítése- Fő út 229. sz.
alatti volt óvoda épületének rekonstrukciója
keretében.
Találkozások Háza felújítása.
Kápolna felújítása.)

Az Árpád fejedelem téri iskola kivitelezése jelenleg
is folyik építés alatt, iskolanyitás kezdés 2019-20-as
tanévben várható már, uszodának van jogerős
építési engedélye, megvalósítása 2020-ra várható, a
Fő utca 229.-Szociális Gondozó Épülete
értékesítettük eladásra került, Kápolna és
környékének felújítása szintén megtörtént.

5.3.

Szabadidős és rekreációs sportlétesítmények
korszerűsítése, fejlesztése.
(Kerékpár, görkorcsolya és gördeszka park építése.
Árpád fejedelem téri épületegyüttesnél városi
sportcsarnok építése.
Sportpálya és környéke korszerűsítése.
Termálfürdő építése.
Farkashegyi Sportrepülőtér fejlesztése, hatás- és
hasznosítási tanulmány készítése.)

Sportpálya és környékének korszerűsítése jelenleg
is folyamatban, illetve Árpád fejedelem téri
iskolánál tornaterem, a sportpályánál ad hoc a
földkupacokon kerékpár-gördeszka pálya jött létre
(kitaposták), de ott tervben van majd egy felnőtt
játszótér kialakítása jövőre,
Termálfürdő és Reptér: 0.

5.4.

Parkok kialakítása funkcióbővítéssel.
(’56 emlékpark rendezése, kibővítése pihenő résszel.
Romkert felújítása.
Zöldfelületek revitalizációja keretében egy központi
park kialakítása.)

Megújult a Fő téri park.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSZTÖNZÉSE, A KOMMUNIKÁCIÓ, PARTNERSÉG
ELŐSEGÍTÉSE A FEJLESZTÉSI SZEREPLŐK KÖZÖTT
3.7.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

6.1.

Tájékoztatás, partnerségépítés, konferenciák
szervezése.

Folyamatos jó kapcsolat ápolása a
testvérvárosokkal, eszmecsere és tapasztalatcsere,
utazások egymáshoz.

6.2.

Környezetvédelmi, természetvédelmi fejlesztési
tervek, programok társadalmasítása, népszerűsítése.
(Aktuális környezetvédelmi témájú cikkek
megjelentetése a Budakeszi Hírmondó helyi
újságban.)

Programok társadalmasítása: autómentes nap
népszerű, Budakeszi Hírmondóban cikkek: pl.
égetésről, parlagfű mentesítésről.

BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
3.8.1. táblázat

7.1.

Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

Kármentesítési programok megvalósítása
(A jelenlegi szennyvíztisztító telep elbontása során
kármentesítés.)

Régi szennyvíztelep rekultivációja, várhatóan 2019.
I. félév.
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A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
3.9.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

8.1.

Forgalomtechnikai eszközök fejlesztése (pl.
buszsávok, elkülönített közösségi közlekedési
folyosók, buszöblök, buszfordulók, megállóhelyek,
forgalomirányítási rendszerek stb. fejlesztése,
kialakítása).
(22-es buszjárat: Szőlőskerti buszforduló kialakítása.
22 A jelű autóbusz járat indítása.
Gyűjtőút rendszer bővítése, egyirányúsítások
bevezetése.
Új körforgalmi csomópontok kiépítése)

Okos zebra létesítése a hivatal mellett, buszforduló
kialakítása az iskolánál a Márity utcánál tervben,
Dózsa György téri buszforduló korszerűsítése,
Szőlőskert buszforduló kialakítása, 22A és 222 jelű
autóbuszok bevezetése.

8.2.

Parkolók létesítése, parkolási feltételek javítása.

Majd lesz Készül (nyertes pályázat van rá) P+R
parkoló a Fő utcában, illetve a Szerviz úton parkoló.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
TÁMOGATÁSA

KÖZLEKEDÉSI

MÓDOK

TÉRNYERÉSÉNEK

3.10.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

9.1.

Kerékpárutak, kerékpárforgalmi hálózatok és
kapcsolódó infrastruktúra tervezése, építése.

Folyamatban vannak tervezések, építések 20182019.

9.2.

Gyalogos, gyalogos-kerékpáros és
forgalomcsillapított zónák (pl.: sétálóutca)
kialakítása.

a Kossuth utcai sétálóutca kialakítása tervezett
majd a jövőben.

HARÁNT-IRÁNYÚ KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE
3.11.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

10.1.

Elkerülő út építése.
(Elkerülő út - tervi előkészítés, kisajátítás,
engedélyeztetés, kivitelezés.
M0 nyugati szektor.)

Tervben van, a tervező kiválasztása megtörtént,
2020 tervek, kivitelezés 2022.

10.2.

A települések belső, szerkezeti jelentőségű
földútjainak szilárd burkolattal való ellátása
(csapadékvíz elvezetéssel, járda kialakítással).
(Útépítés (Villám, Tölgyfa, Fenyő, Kálló Esperes u.).
Járdaprogram.)

Megvalósult beruházások: Reviczky utca építése,
illetve a Fenyő, Tölgyfa utca is megvalósult
Járdaprogram folyamatos-járdaépítés általában BVV
Kft. kivitelezésében.

10.3.

Térségi-települési és városon belüli harántoló
közlekedési kapcsolatok fejlesztése, mellékúthálózat
fejlesztése.

Folyamatban.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSZTÖNZÉSE, A KOMMUNIKÁCIÓ, PARTNERSÉG
ELŐSEGÍTÉSE A FEJLESZTÉSI SZEREPLŐK KÖZT
3.12.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

11.1.

Közlekedés-fejlesztési tervek, programok
társadalmasítása.

Folyamatban.

11.2.

Fejlesztések terveinek, előtanulmányainak
elkészítése (pl.: hatástanulmányok, engedélyeztetési
dokumentációk, kiviteli tervek).
(Budakeszi szennyvízelvezetési- és tisztítási projekt
keretében:
•
Megvalósíthatósági Tanulmány,
•
Környezetvédelmi Tanulmány,
•
Vízjogi létesítési engedély,
KDV projekt keretében: Hulladékudvar
létesítési engedély stb.).

Minden elkészült,A kivitelezés befejeződött, ahogy a
szennyvíztelep is. 2014 óta működik.

11.3.

Környezetkímélő közlekedési módok népszerűsítése
(nyomtatott kiadványok készítése, médiamegjelenés).

Megvalósult, jellemzően
a médiában megjelenítik meg - helyi újságban.

A RÉGIÓ MAGAS
FEJLESZTÉSE

HOZZÁADOTT

ÉRTÉKŰ

TEVÉKENYSÉGEINEK

3.13.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

12.1.

Natúrpark létesítése.

Nem készült, bár korábban tervben volt a
Mamutfenyők környékére

12.2.

Turisztikai látványosságok megőrzése komplex
programok keretében, a látogatószám növelése
érdekében (épületrekonstrukció, műemléképület,
turisztikai helyszín rekonstrukció).
(Budakeszi Vadaspark és Vadaskert fejlesztése. Nagy
Sándor József emlékház helyreállítása.
Makkosmária kegytemplom rekonstrukciója,
kapcsolódó programok indítása.
Pincesor rekonstrukciója.
Ökonomikus kápolna fejlesztése.)

Folyamatos a Tájház rekonstrukciója, és a Mezei
Mária Ház felújítása;
Nagy Sándor József emlékház felújításra került.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÖSZTÖNZÉSE, A KOMMUNIKÁCIÓ, PARTNERSÉG
ELŐSEGÍTÉSE
3.14.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

13.1.

Fórumok, egyeztetések, közösségek szervezésének
ösztönzése.

Különböző programokon valósul meg (pl. családi
nap, fény és jég fesztivál)

13.2.

Környezeti demokrácia és társadalmi részvétel
erősítése.

Különböző programokon valósul meg (pl. családi
nap, fény és jég fesztivál)

13.3.

Intézmények, szervezetek és a civil szféra
együttműködésének támogatása (pl. „Budakeszi
Szelektíven” program ).

Folyamatos.
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KÖRNYEZETÉS
EGÉSZSÉGTUDATOS
SZEMLÉLET
TERJESZTÉSE
(SZEMLÉLETFORMÁLÁS) A TÉRSÉG TÁRSADALMÁNAK MINDEN SZINTJÉN
3.15.1. táblázat
Megvalósítandó program, intézkedés, beruházás

Megvalósulás állapota

14.1.

Környezettudatos nevelést elősegítő tevékenységek,
rendezvények, kampányok.

Egyéb programokon, pl. autómentes nap.

14.2.

Erdei iskola programok megvalósítása, beillesztése
az óvodai és iskolai nevelésbe, oktatásba.

Tervezés alatt.

14.3.

Környezetvédelmi, fenntarthatósági, tájvédelmi és
természetvédelmi informálás, oktatás és
szemléletformálás. (pl. Budakeszi Vadasparkban évi
4-8 alkalommal óvodások, iskolások részére
környezeti, természetvédelmi oktatás, foglalkozás.)

Folyamatos.

14.4.

Térségi komplex környezetvédelmi információs
rendszer kiépítése.

Nem valósult meg. Közös környezetfejlesztési
igények újragondolása folyamatban.

4. ELÉRENDŐ KÖRNYEZETVÉDELMI
SZÜKSÉGES
INTÉZKEDÉSEK,
MEGHATÁROZÁSÁVAL

CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK, A
FELELŐSÖK,
ÜTEMEZÉSEK

FÖLDTANI KÖZEG ÉS TALAJ VÉDELME
Cél, célállapot: Illegális hulladéklerakásból eredő szennyezések megakadályozása
Eléréséhez szükséges intézkedések
TAL-1: Illegális hulladéklerakások felszámolása
Leírás

Az engedély nélküli, megfelelő szigetelés nélküli
hulladéklerakások felderítése és megszüntetése

illegálisan

létesített

Várható hatás, eredmény

Tisztább, egészségesebb környezet, talaj és felszín alatti közeg szennyezésének
elkerülése

Felelősök

Önkormányzat, Pilisi Parkerdő Zrt., BVV Kft.

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

TAL-2: Lakosság tájékoztatása

Leírás

Lakóházakhoz, közületekhez kiküldött tájékoztató lap, online felület (Budakeszi
Hírmondó) segítségével a lakosság tájékoztatása legális hulladék elhelyezési
lehetőségekről a település területén, valamint rövid ismertetés a nem
megfelelően lerakott hulladék környezetszennyező hatásairól

Várható hatás, eredmény

Megelőzés,
csökken
az
illegális
hulladéklerakás,
a
lakosság
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tudatossága nő, tisztább, egészségesebb
környezet

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

Cél, célállapot: Talajállékonysági és talajszennyezési problémák megelőzése, megoldása
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Eléréséhez szükséges intézkedések
TAL-3: Földtani veszélyforrások övezete
Leírás

Földtani veszélyforrások övezetének feltérképezése a települési térképeken
(Települési Szabályozási Terv – Helyi Építési Szabályzat – online környezeti
portál) való összhangjuk megteremtése

Várható hatás, eredmény

Terület specifikus építési előírások létrehozása

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás
Ütemezés

Folyamatos

TAL-4: Kármentesítések, területek rekultiválásának lefolytatása

Leírás

Szennyezéssel érintett területeken a kármentesítés, rekultiváció támogatása,
elősegítése és lefolytatása. A rekultivált területek újrahasznosítása.
A terhelés területén, amennyiben az a település belterületén helyezkedik el, az
Önkormányzat alprogramot dolgozhat ki, amit szabályozással, saját
beruházással vagy a beruházás ösztönzésével segít.

Várható hatás, eredmény

Talaj és földtani közeg minőségének javítása

Felelősök

Ingatlan tulajdonosa, Magyar Állam, Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

TAL-5: Szennyvízhálózat fejlesztése, illegális szikkasztások felszámolása

Leírás

A közcsatorna hálózattal nem összegyűjtött szennyvizek döntő része
szikkasztásra kerül, így szennyezve a talajt és a felszín alatti vizeket. Továbbá a
többlet vízmennyiség átáztatja a talajt, ami állékonysági problémák
kialakulásához vezethet. Mindezek elkerülésére ösztönözni kell a rákötések
számát és folytatni kell a szennyvízhálózat kiépítését a csatornázatlan, lakott
területeken

Várható hatás, eredmény

Talaj- talajvíz szennyezés megelőzése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

VÍZVÉDELEM
Cél, célállapot: Vizek állapotának javítása, vízminőségi problémák megelőzése és javítása
Eléréséhez szükséges intézkedések
VÍZ-1: Szennyvízhálózat fejlesztése, illegális szikkasztások felszámolása (lásd TAL-5)

VÍZ-2: Felszíni víztestek medrének vizsgálata, karbantartása

Leírás

A vízfolyások medrének rendszeres felülvizsgálata abból a szempontból, hogy a
meder vízszállító képességében változás áll-e be: mederbe került hulladékok,
vízfolyás útját képező tárgyak kiszedése, időszakosan mederkotrás elvégzése,
vízelvezetőárkok tisztítása (a Hosszúréti patak vízminőségének vizsgálata,

évente monitoring jelentés készítése).
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VÍZ-2: Felszíni víztestek medrének vizsgálata, karbantartása
Várható hatás, eredmény

A vízelvezetés, vízfolyás vízszállító képessége javul

Felelősök

Vízfolyás kezelője (Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat (Pomáz)), BVV Kft.

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

VÍZ-3: Felszíni víztestek partjának és kapcsolódó létesítményeinek rendezése és karbantartása
Leírás

A felszíni víztest körüli parti és puffer zóna karbantartása: nádvágás, parti
növényzet karbantartása. Műtárgyak állapotának rendszeres ellenőrzése: sérült
partfalak felmérése és helyreállítása céljából.

Várható hatás, eredmény

Patak környezetének rehabilitása és vízszállító képességének javulása

Felelősök

Vízfolyás kezelője, (Középdunamenti
Városgondnokság BVV Kft.

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

Vízgazdálkodási

Társulat

(Pomáz),

VÍZ-4: Szennyvíztelepek karbantartása és vízkibocsátásuknak rendszeres ellenőrzése

Budakeszi új szennyvíztisztító telepén a jövőben is fontos a telep

Leírás

karbantartása és korszerűsítése, az esetleges hibák és balesetek megelőzése,
megfelelő üzemelés elősegítése végett. A befogadó vízfolyásba (Budakeszi-árok)
vezetett vízminőségre vonatkozó jogszabályi határértékeket be kell tartani a víz
minőségének javítása érdekében. A határérték ellenőrzése végett rendszeres
időközönként javasolt vízmintát venni a szennyvíztelepek feletti és alatti
vízfolyás szakaszon. Az eredmények alapján, amennyiben szükséges, meg kell
tenni a vízvédelmi beavatkozásokat. A szennyvíztelepek rendszeresen kötelesek
vízmintákat venni, azonban célszerű egy kívülálló szervezetet is megbízni ezzel
a feladattal.

Várható hatás, eredmény

A Hosszúréti-patak vízminőségének és ökológiai állapotának javulása

Felelősök

Fővárosi Vízművek Zrt, Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

Cél, célállapot: Csapadékvizek megfelelő elvezetése, helyi vízkárok megelőzése
Eléréséhez szükséges intézkedések
VÍZ-5: Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer és vízelvezetés fejlesztése és karbantartása

Leírás

A csapadékvíz-elvezető hálózat bővítése, a meglévő nyílt árokrendszer és zárt
csapadékcsatorna hálózat egységes rendszerbe foglalása és a klímaváltozás
következtében
beálló
változásoknak
(intenzív
csapadékesemények
valószínűségének növekedése) megfelelő méretezése. A vízkiszökési helyek
felmérése és az adott szakasz kijavítása. A vízelvezető rendszer jókarba
helyezése (árkok rendszeres tisztítása) a vízelvezetés biztosítása érdekében. A
hordalék bemosódás és eróziós tevékenység csökkentése füvesítéssel,
vegetáció telepítésével.
Csapadékvíz-elvezető rendszerhez kapcsolódó lakossági műtárgyak (pl.:
gépjármű bejárók) áttekintése és a lefolyást akadályozó műtárgyak
rendbetételére vonatkozó felszólítás kiállítása. Lakosság által teljesen vagy
részlegesen betemetett csapadékvíz-elvezető árkok felderítése, felszólítás a
funkciójának megfelelő kialakítás visszaállítására.
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VÍZ-5: Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer és vízelvezetés fejlesztése és karbantartása
Várható hatás, eredmény

Csapadékvíz-elvezető rendszer javulása

Felelősök

Önkormányzat, Lakosság

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

VÍZ-6: Lehulló csapadékvíz gyűjtése és felhasználása

Leírás

Belterületi vízvisszatartási lehetőségek megteremtése: zöldtetők, tavak,
záportározók kialakítása.
Lakossági szinten: öntözésre, ivóvízen kívül a háztartási vízigények kielégítésére
(WC öblítés, mosás) lehet felhasználni az összegyűjtött vizet, Önkormányzati
szinten: öntözés, tavak, halastavak, szökőkutak vízigényének biztosítása,
közintézmények WC öblítésére.

Várható hatás, eredmény

Kisebb mértékű felszíni lefolyás, víztakarékosság (fenntartható fejlődés
elősegítése)

Felelősök

Önkormányzat, Lakosság

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

VÍZ-7: Szélsőséges csapadékeseményekhez köthető vízkárok megelőzése

Leírás

Megfelelő területhasználat, pl. mély fekvésű területeken ne lehessen vagy
korlátozva lehessen pincét, mélygarázst építeni, illetve talajmechanikai vagy
geotechnikai szakvéleményhez kell kötni az építésüket. Szükség esetén
alkalmazandó védekező eszközök (homokzsákok, lapátok, szivattyúk, stb.)
beszerzése és tárolása.
Védekezés megszervezése Budakeszi város Vízkár-elhárítási tervének
megfelelően.

Várható hatás, eredmény

Hatékonyabb vízkár elleni védekezés, illetve megelőzés elősegítése

Felelősök

Önkormányzat, Katasztrófavédelem

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
Levegőtisztaság-védelmi szempontból cél a levegő minőségének javítása, a közlekedésből és lakossági
fűtésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó intézkedések révén.

Cél, célállapot: Levegő minőségének javítása, közlekedésből származó károsanyag
kibocsátás csökkentése
Eléréséhez szükséges intézkedések
LEV-1: P+R parkolók kiépítése

Leírás

Budakeszi tekintetében levegőtisztaság-védelmi szempontból a legjelentősebb
károsanyag-kibocsátó forrás a közlekedés (helyi, átmenő). A folyamatosan
növekvő gépjárműforgalom ellensúlyozása érdekében célszerű lenne P+R
parkolók kiépítése a közösségi közlekedési eszközök végállomásainak
(buszvégállomás) közelében a tömegközlekedés ösztönzése céljából.

Várható hatás, eredmény

Levegő minőségének javulása, település belső forgalmának csökkentése

Felelősök

Önkormányzat
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LEV-1: P+R parkolók kiépítése
Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

LEV-2: Buszvégállomás áthelyezése
Leírás

A buszvégállomás áthelyezése a város központi részéről.

Várható hatás, eredmény

Levegő minőségének javulása, település belső forgalmának csökkentése,
forgalmi zaj csökkenése

Felelősök

Önkormányzat, BKK Zrt.

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

LEV-3: Kerékpáros közlekedést ösztönző intézkedések

Leírás

A közlekedési célú kerékpárhasználat ösztönzése. Intézkedési javaslatok:
- Regionális kerékpár kapcsolatok fejlesztése a szomszédos településekkel
való összeköttetés révén.
- B+R (Bike and Ride: a kerékpár és a tömegközlekedés által alkotott
kombinált közlekedés) rendszert támogató intézkedések: pl. megfelelő
kapacitású
kerékpártárolók
kialakítása
az
állomásokon,
közintézményekben, iskolákban.
- Csomópontokon való átkelés biztonságának növelése.
- Népszerűsítés, oktatás révén hangsúlyozni a kerékpárhasználat előnyeit és
lehetőségeit (pl. lakosság körében terjesztett információs kiadvány)

Várható hatás, eredmény

Levegő minőségének javítása, település belső forgalmának csökkentése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

LEV-4: Utak kiporzásából származó szálló por koncentrációjának csökkentése

Leírás

- belső úthálózat rendszeres tisztítása,
- kátyúk, lokális úthibák javítása a kiporzás, kopás csökkentése érdekében,
- téli időszakot követően az utak csúszásmentesítésére kiszórt szemcsés
anyagok eltávolítása,
- új beruházások, fejlesztések esetén megkövetelni a por kibocsátásának
csökkentéséhez szükséges intézkedéseket (pl. burkolt parkolók kialakítása,
elérhető legjobb technológia megkövetelése a beruházótól).

Várható hatás, eredmény

Szálló por koncentrációjának csökkentése

Felelősök

Önkormányzat, BVV Kft.

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

Cél, célállapot: Lakossági fűtésből származó károsanyag kibocsátás csökkentése
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LEV-5: Lakossági fűtésre vonatkozó intézkedési javaslatok

Leírás

A téli időszakban a magas szálló por koncentrációjáért elsősorban a lakossági
szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés a felelős. Ennek csökkentése érdekében a
következő intézkedések javasoltak:
- Lakossági tüzelőberendezések optimális üzemeltetéséről (pl. tüzelőanyag
tárolása, tüzelőberendezések rendszeres karbantartása) tájékoztatás a
fűtési időszak kezdete előtt szórólappal, a város saját honlapján, stb.
- Lakosság tájékoztatása a hulladékok tüzelésére vonatkozóan (a 306/2010.
(XII.23.)
Kormányrendeletben
foglaltak
szerint
háztartási
tüzelőberendezésben a hulladékok égetése - a háztartásban keletkező
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék
kivételével - tilos.
- Lakosság tájékoztatása az egészségügyi hatásokról, kiemelve az érzékeny
csoportokat (gyerekek, idősek, légzőszervi betegek) érintő egészségügyi
kockázatot.

Várható hatás, eredmény

Fűtési félévben a lakossági fűtésből származó szálló por és PAH vegyületek
levegőbe kerülésének csökkentése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

TÁJ- ÉS TEMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELEME
Természetvédelem
A környezetvédelmi program célja a település természeti értékeinek megőrzése, hosszú távú fenntartása, a
meglévő védett természeti területek védettségi szintjének fenntartásával, a természetvédelmi értékek
figyelembevételével a fejlesztések során, valamint a védelem alatt nem álló természetvédelmi szempontból
értékes területek természetközeli állapotának kialakításával/ megtartásával.

Cél, célállapot: Település természeti értékeinek megőrzése, hosszú távú fenntartása
TER-1: Védett természeti területek megőrzése
Leírás

A védett természeti területek védettsége megőrzendő.

Várható hatás, eredmény

Védett természeti területek értékeinek hosszú távú fennmaradása, az erdők
területének tervszerű kezelése és fejlesztése.

Felelősök

Önkormányzat, Pilisi Parkerdő Zrt.

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

TER-2: Természetvédelmi érdekek rendezése a településrendezési eszközökben

Leírás

Ezen területek fejlesztése során elsődleges szempont a terület természeti
értékeinek figyelembe vétele, azok sérülésének, károsodásának elkerülése; a
természetvédelmi érdekek összehangolása gazdasági érdekekkel. Az ennek
elérése érdekében tett szabályokat célszerű a szabályozási tervben rögzíteni/
szabályozási tervet módosítani.

Várható hatás, eredmény

Natura 2000 terület értékeinek hosszú távú fennmaradása, a természetvédelmi
érdekekkel összeférő hasznosítás megvalósítása

Felelősök

Önkormányzat, helyi civil szervezet együttműködése

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos
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Cél, célállapot: Vizes élőhelyek természetességének javítása
TER-3: Bodzás-árok revitalizációja

Leírás

A Bodzás-árok, Hosszúréti patak budakeszi és mellékága több szakaszon és
helyen is szabályozott mederben folyiknak, a környező használatoknak
köszönhetően is azonban a természetességük csökkent. A vízpartok
természetvédelmi szempontból is kiemelt értéket képviselnek a vizes élőhelyek
helyreállításában, valamint rekreációs értékük is fontos. Ezek alapján javasolt a
patak revitalizációja, természetes mederviszonyok, növényzet kialakítása.
Belterületen ennek jó alapja lehet a tervezett közpark kialakítása a településen,
de a patak további szakaszainak rehabilitálása is célszerű.

Várható hatás, eredmény

Budakeszi-árok természetességének, és egyben rekreációs értékének növelése

Felelősök

Önkormányzat, vízfolyás kezelője, helyi civil szervezet

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatosan

Tájvédelem
A program célja településkép-védelmi szempontból az egyedi, településre jellemző értékek feltérképezése
és megőrzése, a településkép javítása településszépítési programok lebonyolításával, valamint tájvédelmi
szempontból a rehabilitációt igénylő területek rendezése.

Cél, célállapot: Egyedi, település karakterét meghatározó értékek felmérése, védelme
TÁJ-1: Egyedi tájértékek kataszterezése, kataszter kezelése

Leírás

A település egyedi tájértékeinek feltérképezése, lakossággal való
megismertetése fontos a települési értékek védelme, és a településhez köthető
identitástudat erősítése szempontjából is. Az egyedi tájértékek kataszterezése/
kataszter bővítése megvalósítható akár egyetemekkel való együttműködés
keretében is. Budakeszin a település értékeinek nyilvántartására hozták létre a
Budakeszi Értéktárat, melynek bővítése a lakosság bevonásával zajlik.

Várható hatás, eredmény

A településen lévő egyedi tájértékek megismerésének, bemutatásának,
védelmének elősegítése

Felelősök

Önkormányzat, Lakosság

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Kataszter kialakítása 2022-ig.

Cél, célállapot: Rehabilitációt igénylő területek rendezése
TÁJ-2: Felhagyott bányaterület rekultivációja
Leírás

A Telki felé vezető 1103 úttól dél felé, a Budakeszi Vadászháztól
délnyugati irányban található egy a településszerkezeti terven is jelzett
felhagyott bányaterület.

Várható hatás, eredmény

A bánya területének rekultivációja, tájkép változása

Felelősök

Önkormányzat, Pilisi Parkerdő Zrt.

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Hasznosítás megoldása, terveinek kidolgozása

Zöldfelület-gazdálkodás
Zöldfelület-gazdálkodási szempontból cél a meglévő zöldfelületek megőrzése és fenntarthatóságuk
biztosítása, az utcák zöldfelületi fejlesztése – zöldfelületek közötti kapcsolat megteremtése pl. fasorok
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kialakításával, a közhasznú zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése, valamint a település minden
részéről könnyen elérhető játszóterek és sportolási célú területek kialakítása.

Cél, célállapot: Meglévő települési zöldfelületek megőrzése
ZFG-1: Zöldfelület-gazdálkodási koncepció elkészítése
Leírás

A település Zöldfelület-gazdálkodási koncepciójának készítése. Meglévő parkok,
terek állapotfelmérése, naprakész nyilvántartás vezetése a fenntartandó
zöldterületekről, zöldfelületekről.

Várható hatás, eredmény

Az állapotfelmérés elkészítésével felmérhető a meglévő zöldfelületekkel
kapcsolatos legfontosabb beavatkozások meghatározása.

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Felülvizsgálat készítése 2023-ig, 5 évente frissítés

Cél, célállapot: Budakeszi fakataszterének elkészítése
ZFG-2: Fakataszter készítése
Leírás

Fel kell mérni a település belterületének jelenlegi faállományát, annak állapotát,
hogy kiderüljön, mely településrészeken szükséges a fasorok esetleges pótlása,
bővítése, új fasorok telepítése.

Várható hatás, eredmény

A fakataszter rendelkezésre állásával, tervezhető és átlátható a szükséges
intézkedések ütemezése. Ahol szükséges, fasorok pótlásával, telepítésével
elősegíthető az egységes utcakép kialakítása, valamint a települési környezet
kellemesebbé tétele (pl. mikroklimatikus adottságok javulása által). A
fakataszter a Budakeszi Értéktár részévé is válhat, a lakosság tájékoztatásához.

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME
Cél, célállapot: A település élhetőségének fenntartása, javítása
Eléréséhez szükséges intézkedések
ÉP-1: Épített értékek védelme
Leírás

A településen található építészeti értékek átfogó kataszterezése, a már
védettséget élvező építészeti értékek megőrzése, szükség esetén azok felújítása.

Várható hatás, eredmény

Gazdasági szempontból a felújított épületek értékének növekedése, valamint a
városkép javulása várható

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

ÉP-2: Korszerű intézményi ellátottság biztosítása

Leírás

Intézményi ellátottság fejlesztése, például a közoktatási intézmények
felújításával, a településen található bölcsődék, óvodák, általános iskolák
épületeinek korszerűsítése során. Valamint a körzeti rendelők felújítása,
szükség szerint új helyen való létesítése. Az intézményi fejlesztésekre vonatkozó
pályázatok nyomon követése, megpályázása.
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ÉP-2: Korszerű intézményi ellátottság biztosítása
Várható hatás, eredmény

Az
intézmények
fenntartási
költségeinek
csökkenése,
életkörülményeinek javulása, élhetőbb település kialakulása

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

a

lakosok

ÉP-3: Felhagyott, meglévő létesítmények rehabilitációja
Leírás

A felhagyott, rossz állapotú, elhanyagolt épületek potenciáljának felmérése,
rehabilitálása. Az ilyen önkormányzati tulajdonú épületekben új közösségi terek
kialakítása.

Várható hatás, eredmény

A jelenlegi településképet romboló létesítmények megszűnése, településkép
javulása

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

ZAJVÉDELEM
Cél, célállapot: A település élhetőségének fenntartása, javítása
Eléréséhez szükséges intézkedések
I.

Integrált Településfejlesztési
koncepció keretében

Stratégia/Hosszú

távú

közlekedésfejlesztési

ZAJ-1: Átmenő közúti forgalom csillapítása

Leírás

A városon átmenő közúti forgalom csillapítására alkalmas eszköz a települést
vagy településrészeket elkerülő útszakaszok/átkötések létesítése.
Ezen túlmenően hatékony eszköz lehet az intelligens jelzőlámpás forgalom
szabályozás: csúcsidőben eltérően, mint egyéb időben, éjjel megállító jelleggel.
A városban az átmenő teherforgalom tiltása és ellenőrzése hatékony
intézkedéssé válhat a város átlagos közúti zajterhelésének csökkentésében és a
zavaró zajhatású tehergépjármű elhaladások számának csökkenésével.
Az intelligens forgalom szabályozás eszközeként a közúti sebesség határok
betartatása, annak rendszeres ellenőrzése kiemelten fontos (különösen éjjel)
eszköz a város közúti zajterhelési szintjének csökkentésében. Javasolt a VÉDA
hálózat helyi bővítése is.

Várható hatás, eredmény

A város belső forgalmának csökkentése, a közúti zajterhelés mérséklődése

Felelősök

Önkormányzat, Magyar Közút Zrt.

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

II.

Egyedi zajvédelmi intézkedési lehetőségek

ZAJ-2: Zajmérések – elsődlegesen a gyorsforgalmi úthálózat mentén
Leírás

A kritikus zajterhelésű helyeken eseti zajmérések végzése, mely a lakosság
részére információt ad a zajterhelési állapotról.

Várható hatás, eredmény

Csökkenő zajpanaszok – a megfelelő tájékoztatás és a határértékek
ismeretében. Használható adatállomány városfejlesztések, úttervezések,
felújítások tanulmány és engedélyezési terveinek készítése során.
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ZAJ-2: Zajmérések – elsődlegesen a gyorsforgalmi úthálózat mentén
Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

ZAJ-3: Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítés
Leírás

Stratégiai zajtérkép készítése/felülvizsgálata, intézkedési terv készítése - a
vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt módon, 2018 évben indult.

Várható hatás, eredmény

Stratégiai városfejlesztések, úttervezések, felújítások tervezését megelőzően
hatékony eszköz a várható zajhatás előrejelzésére, modellezés segítségével –
megelőzendő a nem várt zajkonfliktusok kialakulását.

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

ZAJ-4: Alkalmi rendezvények zajkibocsátási engedély megadása

Leírás

A gyakran zavaró rendezvények hangosításának precíz előkészítése, szakértő
általi megfelelőség igazolása szükséges az engedély megadását megelőzően –
különösen abban az esetben, ha határérték feletti zajterhelés várható. A nagy
zajjal járó ünnepi rendezvények, koncertek hangosításának szabályozásán túl
annak időtartamát is szigorúbban kell szabályozni – tekintettel több esetben a
saját lakosságon túlmenően a szomszédos települések lakóira is. A
rendezvények várható zajhatásáról, a rendezvények időtartamáról, ill. a
rendezvény üzemeltetésért felelős megnevezéséről és elérhetőségéről időben
történő tájékoztatással kell élni a lakosság felé – hagyományos és online
eszközökön át.

Várható hatás, eredmény

Csökkenő zajpanaszok, élhetőbb település

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

ZAJ-5: Passzív nyílászáró csere program

Leírás

Azokon a helyeken, ahol a zajterhelés nem, vagy nem megfelelő mértékben
mérsékelhető (pl. zajárnyékoló fal nem létesíthető, központi fekvés) és tartósan
fennáll a veszélyes mértékű zajterhelés, a település saját erőforrásból kell, hogy
nyílászáró programot indítson. Ebbe a körbe a lakóépületeken túlmenően
beletartoznak a kedvezőtlen fekvésű iskolák, óvodák és bölcsődék is.

Várható hatás, eredmény

Elviselhetőbb zajterhelés az otthonokban, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb
háttér az oktatási intézményekben.

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos
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ZAJ-6: Útburkolatok cseréje, karbantartása

Leírás

A korszerűtlen, töredezett útburkolat nagymértékben növeli a közúti
zajterhelést az elhaladó gépjárművek gördülési zajkibocsátásának fokozásával.
Az útburkolatok megfelelő karbantartása alapvető kezelői feladat, amelynek
kedvező zajvédelmi hatása érzékelhető változást okozhat. A kritikus zajterhelésű
útszakaszokon javasolt ún. „csendes aszfalttal” történő popóréteg kopóréteg
csere, amely fokozott mértékben csökkenti az elhaladások zajkibocsátását.

Várható hatás, eredmény

Mérséklődő zajterhelés

Felelősök

Önkormányzat, Magyar Közút

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

ZAJ-7: Csendes övezet, fokozottan zajtól védett terület kijelölésének lehetősége – zajtérkép alapján

Leírás

A vonatkozó zajvédelmi jogszabályok lehetőséget teremtenek csendes övezet,
fokozottan zajtól védett terület kijelölésére – ott ahol már jelenleg is teljesülnek
a területi besorolásra érvényes zajhatárértéknél – 5 dB-lel szigorúbb zajterhelési
érték besorolással. A zajtól védett övezetek kijelölése zajtérkép alapján,
zajvédelmi szakértő által történhet.

Várható hatás, eredmény

A jó zajterheltségi állapot megőrzése – különösen az érzékeny területfelhasználású településrészeken

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Cél,
célállapot:
A
hulladéklerakóba
újrahasznosított hulladékok növelése

kerülő

hulladékmennyiség

csökkentése,

Eléréséhez szükséges intézkedések
HUL-1: Illegális hulladékok felszámolása, további keletkezésük megakadályozása

Leírás

A jelenleg is működő illegális hulladék felszámolási rendszer folytatása, az
illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával. További keletkezésük
megakadályozására a rendszeresen illegális hulladék elhelyezéssel érintett
külterületi részek sorompóval történő elzárása.

Várható hatás, eredmény

Az illegálisan elhelyezett hulladékmennyiség,
hulladékelszállításra fordított költségek csökkenése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

valamint

az

illegális

HUL-2: Lakosság folyamatos tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtésről

Leírás

Lakosság tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, annak
módjáról, valamint a településen elhelyezhető hulladékok helyszínéről és
időpontjairól. A meglévő online felületeken túl, házhoz kiküldött tájékoztató lap,
vagy helyi újság keretein belül.

Várható hatás, eredmény

Több újrahasznosítható, kevesebb lerakásra kerülő hulladék, valamint a
lakosság környezettudatos gondolkodásának erősödése

Felelősök

Önkormányzat
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HUL-2: Lakosság folyamatos tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtésről
Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

HUL-3: Kiskerti komposztálás népszerűsítése
Leírás

A meglévő zöldkerti hulladék átvételi rendszer fenntartása mellett a kiskerti
komposztálás népszerűsítése (pl. évenkénti komposztáló láda kiosztás).

Várható hatás, eredmény

Az elszállított zöldhulladék mennyiségének csökkenése, a kiskertekben
előállított komposzt helyben történő felhasználása, a talaj tápanyagtartalmának
növekedése.

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

ENERGIAGAZDÁLKODÁS
Cél, célállapot: Energia megtakarítás, CO2 kibocsátás, ökológia lábnyom méretének
csökkentése
Eléréséhez szükséges intézkedések
ENE-1: Önkormányzati és lakossági épületek energiaracionalizálása, korszerűsítése

Leírás

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felmérése és korszerűsítésükre
vonatkozó pályázatok megpályázása. A lakossági pályázatokra figyelemfelhívás
online/papír alapon (helyi újságban és honlapon), különös tekintettel a lakossági
fűtés témakörére.

Várható hatás, eredmény

Energia megtakarítás, energia fogyasztás csökkenése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

ENE-2: A település közvilágításának korszerűsítése
Leírás

LED fényforrások használatára való áttérés, közvilágítás korszerűsítése.

Várható hatás, eredmény

Energia megtakarítás, energia fogyasztás csökkenése, javuló fényviszonyok

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

ENE-3: Megújuló energiaforrások részarányának növelése
Leírás

Szennyvíziszapból keletkező biogáz felhasználása. Épületek energetikai
korszerűsítése során napkollektorok, geotermikus energia felhasználására
alkalmas berendezések alkalmazása.

Várható hatás, eredmény

Energia megtakarítás, energia
mértékének csökkentése

Felelősök

Önkormányzat, BVV Kft.

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos
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ENE-4: Közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztése

Leírás

Kerékpáros úthálózat kiépítésének ösztönzése (pályázatok útján), gyalogos
közlekedés feltételeinek javítása és biztonságosabbá tétele. Energia- és
környezetbarát közlekedési eszközök előnyben részesítése (pl. elektromos
buszok).

Várható hatás, eredmény

CO2 kibocsátás mértékének csökkentése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG
Cél, célállapot: A város védekezőképességének javulása
megelőzésének és káros hatásaik csökkentésének terén

a

váratlan

események

Eléréséhez szükséges intézkedések
KB-1: Veszély elhárítási terv készítése
Leírás

Budakeszi közigazgatási területén belül található potenciális szennyező források
(szennyvíztelep, vegyszerraktárak, veszélyes üzemek, stb.) számbavétele.
Veszélyhelyzet esetén alkalmazandó szcenáriók kidolgozása.

Várható hatás, eredmény

A település védekezőképességének javulása, veszélyt jelentő területek
lehatárolása

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME
Cél, célállapot: Egészségtudatosság fejlesztése, parlagfű visszaszorítás
E-1: Egészségügyi ellátás fejlesztése
Leírás

A lakosság egészségtudatosságának fejlesztése elősegíthető a különböző
ingyenes szűrések szervezésével, felhívva a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Várható hatás, eredmény

Egészségtudatosság növekedése

Felelősök

Önkormányzat, egészségügyi szervezetek

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

E-2: Parlagfű és egyéb allergizáló növények visszaszorításának folytatása

Leírás

A település önkormányzata jelenleg is nagy hangsúlyt fektet a parlagfű
visszaszorítására, ennek céljából a térinformatikai rendszerben lehetőség van a
lakosságnak bejelentés tételére is. Fontos feladat a visszaszorítás folytatása, és
a lakossági bejelentések figyelembevétele a továbbiakban is.
Fontos a figyelemfelhívó anyagok terjesztése a parlagfű-mentesítés
időszakában, felhívva a figyelmet az irtás szükségességére a megfelelő
időszakban.

Várható hatás, eredmény

Allergén növények terjedésének visszaszorítása, allergiás tünetek csökkentése a
lakosság körében
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E-2: Parlagfű és egyéb allergizáló növények visszaszorításának folytatása
Felelősök

Önkormányzat, parlagfűvel szennyezett területek tulajdonosa / kezelője

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

KÖRNYEZETI NEVELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL
Cél, célállapot: Környezettudatosság növelése, szemléletformálás
KN-1: Környezetkímélő önkormányzati intézményrendszer kialakítása

Leírás

A települési Önkormányzatnak nagy szerepe van a példamutatásban a
környezettudatosság területén is. Az önkormányzati épületek működtetésének
energiatakarékos és környezetkímélő kialakítása (pl. fűtési rendszer,
csapadékvíz gyűjtés stb.) példaértékű a lakosok számára.

Várható hatás, eredmény

Jó gyakorlatok bemutatása, alkalmazása

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

KN-2: Szemléletformáló programok, kiadványok készítése, bővítése

Leírás

A települési önkormányzat szemléletformáló programok szervezésével,
kiadványok készítésével járulhat hozzá a település lakosságának környezeti
szemléletformálásához. Ilyenek lehetnek az egyes környezettudatosság
növelésére irányuló kampányok, környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok
készítése (jó gyakorlatok bemutatása), kiállítások, előadások szervezése, a
jelenleg meglévő programok körének bővítése.
Pl. környezetvédelmi világnapokkal kapcsolatos programok, akciók bővítése,
kiadványok készítése, civilegyetem újraindítása.
Lehetséges témák: szelektív hulladékgyűjtés, vízmegtakarítás, környezetkímélő
fűtési rendszerek stb.

Várható hatás, eredmény

Környezettudatosság növekedése a lakosság körében, hétköznapokba való
integrálása

Felelősök

Önkormányzat, civil szervezetek

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatosan

KN-3: Információs rendszer fejlesztése

Leírás

A tájékoztatás érdekében Budakeszi település olyan térinformatikai
rendszerének kialakítása javasolt, melyen a környezetvédelemmel kapcsolatos
információk is elérhetővé válnak. A rendszer olyan környezeti adatokkal való
feltöltése is javasolt, mint pl. fakataszter elkészülése esetén, a kataszter
elérhetővé tétele, egyedi tájértékek és egyéb települési értékek feltérképezése
után a kataszter interaktív módon elérhetővé tétele.

Várható hatás, eredmény

Információáramlás fejlesztése, település környezeti állapotának, települési
értékeknek lakossággal való megismertetése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos az adatbázisok kialakításával párhuzamosan.

Cél, célállapot: Környezeti nevelés fejlesztése
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KN-4: Környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek támogatása

Leírás

A településen jelenleg is nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre az
oktatási intézményekben. A környezeti nevelési lehetőségek, programok köre
tovább bővíthető, különböző vetélkedők, táborok, tanulmányi kirándulások
támogatásával a környezetvédelem, fenntartható életmód témakörben is. (pl.
Budakeszi Vadasparkban évi 4-8 alkalommal óvodások, iskolások részére
környezeti, természetvédelmi oktatás, foglalkozás.)

Várható hatás, eredmény

Környezeti nevelési programok bővülése

Felelősök

Önkormányzat, Pilisi Parkerdő Zrt., civil szervezetek, oktatási intézmények

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatosan

KN-5: Oktatási intézmények környezetkímélő működtetése

Leírás

Az oktatási intézményeknek nagy szerepe van a környezeti nevelésben, mely az
egyes oktatási programok mellett a környezetkímélő működtetésre is
kiterjedhet. Ezzel a környezet kímélése és a környezeti nevelés egyaránt
támogatható. A település egyes intézményei az utóbbi években kerültek
kialakításra, megújításra, míg egyes intézmények megújítása különböző
pályázatok igénybevételével lehetéses lenne. lehetséges.

Várható hatás, eredmény

Jó gyakorlatok bemutatása, alkalmazása, környezeti nevelés

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatosan

Cél, célállapot: Identitástudat növelése, figyelemfelhívás az értékekre
KN-6: Települési értékek lakossággal való megismertetése

Leírás

A helyi identitástudat erősítésében, a települési értékekre való odafigyelés
elősegítésében fontos szerepet játszik az értékek lakossággal való
megismertetése.
Ennek
elérése
érdekében
lehetséges
különböző
rendezvények, ifjúsági, családi programok szervezése, ahol a helyismeret,
valamint a város és a közösség kapcsolata elsődleges szerepet kap.
A Budakeszi Értéktár további fenntartása és bővítése.

Várható hatás, eredmény

Település értékeinek
odafigyelés erősítése

Felelősök

Önkormányzat, civil szervezetek

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

lakossággal

való

megismertetése,

értékekre való

KN-7: természeti adottságokra építő, kézműves termékek erősítése
Leírás

A helyi identitástudat erősítése a kézműves ágazatok fejlesztésével, valamint
azok megismertetése a lakossággal (pl. helyi, kézműves termékekre épülő
piactér kialakítása).

Várható hatás, eredmény

Település értékeinek
odafigyelés erősítése

Felelősök

Önkormányzat, civil szervezetek

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

lakossággal
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Cél, célállapot: Együttműködés erősítése a gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel
KN-8: Gazdasági szereplőkkel való együttműködés

Leírás

A nagyvállalatok általában folytatnak valamilyen társadalmi felelősségvállalási
tevékenységet. Budakeszin is több nagyvállalat működik. Javasolt ezen vállalatok
társadalmi felelősségvállalásának megismerése, megismertetése a lakossággal,
valamint annak feltérképezése, hogy tevékenységeik környezetvédelmi
szempontból összehangolhatók-e az önkormányzat és a lakosság igényeivel.

Várható hatás, eredmény

Gazdasági szereplőkkel való együttműködés erősödése

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Másodlagos

Ütemezés

Folyamatos

KN-9: Civil szervezetek pályázatokon való indulásának segítése

Leírás

A települési önkormányzatoknak általában nagyobb tapasztalata van különböző
pályázatokon való részvételben, mint a civil szervezeteknek. Hasznos pályázatok
érhetőek el azonban a civil szervezetek számára is, melyek felhasználása az
önkormányzat munkáját is megkönnyítheti, kiegészítheti, így javasolt lehet a
pályázati lehetőségek civil szervezetekkel való megismertetése, és a pályázatban
való segítségnyújtás.

Várható hatás, eredmény

Civil szervezetekkel való szorosabb együttműködés, pályázati lehetőségek
hatékonyabb kihasználása

Felelősök

Önkormányzat

Prioritás

Elsődleges

Ütemezés

Folyamatos

5. A
KITŰZÖTT
CÉLOK
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI

SZABÁLYOZÁSI,

A várost érintő különböző ágazati célokat, beavatkozásokat, fejlesztéseket a Környezetvédelmi Programban
megfogalmazott célokkal kell összehangolni, valamint törekedni kell azok megvalósulására. Elsődlegesen az
Önkormányzat feladata, hogy anyagi és szervezeti keretével, valamint eszközrendszerével biztosítsa a
Környezetvédelmi Programban megfogalmazott intézkedések teljesítését. A Környezetvédelmi Programban
megfogalmazott célok megvalósításához nagyban hozzájárul a célokhoz rendelt intézkedések,
beavatkozások teljesülésének folyamatos monitoringja, nyomon követése. Az ellenőrzés kiterjedhet
tevékenységek előrehaladására, pénzügyi eszközök felhasználására, célok megvalósításának eredményeire
egyaránt. A nyomon követésnek köszönhetően lehetőség nyílik a tervek és a tényleges előrehaladás közötti
különbségek, valamint azok okainak feltárására, ezáltal a megvalósítás hatékonyságának növelésére. Így az
ellenőrzés során összegyűjtött adatok alapján értékelhető a program megvalósulása.
Az intézkedések teljesítését a megfelelő jogszabályi háttér, a helyi rendeletek megalkotásával, illetve
módosításával, valamint a lakosság szemléletformálása szintén elősegíti.
Az ellenőrzés, értékelés lehetséges eszközei a következők:
Egyéb környezeti mutatók változásának nyomon követése, pl.:
Levegőtisztaság
• Kiépített P+R parkolók száma
• Fejlesztéssel érintett kerékpárutak hossza (km)
• Kiépített kerékpártárolók száma
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•
•
•

Elektromos buszok részaránya a közösségi közlekedési járműállományban (%)
Távfűtő hálózatba kapcsolt lakások aránya (%)
Légszennyezettségi mérések külön a fűtési és nem fűtési félévben

Vízvédelem
• Vízfogyasztás mértéke (l/fő/nap)
• a befogadó vízminőségének mérése a szennyvíztelep felett és alatt
• villámárvizek, nagy csapadékok levonulásának, hatásainak évenkénti felülvizsgálata
• Önkormányzati szinten felhasznált csapadékvíz mennyisége (l)
• Vízellátás és csatornázottság aránya (%), közműolló helyzete
Földtani közeg, talaj
• Illegális hulladéklerakók száma (db)
• beérkező talajterhelési forrásokról és illegális hulladék elhelyezésekről szóló bejelentések
száma (db)
• földcsuszamlások, talajeróziók, állékonysági problémák száma a településen
• Kármentesített és rekultivált területek száma (db), kiterjedése (ha)
Táj- és természeti értékek védelme
• Tájvédelem
o Településen található kataszterezett egyedi tájértékek száma (db)
o Elvégzett tájrehabilitációk/ alulhasznosított területek újrahasznosításának száma
(db), kiterjedése (ha)
• Természetvédelem
o Védett természeti értékek száma (db), területek kiterjedése (ha)
o Inváziós fajok jelenléte a védett természeti területeken, értékes fajok élőhelyein
o Erdőterületek kiterjedése, aránya a településen (ha, %)
o Hosszúréti-patak és mellékágai mentén a természetközeli állapotú szakaszok
hossza, aránya (km, %)
• Zöldfelületek
o Egy főre eső zöldfelületi arány (m2/fő)
o Zöldterületek hozzáférhetősége: azon települési területek aránya (%), melyekről 500
m-en belül elérhető zöldterület
o Játszóterek, sportterületek száma (db) és elérhetősége
o Biológiailag aktív felületek arányának a változása
o Fakivágások-fatelepítések aránya
o Kataszterezett faállományú területek aránya a településen (%)
Épített környezet
• Védett építészeti értékek száma (db)
• Korszerűsített intézmények aránya
• Új, valamint felújított önkormányzati bérlakás állomány alakulása (db)
• Megépített társasházak száma (db)
Hulladékgazdálkodás
• Elszállított illegális hulladék mennyisége (kg), illegális hulladéklerakók száma (db)
• Szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége (kg)
• Elszállított zöldhulladék mennyisége (kg), kiskerti komposztálást végző háztartások száma
(db)
Zajvédelem
• közösségi közlekedés bővülése, elektromos buszok száma,
• csendes övezetek száma,
• zajterheltség alakulása a zajcsökkentő intézkedéssel (pl. nyílászáró csere, zajfal javítása, stb.)
érintett területeken
Energiagazdálkodás
• LED-es közvilágítás aránya (%)
• Környezetbarát közösségi eszközök száma (db)
60

Budakeszi Környezetvédelmi Program 2018-2023

• Kerékpárutak hossza (km), rendszere
• Megújuló energiaforrások aránya (%) a városi energiaigény kielégítésében
• Energiafelhasználás mértéke
Katasztrófavédelem, környezetbiztonság
• Ipari balesetek száma (db)
• potenciális szennyező létesítmények számbavétele (db)
Emberi egészség védelme
• Parlagfű és egyéb károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásával kapcsolatban induló
környezetvédelmi ügyek száma (db)
• Ingyenes egészségügyi szűréseken résztvevők száma (db)
• Egy főre eső zöldfelületi arány (m2/fő)
Környezeti nevelés, tájékoztatás, társadalmi részvétel
• Zöld Óvoda, Ökoiskola programhoz csatlakozott oktatási intézmények száma (db)
• Szemléletformáló programokon való lakossági részvétel alakulása
• Társadalmi részvétel alakulása a lakossági fórumokon, a részvétel lehetőségeinek egyéb
felületein
Település környezeti állapotáról szóló éves beszámoló elkészítése
Környezetállapot értékelése
Célok, intézkedések végrehajtásának állása, eredményei
Célok, célértékek felülvizsgálata
Beavatkozások, projektek áttekintése

6. INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK, ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK
TERVEZETT FORRÁSAI
A javasolt intézkedések végrehajtásához szükséges anyagi eszközök előteremtésének lehetőségei:
Önkormányzati költségvetési forrás
a költségvetés bizonyos hányadát közvetlenül költségvetési környezetvédelmi célokra kell felhasználni
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VKB) az értékvédelmi támogatás ingatlanra eső mértékét
(az önkormányzati költségvetés keretei között) állapítja meg,
a VKB dönt a környezetvédelmi tárgyú pályázatokról és a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról,
a Polgármester pályázat, illetve egyedi kérelem útján a civil szervezetek és természetes személyek részére –
többek között –a polgármesteri keretből nyújthat támogatást,
a Polgármester dönt a közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű
használati jogot biztosító szerződések megkötéséről, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem eredményez
változást, vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti felhasználhatóságában.
Helyi környezetvédelmi alap, mely a következő célokra használható fel:
a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására,
levegőtisztaság-védelmi célokra,
vízminőség-védelmére,
talajvédelem céljaira,
környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira,
környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására,
a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására,
környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatására,
monitoring rendszer üzemeltetésére,
környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire,
természeti- környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítására,
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egészségre káros közterületen növő gyomok irtására,
emberi egészség védelme, az életminőség javítására,
zaj- és rezgésvédelemre,
közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetésére,
zöldfelület védelmére, tisztán tartására és fejlesztésére.
Pályázati források (állami, uniós), pl.:
Földművelésügyi Minisztérium – Zöld forrás pályázat: célja a környezet- és természetvédelemmel
foglalkozó civil szervezetek támogatása. Felhasználható az alábbi célokra:
• élőhely-védelem,
• földtani (földtudományi) természeti értékek védelme,
• tájvédelem,
• környezet- és természetvédelmi monitorozás,
• ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek
készítése, kiadása,
• szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése,
• környezetvédelmi tanácsadás,
• környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása,
• kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb.
kapcsolódó figyelemfelkeltő kampányok,
• ágazati szakmai rendezvények szervezés és lebonyolítása,
• természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal,
rendezvényeken való részvétel.
Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok (2014-2020):
• Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
• Integrált Közlekedés-fejlesztési OP (IKOP)
• Környezeti és Energiahatékonyság OP (KEHOP)
• Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
• Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
• Vidékfejlesztési Program (VP)
• Közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési OP (KÖFOP)
EU Strukturális Alapjai
LIFE Program (2014-2020): A LIFE az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz,
amelyet 1992-ben hoztak létre. Két alprogramja: LIFE Környezetvédelem alprogram, LIFE Éghajlat-politika
alprogram
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