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HATÁSTANULMÁNY 
 

1.Bevezetés 
 

A munka tárgyát a Budakeszi város Nagyszénászug kertes mezőgazdasági terület 
településrendezési eszköz módosítását is megalapozó hatástanulmány (telepítési tanulmányterv) 
képezi. E munka, Budakeszi Város Önkormányzata megbízásából a 2019. májusában kötött 
tervezési szerződés alapján készült. 
 
Nagyszénázug településrész (kertes mezőgazdasági terület) tulajdonosai azzal a kéréssel fordultak 
az Önkormányzathoz, hogy a Város hatályos Helyi Építési Szabályzatát módosíttassák az alábbiak 
szerint: A terület az Mk jelű kertes mezőgazdasági területen belül a hatályos 3%-os beépítési 
lehetőséget növelje meg az Önkormányzat képviselő testülete 10%-ra a lakóépület elhelyezésének 
biztosítása mellett, hivatkozva az OTÉK 29.§(8) bekezdésére. 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen településrendezési és fejlesztési 
céljainak megalapozásaként ezen településrészt egy hatástanulmány keretében kívánja 
megvizsgáltatni a már jelentős lakónépességszám jelenléte és napi konfliktusai okán.  
 
Az Önkormányzat tisztában van a kérés teljesítésének felelősségével és következményeivel, ezért 
alaposan és körültekintően kíván eljárni. Mivel a Nagyszénászug lakosainak igénye jelentős 
népességnövekedést és helyi konfliktusok erősödését eredményezheti távlatban hosszútávú 
területfejlesztési stratégiát és ütemezést igényel.  
 
A 2019. május 06.-án tartott partnerségi egyeztetésen, -ahol számos Nagyszénászugi lakos és 
tulajdonos megjelent- megerősítették a fentiekben ismertetett igényüket, illetve elhangzottak a 
fejlesztéseket visszaszorító -és a csendes, nyugodt környezetet kedvelő- vélemények, valamint a 
természeti környezetet és nyílt karsztterületeket óvó figyelemfelhívások. 
 
Az Önkormányzat kérdőívet állított össze a Nagyszénászugi lakosok részére, melyben 
elmondhatták véleményüket. A beérkezett kérdőívek kiértékelése az 5. mellékletben található. 
 
Nagyszénászug területén végzendő beavatkozásokat az Önkormányzat a partnerség jegyében a 
helyi tulajdonosközösséggel együttműködve, egymást segítve képzeli el a célfeladat hosszútávú 
megvalósításának reális ütemezése mellett.  

 

2. A tervezési feladat és a tervezés célja 
 
A feladat leírása: a Budakeszi közigazgatási területéhez tartozó külterületi, úgynevezett 
Nagyszénászug településrészre vonatkozó építési szabályozás esetleges jövőbeni módosulása 
érdekében átfogó, övezeti szabályozásra, infrastrukturális fejlesztési igények, az ezek 
megvalósulását követően a településen a lakóingatlanok, más rendeltetésű ingatlanokban, 
lakóhellyel rendelkezők részére biztosítandó kötelező feladatok, a szükséges intézményi háttér, 
hálózat fejlesztése, felmérése tárgyában átfogó - társadalmi, műszaki-infrastrukturális, gazdasági, 
kapcsolódó környezeti tényezőket magába foglaló - hatástanulmány készítése. 
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A tervezési feladat a hatástanulmányban bemutatni a hatályos jogszabályi környezetre és 
szabályozási lehetőségekre is tekintettel a terület további fejlesztési lehetőségeit, és ez alapján, a 
területen várható fejlesztések nagyságrendi terhelési jellemzőit és várható főbb infrastrukturális 
igényeit. 
 
A hatástanulmány másodlagos célja, hogy arra alapozva a Nagyszénászugi telektulajdonosok és az 
Önkormányzat előkészíthessék az -Étv. 30/A. §-a szerinti- településrendezési szerződést, és ezzel 
lehetőséget biztosítsanak a terület fejlesztésére. Ezt követően az Önkormányzat és a 
Nagyszénászugi telektulajdonosok által is elfogadott elemek beilleszthetők a területre vonatkozó 
szabályozási terv módosításába. 
 

A vizsgált terület területi kiterjedése. 1 ábra-Nagyszénászug 
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3. A terület rövid bemutatása 
 
Kialakult számszerű adatok: 
Összegyűjtöttünk pár információt a csütörtöki megbeszélés alapján a Nagyszénászugi területről: 
Budakeszi közigazgatási területe: 37,1 km2 
Budakeszi belterülete: 4,1 km2 
Nagyszénászug területe: 1,1 km2 
Budakeszi lakossága: 14838 fő 
Nagyszénászug jelenlegi állandó lakosságszám: 740 fő;  
Nagyszénászug jelenlegi Tartózkodási hellyel rendelkezők száma: 115 fő. 
 
3.1. A terület beépítettségére, telekméreteire és ingatlannyilvánatartási 
besorolására vonatkozó megállapítások: 
 
Nagyszénászug területén 1361 db ingatlan van a közterületekkel együtt és (köztük több 
zárványtelek, és több olyan, amely ugyan közterületről nyílik, de az nem csatlakozik további más 
közterülethez). A meglévő, létesített ingatlanok művelési ágának besorolása jellemző, hogy a 
zártkerti művelés alól kivett terület mellett, üdülő épület, gazdasági épület és udvar, gyümölcsös és 
gazdasági épület, szántó, legelő, művelési ágú ingatlanok alkotják a terület további részét. (Lásd 1. 
melléklet szerint)  
 
A telekméretekre vonatkozóan megállapítható, hogy a 400 m2- től a kb. 3000 m2-es telekig kialakult 
telkek találhatók. A telekterület vizsgálat tervlapja a 2. mellékletben található) 

Telek/m2 Területre vetített %-os arány Telek/db 
0-500 m2-ig 

 
4% 48 db 

500-720 48% 603 db 
720-1000 36% 459 db 

1000-2000 10% 131 db 
2000-től nagyobb 2% 26 db 

A művelésből kivett telkek száma 486 db. a földhivatali alaptérkép kapcsolódó ismert 
adatszolgáltatásai alapján. (Lásd 3. melléklet, 4.melleklet) 

 
Nagyszénászug beépítettség vizsgálat (földhivatali alapadatok felhasználásával) 

Telek %-os beépítettsége Területre vetített %-os arány Telek/db 
beépítetlen 

telkek 
33% 451 db 

0-3 % 15% 202 db 
3-5 % 26% 359 db 
5-7% 15% 209 db 

7-10% 7% 91 db 
10% felett 4% 49 db 

Vagyis a telkek 48% -a 3% alatti beépítésű, és 52% 3% feletti beépítésű ma. Lásd. 7. melléklet 
 
 
 



Budakeszi Nagyszénászug hatástanulmány-Telepítési tanulmányterv   
 

2019. július 
  7 

3.2. Településrendezési ismertető: 
 
A vizsgált terület Budakeszi belterület D-i határának közelében, a Budaörsi úttól Keletre jelenlegi 
kertes mezőgazdasági területfelhasználási és övezeti besorolású területen található.  
A vizsgált terület szabályos, raszteres, de számos esetben keskeny közlekedési hálózati területet 
biztosít a jelenlegi kertes mezőgazdálkodási funkció számára, azonban a területfelhasználás a Helyi 
Építési Szabályzat által megengedett hasznosítási funkcióktól eltérően számos lakó célú építkezés 
történt a területen. A lakóterületfejlesztés számára a kialakult telekosztások és telekméretek 
szűkös, sűrű beépítést eredményeznének. A területhasznosítási irányt nem követték az 
infrastrukúrát és környezetvédelmet biztosító fejlesztések. Ezzel nemcsak Nagyszénászug 
területére helyezett jelentősebb többleterhelést, hanem Budakeszi teljes közigazgatási területét is 
terheli. 
Megállapítható, hogy a terület adottságait tekintve a kertes mezőgazdasági területen belüli 
lakóépület építési/ fejlesztési szándék céljára a terület (közlekedési és közmű infrastuktúra, 
valamint környezeti adottságok okán) jelenleg alkalmatlan.  
Településrendezési adottságok és igények 
A területre vonatkozóan jelenleg a következő településrendezési tervek vannak hatályban: 
− A 500/2015 (XII. 15.) sz. Kt. határozat a város Településszerkezeti tervéről. 
− A 41/ 2015. (XII.30.). Ök. rendelet Budakeszi város Helyi Építési szabályzatáról egységes 

szerkezetbe foglalva a 13/2017. VII.11., 36/2017.(XII.20.), 2/2018. (I.31.) 12/2018. (IV.03.), 
25/2018.(VIII.31.), 30/2018.(XI.01, 12/2019.(V.16.) rendeletekkel. 
 

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből (külterület) 

  
 
 
3.3. A hatályos HÉSZ Mk övezetre vonatkozó előírásai 
 

A településrendezési eszközök jelenlegi területfelhasználási és övezeti besorolása: 
„20.§ 
(2) Kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi jellegű termelés, illetve a saját ellátást szolgáló kertészkedés, 
valamint az aktív szabadidő eltöltést biztosító kertészeti tevékenységre szolgál.   
(3) Kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést, termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint a 
borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el. 
(4) Kertes mezőgazdasági területen nem helyezhető el: 

a) lakóépület, 
b) üdülőépület. 

(5) A kertes mezőgazdasági övezetben  
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a) egy telken legfeljebb 1 épület helyezhető el. 
b) épületet – a fekvőtelkek kivételével - a közterületi telekhatártól számított 10 m-es, az oldalsó 
telekhatároktól számított 3 m-es, és a hátsó telekhatároktól számított 3 m-es sávban elhelyezni nem 
lehet, kivéve a természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területekkel határos telkek esetében, 
ahol a hátsókert mérete 6,0 m. 
c) fekvőtelkek esetén épületet a közterületi telekhatártól számított 3 m-es, az oldalsó telekhatároktól 
számított 3 m-es, és a hátsó telekhatároktól számított 3 m-es sávban elhelyezni nem lehet 
d) a terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a telek területének 3 %-ánál.” 
 

3.1. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK I. (Mezőgazdasági területek övezetei) 

 A B C D E F 

1. övezet jele 

beépíthető 
telek 

legkisebb 
mérete 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség  

megengedett 
legnagyobb 

épület-
magasság 

épületek 
minimális 

távolsága nem 
közterületi 

telekhatártól  

egyéb 

m2 % m m 
2. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

3. Mk 720m2 3% 3,5 m 
ok: 3 m, 
hk: 3 m* 

 

* kivéve a természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területekkel határos telkek esetében, ahol a 
hátsókert mérete 6,0 m.” 

 
„Telekalakításra vonatkozó általános előírások 

3.§ 
(1) A település közigazgatási területén nyúlványos telek nem alakítható ki, kivéve 
a) az 1. mellékletben az építési telek legkisebb kialakítható területére meghatározott méretet elérő zárványtelek 
megközelíthetőségének biztosítására, 
b) a gépjárművel kizárólag véderdő területen (Ev) keresztül megközelíthető ingatlanok esetén, 
c) ha az Lke5 és Lke6 jelű építési övezetben szomszédos telkek összevonásra, majd mélységében megosztása 
kerülnek, amennyiben az összevont telek utcafronti szélessége legalább 20 m, legfeljebb 30 m. 
 (2)  
(3) A tervezett szabályozási vonal mentén a telek akkor is megosztható útra és építési telekre, ha a megosztás 
után kialakuló telkek mérete nem éri el az 1. mellékletben az építési telek legkisebb kialakítható területére 
meghatározott méretet. 
(4) Az építési övezetben meghatározott legkisebb kialakítható telekszélességet el nem érő szélességű telek 
keresztben megosztható, ha a megosztás után létrejövő telkek szélessége nem csökken, és a létrejövő telkek a 
többi határértéknek megfelelnek. 
 

A közutak, közterületek előírásai 
8. § 

(1) Közterületen épületet, szobrot, fasort elhelyezni közterületalakítási terv alapján lehet.  
(2) A közterületalakítási terv legalább csomóponttól csomópontig, vagy az elhelyezni kívánt építmény 150 m-es 
sugarú környezetére terjedjen ki. 
(3) Az új utakat, csomópontokat úgy kell kialakítani, hogy a meglévő és tervezett kerékpárutak, kerékpáros 
útvonalak, kijelölt gyalogutak, turistautak biztonságos keresztezése megoldott legyen. 
(4) A be nem épített és szilárd burkolattal el nem látott felületeket zöldfelületként kell kialakítani. 
 

Magánutakra vonatkozó előírások 
9. § 

(1) Magánút számára legalább az alábbi szélességű telket kell kialakítani: 
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a) legfeljebb 3 lakótelek megközelítésére 5 m 
b) lakóterületen 3 teleknél több telek megközelítésére 8 m 
c) gazdasági területen 14 m 
d) egyéb helyen, egyéb esetben 12 m 

 
(2) A HÉSZ mellékletein jelölt, meghatározott szélességű javasolt magánút helyén kialakított magánutak 
esetében az (1) bekezdést figyelmen kívül kell hagyni, a magánút legalább a tervlapon jelölt szélességű kell legyen. 
(3) A magánutakat közforgalom számára megnyitottan kell kialakítani és fenntartani. 
(4) 12 m-nél szélesebb magánúton legalább egyik oldalon fasort kell telepíteni. 
(5) A közforgalom elől el nem zárt zsák magánutak végén végfordulót kell kialakítani.  
(6)  
(7) Nem helyezhető el kerítés, kapu:  

a) magánút területén, magánút és közterület határán, ha a magánút a szabályozási terven 
közterületként tervezett, vagy a közforgalom számára a (3) bekezdés alapján meg kell nyitni, 
b) csatlakozó magánutak közös határvonalán. 

(8) Magánút kialakítása céljából történő telekalakítás esetén a magánút területére vonatkozóan nem kell 
figyelembe venni a HÉSZ 1. mellékletében előírt legkisebb telekméretet. 

 
Parkolás 

10. § 
(1) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához az általános, vagy a jelen rendelet eltérő 

rendelkezései szerint meghatározott számú parkoló/rakodóhelyek elhelyezését kell biztosítani. A saját telken 
kívüli parkolóhely kialakításának feltételeit az Önkormányzat helyi parkolási rendelete határozza meg. 

(2) Lakásépítést megengedő övezetekben új lakó funkció építése esetén lakásonként 2 db személygépjármű 
elhelyezését kell biztosítani telken belül. 

 
Közművek és közművesítettség előírásai 

11. § 
(1) Villamos-energia hálózathoz tartozó föld alatti vezeték építési telken nem üzemelhet. 
(2)  
(3) Beépítésre szánt területen  

a) új vízhálózat csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető, 
b) víz fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózatra való 
csatlakozás üzembe helyezését megelőzően. 

(4) Új szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózatot elválasztott rendszerrel kell építeni. 
(5) A keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés akkor alkalmazható, 

ha:a) a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a telket 200 m távolságon belül, 
b) a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadó rendelkezésre áll, a tisztított vizet a 
felszín alatt elhelyezni tilos, 
c) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken. 

(6) Zárt szennyvíztároló akkor alkalmazható, ha: 
a) a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a telket 200 m távolságon belül, 
b) a szennyvizet elszállító gépkocsi számára megfelelő szélességű és kiépítettségű út áll rendelkezésre.” 
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3.4. Kertes mezőgazdasági övezetben a lakóépület elhelyezésének 
lehetőségének meghatározása  
 
(a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az alábbiak szerint határozza meg) 
 
OTÉK 29.§: „(3) A mezőgazdasági területen - a (8) bekezdésben foglalt telek kivételével - *  

1. *  a 720 m2-t el nem érő területű telken épületet elhelyezni nem szabad, 

2. *  a 720-1500 m2közötti területnagyságú telken - a nádas, a gyep és a szántó művelési ágban nyilvántartottak 
kivételével - legfeljebb 10%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület és 
terepszint alatti építmény (pince) helyezhető el, 

3. *  az 1500 m2-t meghaladó területű telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el. 
(4) *  A mezőgazdasági területen - a (8) bekezdés kivételével - lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág 

esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 
10%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m 
lehet. 
(8) *  Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os 
beépítettséggel helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet.” 
 
Vagyis a hatályos OTÉK feltételrendszere szerint van lehetőség a kertes mezőgazdasági 
területen a lakóépület elhelyezésére. 

1. A „zártkerti művelésből kivett területek” esetén lehetséges lehet az OTÉK 29.§ (8) 
bekezdés előírásának alkalmazása 3-10%-os beépítési lehetőség mellett. 

2. A zártkerti művelésből ki nem vett területek esetén lakóépület szőlő, gyümölcsös és 
kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett 
helyezhető el úgy, hogy az a megengedett 10%-os beépítettség felét nem haladhatja 
meg. A zártkerti művelésből történő kivonás a végleges más célú hasznosítási 
kérelemmel a termőföldre vonatkozó szabályok alapján történik. (lásd. 4. fejezet 4.6. 
pont) 

3. Egyéb. pl. üdülőépület+udvar művelési ágú ingatlan kivett területnek minősül. (Nem 
tartozik a földtörvény hatálya alá, ha nincs aranykorona érték megjelölve a tulajdoni 
lapon) 
A fejlesztési igény településrendezési szempontból övezeti előírás módosításokat 
igényel majd. A jelenlegi hatályos Mk övezet előírásai a vonatkozó mezőgazdasági 
területi besorolás lakó funkció lehetőségeit nem biztosítja.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj78id498c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj79id498c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj80id498c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj81id498c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj82id498c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj85id498c
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4.A területrendezési tervi korlátok és lehetőségek a magasabbrendű 
jogszabályok alapján 
 
A magasabbrendű jogszabályok közül a Budapesti Agglomeráció területére vonatkozó szabályok 
(2018. évi CXXXIX. törvény) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) és a településrendezési eszközökről szóló kormányrendelet (314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet), valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a hatástanulmány 
készítése során az alábbi szabályok betartása szükséges. 
 

Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve (2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet) 

 

 
 

 

4.1. A 2018. évi CXXXIX. törvény részeként az Agglomeráció Budakeszit érnitő 
Közlekedési vonatkozású megállapításai 
A területtől nyugatra tervezett M0 Budai szektort a hálózati tervekből az OTRT és a Budapest 
Agglomeráció területrendezési terve törölte. 
A terület országos közúthálózati kapcsolatait jelenleg a 8102 jelű és 1102 jelű összekötő utak 
biztosítják. A két országos mellékutat a Budakeszi belterületét elkerülő út fogja összekötni 
Budakeszi déli gazdasági területét átszelve. Az összeköttetés a Budaörs – Budakeszi – Perbál irányú 
térségi jelentőségű, országos mellékút része lesz. 
Jelenleg ebben az irányban egy szakasz, a Bianka utca épült meg. 
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4.2. Budakeszi térségi területfelhasználására vonatkozó adatok 
 
Budapesti Agglomeráció településeinek területi mérlege (kivonat a 2018. évi CXXXIX. törvény 
8. mellékletéből) 

  A B C D 

1. Település 
Települési térség területe 

(ha) 
Település közigazgatási területe 

(ha) 
Települési térség 

területének aránya (%) 

6. Budakeszi 915,42 3710,42 24,67 

 
BATrT 
Térségi 
területfelhasználási 
kategóriák 

2018. évi CXXXIX. 
törvény 8. melléklet  
Térségi 
területfelhasználási 
kategória területe 
(hektár) 

2018. évi CXXXIX. 
törvény 
7. melléklet Budapesti 
Agglomeráció 
Területrendezési Terve 
alapján mért térségi 
területek 

 
2018. évi CXXXIX. törvény 29.§ 
alapján: 
A területi számításnál figyelmen 
kívül hagyandó területek:  

Erdőgazdálkodási 
térség 

 2122,93 ha 

az ingatlan-nyilvántartás szerint a 
település zártkertjében fekvő 

ingatlanokon lévő erdőterületek:3,84 
ha 

Nagy kiterjedésű 
zöldterületi 

települési térség 
 54,99 ha 

 

Mezőgazdasági 
térség 

 530,39 ha 
 

Kertes 
mezőgazdasági 

térség 
 119,8 ha 

 

Vízgazdálkodási 
térség 

 0,59 ha 
a településszerkezeti terv alapján a 

települési térség területein lévő 
vízgazdálkodási terület 1,95 ha 

Települési térség 915,42 ha 840 ha  
Sajátos 

felhasználású térség 
 41,66 ha 

 

összesen:  3710,42  
Budakeszi közigazgatási területe: 3710,42 

 
4.3. 2018. évi CXXXIX. törvény „fejlesztési területekre” vonatkozó 
megállapításai 
 
Települési térség (vagyis jellemzően beépítésre szánt) területnövekményre vonatkozó 
megállapítások: 

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 

összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 

rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került 
vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek 
megfelelne. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti 
meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet 
jelentene annak várható költsége miatt. 
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„ (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – 
gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület 
vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, 
akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.” 
38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a terület 
igénybevételével párhuzamosan kiépül. 
40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési eszközökben a 
beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti 
települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. 
§-ban foglalt rendelkezések előírásait.” 
Budakeszi esetén jelenleg 18,3 ha áll rendelkezésre települési térség (beépítésre szánt terület kijelölése 
céljára). 
 

4.4. Kertes mezőgazdálkodási térség területnövekményre vonatkozó 
megállapítások: 
 

22. kertes mezőgazdasági térség: a BATrT-ben egyedileg megállapított olyan területfelhasználási kategória, 
amelybe azon zártkerti területek tartoznak, amelyek fekvése, szerkezete, telekstruktúrája, hasznosítása módja és 
intenzitása, valamint beépítettsége eltér a mezőgazdasági térség területeitől; 

 
40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a településrendezési eszközökben a 

beépítésre szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti 
települési térség területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. 
§-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területe 
összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté 
minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő 

telekstruktúra, telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 
c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt lehetővé 

tevő – közterületek biztosítottak, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 
e) amennyiben az a)–d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának és 

megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településrendezési 
szerződéseket az érintett tulajdonosokkal megkötötte. 

(3) A kertes mezőgazdasági térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez, az ökológiai hálózat 
magterületéhez vagy az ökológiai hálózat ökológiai folyosójához tartozó területe nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét – az (1) és (2) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület 
növekményének kivételével – a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 

(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről – a jóváhagyott településszerkezeti terv alapján – az 
illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak közhiteles és szabadon 
hozzáférhető nyilvántartást kell vezetni. 
 
Kertes mezőgazdasági térségben a települési térség 1%-ának megfelelő beépítésre szánt terület jelölhető 
ki, az alábbiakban ismertetett BATrT szabályok alapján, azaz 9,15 hektár. 
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4.5. 2018. évi CXXXIX. törvény és a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet övezeti 
megállapításai 
 

A terület magasabb rendű - területrendezési - tervek általi övezeti érintettsége: 
 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Budakeszi 

település 
Vizsgált  
terület 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett érintett 
ökológiai 
folyosó 

a TSZT szerinti 
erdő területen 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett érintett 
a TSZT szerinti 
erdő területen 

7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

érintett érintett  

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 
érintett települések 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (új övezet, 6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település érintett közvetlenül 
nem érintett 

5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter a 9/2019.(VI.14.) MvM rendeletben állapítja meg. 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete  nem érintett nem érintett 
13. ásványi nyersanyagvagyon övezete érintett nem érintett 
14földtani veszélyforrás terület övezete  nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter 9/2019.(VI.14.) MvM 
rendeletben állapítja meg. 

 

- A terület érintett a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete és a 
vízminőségvédelmi terület övezete által. Az érintettség miatt a területfejlesztést és a helyi 
építési szabályzatban az előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. 

- Az Mk mezőgazdasági területfelhasználásba és övezetbe sorolt terület egyéb más 
Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervi 
övezet által közvetlenül nem érintett. 
 

Tájképvédelmi terület megfelelési igazolás: 
A tájképvédelmi előírások egyébként nem tiltják a terület kívánt átsorolását, de megkívánják a tájba 
illesztési szempontok kiemelt kezelését. TKR (Településképi rendelet) 12.§:” Külterületen, beépítésre 
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szánt részeken környezetbarát, a magyar építészeti hagyományoknak megfelelő, vagy azokhoz 
településképi szempontból esztétikusan illeszthető tömegalakítás és anyagok alkalmazhatók. Az ettől 
eltérő más tömegalakítás és anyaghasználat településképi illeszkedését látványtervvel kell igazolni. 
 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet 
„5. Vízminőség-védelmi terület övezete 
5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.” 
 

4.6.Földvédelemi törvény, OTÉK, művelési ág és telekosztások anomáliái: 
 

A hatályos OTÉK 29.§- (8) bekezdése ugyan lehetőséget biztosít a zártkerti művelés alól kivett 
telken 10%-os mértékben a lakóépület beépítésének lehetőségére, -az értelmezésünkben adott 
esetben a 720 m2-t el nem érő telekméretek esetén is-, de probléma ott jelentkezik, hogy a terület 
közel 1200 telkének felén a tulajdonosok nem éltek a 1997. évi CXLI. törvény 89/A §-a adta 
lehetőséggel, mely alapján 2017. december 31-ig kérhették az ingatlan-nyilvántartásban 
zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés 
alól kivett területként történő átvezetését. Tovább nehezíti az optimális telekállapotok kialakítását, 
hogy a településrész közel felén 720 m2-nél kisebb telkek alakultak ki. (Lásd 2. melléklet) 
 
„1997. évi CXLI. törvény Földvédelmi törvény 

1.§ 
(7) *  Az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokra (a továbbiakban: zártkerti 
ingatlan) a termőföldre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a zártkerti ingatlan - annak 
ingatlan-nyilvántartási adatai alapján - megfelel az e törvényben meghatározott termőföld 
fogalmának.” 
„19. termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban 
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van 
nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül;” 
 
Fontos kérdés, hogy a zártkerti művelésből ki nem vett ingatlanok, és amelyek kivett területként pl. 
üdülőépület és udvar besorolást kaptak, hogyan kezelhető a hatályos magasabbrendű jogszabályok 
ismeretében és az érintett hatóságok hogyan kezelik ezeket a területeket? Érvényesíthetők -e 
ezekre is a OTÉK 29.§- (8) bekezdése, vagy lakóépület elhelyezés igénye esetén az OTÉK 29.§ (4) 
bekezdése alkalmazható-e ezekre a telkekre? 
 
Ha ma a tulajdonos a zártkerti ingatlana művelési ágának zártkerti művelés alól kivett területként 
történő átvezetését kérelmezi az ingatlanügyi hatóságnál akkor a termőföldre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni az illetékes járási földhivatalnak. Azaz kivett terület „létrehozása” 
végleges más célú hasznosítás iránti kérelem járási földhivatalhoz történő beadásával lehetséges, 
mely értelmében pl. a megvalósult lakóépület „használatbavételi engedélye” után vezethető be az 
ingatlannyilvántartásba az épület. (megjegyezzük, hogy a termőföldvédelméről szóló törvény 
alapján talajvédelmi járulék mellett 400 m2-ig történő kivonás esetén nem kell ezt a járulékot 
megfizetni, de ha a telek kivett 400 m2- telekrészen felüli alrészlete nem éri el a szintén minimum 
400 m2-t akkor, kivonás sem lehetséges ebben a formában, mert a telkek jelentős része nem éri el a 
800 m2-t.) Így csak az a megoldást látnánk még járhatónak, hogy a földhivatal talajvédelmi járulék 
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megfizetésének terhe mellett a teljes telekterületet kivonná művelésből. Jelenleg a földhivatal a 
kivont területeket sajnos már nevesíti az OTÉK 29.§ (8) bekezdésben szereplő „zártkerti művelés 
alól kivett” megnevezéssel, de kivett területként kezeli, így véleményünk szerint érvényesíthető 
lehet rájuk a OTÉK 29.§ (8) bekezdésben szereplő lakóépület építési lehetőség. 
 
A fentebb leírt termőföld kategóriába tartozó ingatlanok esetén, -melyekre nem ad be a tulajdonos 
végleges más célú hasznosítási kérelmet- pl. egy zártkerti művelésből kivett szomszédos telekkel 
történő összevonással kerülhetnek egyazon helyrajzi számra, de az egyesített telek alrészleteként 
fog szerepelni a termőföld szerinti művelési ágban viszont a beépítési % véleményünk szerint az 
össztelek méretre vetítve értelmezendő. 
 
Álláspontunk szerint vagy a földvédelmi törvény, vagy az OTÉK módosításra lenne a későbbiekben 
ahhoz szükség, hogy feloldja a kialakult jogbizonytalanságot és egyértelművé váljon a fent leírt 
anomália. 
 
A zártkerti művelésből kivett és nem kivett telkek esetén is a területre általánosan jellemző a 
kistelkes telekosztás, amelyeket lakóépülettel történő beépítésük esetén rendkívül sűrű 
beépítést eredményezhet. Mivel a terület tulajdonosainak a beépítési intenzitás tekintetében 
nincs 10%-nál nagyobb beépítési igényük és számos esetben a csendes és tágas, zöld és élhető 
lakókörnyezetet preferálják, ezért el kell gondolkodni a telekméretek növelésének és a 
beépítési feltételek lehetőségein. 
 
Az esetleges telekegyesítések lehetőségeit két irányból is megközelíthetjük. 
Egyrészt a helyi építési szabályzat beépíthető telekminimumát szabályozhatjuk lakóépület 
elhelyezésére vonatkozóan, másrészt a földtörvény zártkerti művelés alól ki nem vett telkeire 
vonatkozó előírásai is ösztönzik a telektulajdonosokat a telekösszevonásra. 
 
Az infrastruktúrafejlesztés szempontjából a fejlesztési terület néhány közútjának fejlesztése 
indokolatlanul nagy költséggel jár, mivel rendkívül kis telkeket tár fel és esetenként egy 
teleksort kétoldalról is közterület határol. Ebből az következik, hogy egyes területrészeken 
nemcsak a telekosztásokon, de a telekcsoport újraosztásokon is el lehet gondolkodni néhány 
közterület megszüntetése mellett.  
 
Telekalakítások változatai (fogalommagyarázat): 
Telekmegosztás az az eljárás, amikor egy földrészletet kettő vagy. több részre akarjuk megosztani. 
A megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően az új telkek önálló földrészletként, saját 
helyrajzi-számmal fognak szerepelni. 
Telekegyesítés a telek megosztással ellentétes művelet, amikor kettő vagy több egymással 
szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük az 
ingatlan-nyilvántartásban. 
Telekcsoport újraosztása az az eljárás, amikor több egymás melletti földrészletet összevonunk, és 
újra osztjuk a területet.  
Telek-határrendezésről akkor beszélünk, amikor két vagy több szomszédos földrészletnek közös 
határszakaszát módosítjuk, valamilyen megállapodásnak megfelelően.  A földrészletek helyrajzi 
száma és darabszáma változatlan marad (pl. egy soktöréses földrészlet határ kiegyenesítése). 
A telekalakítás szabályairól a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet rendelkezik. 
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5.Nagyszénászug közlekedési kapcsolatai, lakó beépítési intenzitással járó 
változás várható infrastrukturális igényei, közlekedési javaslata 

 
A közterületek adottságait és javasolt fejlesztésüket a 6. melléklet mutatja be! 
 
5.1. Közlekedési adottságok (közlekedési területek bemutatása) 
 
1. Közúti hálózati kapcsolatok 
Nagyszénászugtól nyugatra, átlagosan 1 km-re halad el a 8102 jelű Budapest – Budakeszi – Budaörs 
– Törökbálint összekötő út, de a területnek nincs közvetlen kapcsolata az úttal. 
A megközelítést biztosító Domb utca Budakeszi belterületén a Kert utcánál csatlakozik az országos 
közúthoz. A Domb utca jelenleg nem megfelelő a terület forgalmának lebonyolítására: 4 – 5 m 
széles aszfalt burkolatú út, járda nélkül csapadékvíz elvezetése nincs. 
A terület és Budakeszi belterületi úthálózata között észak felé a Megyei út – Erdőalja utca vonalán 
nincs kapcsolat. 
 
A terület belső úthálózata váltakozó szélességű kiszolgáló utcákból, jelentős részüknek nincs 
kiépített útpályája. 
 
A fő megközelítési útvonal a Domb utca a területen belül 6 és 12 m között változó szélességű 
közterülettel, makadám burkolatú út. 
A terület belső forgalma szempontjából fontos útvonal a Sugár út nyugati szakasza szintén csak 5,5 
m széles közterületű. A területen nyugati részén a domb utcához és Sugár úthoz kapcsolódó utcák 
közterülete általában 4 – 6 m, 15 – 25 ingatlan kiszolgálását biztosítják. Csak a terület keleti részén 
levő Fő út, Kilátó utca, Napfény utca, Viktória utca, Feketerigó utca és Csillag utca közterületen 
megfelelő 12 m szélességű. 
 
2. Közösségi közlekedés 
 
Nagyszénászug teljes területe közösségi közlekedéssel ellátatlan, a legközelebbi autóbuszmegálló 
több mint 1 km-re van. A terület úthálózata jelenleg nem alkalmas autóbusz közlekedésre. 
 
3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A területen nincs az útpályától elválasztott kerékpáros vagy gyalogos közlekedési terület, de 
jelenleg ilyen igény jelentkezett a Domb utcában. 
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5.2. Közlekedésfejlesztési javaslat 
 

5.2.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
 

A terület és a 8102 jelű út között nincs lehetőség közvetlen közúti kapcsolat kiépítésére, ennek 
megfelelően a város településszerkezeti terve sem jelöl ki ilyen útvonalat. 
A Domb utcának Nagyszénászug és a Kert utcánál tervezett körforgalmú csomópont közötti 
szakaszát kétirányú forgalomra alkalmas útpályával kell kiépíteni (Tervezési osztály B.V.c.B) 
 
A területen belül gyűjtőút hálózat kijelölése szükséges, amely a közúti forgalom megközelítését 
biztosítja az egyes területegységekig, valamint lehetőséget ad minimum kisautóbusz járat 
indítására a területen. 
A javasolt gyűjtőút a Domb utca – Sugár út vonala, amelyhez általában közel merőlegesen 
csatlakoznak a kiszolgáló utak. A gyűjtő utakon a 6,0 m útpálya szélesség mellett legalább egyoldali 
1,5 m széles járda építése is szükséges. A gyűjtőutak tervezési osztálya B.V.c.B. 
A minimális szabályozási szélesség 12 m. 
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A kiszolgáló utcák közül a 12 m közterületi szélességű utcákban a 3 m széles meglevő burkolat 
abban az esetben megfelelő, ha padka vagy csatlakozó zöldterület a szemben közlekedő járművek 
kikerülését biztosítja. 
Ennek megfelelően a Fő út, Kilátó utca, Napfény utca és Viktória utca ingatlanainak megközelítése 
megfelelő a Domb utca – Sugár út kiépítése után. 
 
A Feketerigó utca, Vadrózsa utca, Csillag utca terület megközelítését a Viktória utca felé a Határ út 
közterület bővítésével (10 m) lehet biztosítani. Másik változata a megközelítésnek a Domb utca – 
Sugár út csomóponttól a Domb utca déli, kiszolgáló út szakaszának kiépítése és a Határ út 
megfelelő kiépítése. 
 
A kiszolgáló utcák közül a 10-nél kevesebb ingatlan megközelítését biztosító utcák esetében 
közlekedési szempontból a 4 m széles közterület is megfelelő lenne, de a közmű és 
katasztrófavédelmi szempontokat nem tuják teljesíteni. Az ennél több ingatlant kiszolgáló utcák 
esetében két személygépkocsi elhaladásához szükséges 4,5 m szélességen kívül a közvilágítási 
oszlopok és a csapadékvíz elvezetés helyigénye határozza meg a szabályozási szélességet, ez 
minimum 6 m. 
A nem hálózati jelentőségű kiszolgáló utcák zúzottkő burkolattal alkalmassá tehetők az ingatlanok 
megközelítésére, úgy a csapadékvíz egy részének szikkasztását biztosítva. 
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5.2.2. Közösségi közlekedés 

 
A területen a közösségi közlekedési ellátást várhatóan az utasforgalmi igényekhez igazodó kisbusz 
(max. 10 személyes) közlekedésével biztosítani lehet. A javasolt útvonal Domb utca – Sugár út. A 
Sugár út keleti végén a fordulási lehetőséget kell kialakítani. 
 

5.2.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

A terület közúti forgalma és kerékpáros közlekedési igényei alapján kerékpárút kiépítése a 
gyűjtőutakon sem szükséges, viszont a gyűjtőutakon egyoldali min. 1,5 m széles járda építésével kell 
biztosítani a gyalogos közlekedést. A kiszolgáló utcák vegyes használatú kialakítással megfelelőek, 
ehhez az utcákban 30 km/h max. megengedett sebességet kell kijelölni. 

 
5.2.4. Várható forgalmi adatok 

 
Budakeszi Nagyszénászug területén a teljes beépítés azaz 1361 ingatlan és a várható mintegy 3000 
lakónépesség alapján, a hasonló jellegű területek forgalmi méréseit figyelembe véve, napi kétszeri 
személyautó igénybevétellel számolva kb. 2700 jármű/nap. A legnagyobb forgalmú reggeli 
csúcsidőszakban, ennek mintegy 30 %-a a várható forgalom, a Domb utcát kb. 800 jármű/óra 
forgalom terheli. Amennyiben autóbusz kapcsolat kialakítására sor kerül, ez a személyautó 
forgalmat mintegy 15 – 20 %-kal csökkentheti. 
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6. Nagyszénászug közműellátásának helyzete, lakó beépítési 
intenzitással járó változás várható infrastrukturális igényei, 
közműfejlesztési javaslata 

 
A közterületek adottságait és javasolt fejlesztésüket a 6. melléklet mutatja be! 

 
 

6.1. Közművek általános bemutatás 
 
Nagyszénászug területén, sajnálatosan a vízhálózat felelőtlen módon, egyes szakaszaiban 
szabálytalanul került kiépítésre. A volt kiskertes mezőgazdasági területet feltáró 3-4 m-es 
szélességű közterületi sávokban elhelyezett vízvezeték egyes helyeken magántelkekre került. A 
terület nyílt karszt feletti elhelyezkedése ellenére a vízhálózat kiépítésével egyidejűleg a 
közcsatorna hálózat kiépítésére nem került sor, vállalva a talajba szikkasztott szennyvíz okozta 
karsztvíz szennyezés lehetőségének kockázatát.  
 
A közterületi sávokban a vízvezeték mellett oszlopokra fektetve kisfeszültségű elosztóhálózatot is 
már elhelyezték, sőt az elektronikus hírközlés kábel hálózatát is már kiépítették. A jelenleg már 
rendelkezésre álló közművesítettség a telkeken az életvitel szerű tartózkodás lehetőségét biztosítja, 
ezért halaszthatatlanná vált a karsztvíz bázis védelmének biztosítására a közcsatorna hálózat 
kiépítése, amelyhez a közterületek kiszabályozását meg kell oldani. A közterületként kiszabályozott 
sáv szélességét úgy kell meghatározni, hogy a telkek megközelítési lehetőségét, a 
katasztrófavédelmi igényeknek megfelelően biztosítsa és a még hiányzó közművek, a közcsatorna 
hálózat elhelyezésére közterületen legyen lehetőség, valamint a csapadékvíz zavarmentes 
elvezetése is biztosított legyen. A mindezt kielégítő közterületi sáv szélessége a jelenlegi közterületi 
sáv szélesítése nélkül nem oldható meg. A szélesítés meghatározásánál a már kiépített vízvezetéket 
és az oszlopokra fektetett kisfeszültségű elosztóhálózatot figyelembe kell venni, annak helyben 
tartására kell törekedni. A közterületi sáv szélesítésénél a villamosenergia ellátás oszlopsora nem 
kerülhet haladó forgalmi sávba. 
 
A terület domborzati viszonyait figyelembe véve a csapadékvíz elvezetése nagyobb gondosságot 
igényel. A lejtő irányba kellenek olyan szélesebb utcák, ahol a nagyobb térségből érkező 
csapadékvizek területen történő átvezetése a befogadó patak irányába is megoldható, hogy a 
kisebb szélességű utcákban csak a szűk helyi csapadékvíz elvezetési feladatokat kelljen megoldani. 
A nagyobb csapadékvíz mennyiség elvezetés igénye a Sugár út, illetve a Határ út mentén esedékes. 
Ezeknek az utaknak vonalán 12 m-es szabályozási szélesség szükséges, így lehetőség van nagyobb 
vízszállító képességű nyílt árok elhelyezésére. A Sugár út alsó, Domb utca alatti szakaszán, 
amennyiben nem nyílik lehetőség az utcaszélesítésre, az elégséges szabályozási szélesség 
hiányában, a csapadékvizeket zárt csatornában szükséges tovább szállítani a befogadóig, ennek 
természetesen műszaki lehetősége biztosított, csak költségigényes. 
A vízhálózat átgondolatlan kiépítését tükrözi, hogy több teleksor is van, ahol a teleksor mindkét 
oldalán halad vízvezeték. Célszerűnek tűnt, hogy egy-egy ilyen út felszámolásra kerüljön, de erre a 
kiépített telekbekötések, a jelenlegi telekosztások ma már nem adnak lehetőséget, illetve csak 
komolyabb telekalakítással, a vízelosztó hálózat átépítésével lenne megoldható. Felmerült az is, 
hogy egyes ilyen indokolatlannak vélt út kizárólag közmű elhelyezés céljára jelen paraméterével 
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maradjon fenntartásra, de minden esetben a sáv valamelyik oldalánál fekvő teleksor számára a 
sávnak közlekedési feltáró út funkciója is van, így a változatlan paraméterű fenntartására nincs 
lehetőség.  
Fel kell hívni az Önkormányzat figyelmét, hogy a katasztrófa elhárítás számára biztosítandó 
közterületi sáv, a telkek megközelíthetősége 6 m-nél kisebb nem lehet, ennek biztosítását a 
települések szabályozási tervében kell rögzíteni, ha a testület ennél kisebb feltáró úthálózatot 
elfogad és a káresemény elhárítása a szűk közterülettel összefüggésben magántulajdon sérelmére 
történik, a keletkezett károkért a mindenkori Önkormányzatot terheli a kárviselés felelőssége. Ezért 
a legkisebb kialakítható közúti szabályozási szélesség minimum 6 m. Azokat az utcákat, ahol a min. 
6 m-es szabályozási szélesség nem alakítható ki, mert a telektulajdonosok a közterület számára 
nem kívánnak területet leadni, az útszakaszt magánúttá kell alakítani, az ezzel járó feladatokat és 
terheket a telek tulajdonosoknak kell viselni, annak minden konzekvenciájával együtt. Az ilyen utak 
esetében pl. magán vízellátó- és csatornahálózat, térvilágítás stb. kiépítése, illetve üzemeltetése 
válik szükségessé. 
 
Az is természetes, hogy csak egyes utca-szakaszok lehetnek ilyen kis szabályozási szélességűek, 
azok az utca szakaszok, ahol a csapadékvíz elvezetése útburkolati folyókával baleseti kockázat 
nélkül megoldható. Ahol az átfutó csapadékvíz mennyisége már útburkolati folyókával nem 
vezethető el, nyílt árok kialakítása szükséges, az árok keresztszelvényének méretétől függően min 
8, illetve 10,5 m szabályozási szélesség kialakítása szükséges. A térségi nagyobb csapadékvíz 
mennyiség átvezetése legalább 12 m-es szabályozási szélességű közterület kialakítását teszi 
szükségessé. 
 

6.2. Villamos energia 
 

Lehetőség szerint úgy szükséges meghatározni az új szabályozási vonalakat, hogy a villamos 
energia hálózat, illetve közvilágítás oszlopait ne kelljen áthelyezni. 
Ahol az utca szabályozási szélességének növelése miatt a meglevő légvezetékes hálózat 
megszüntetetésre kerül, a Helyi Építési szabályzat és a villamos energia törvény alapján már csak 
földkábeles hálózatként építhető vissza. A földkábeles hálózat és a telken belüli hálózat összekötése 
vagy a telken belüli hálózat átépítésével, vagy a telekhatáron, a telekhatáron belül állított 
segédoszlop segítségével oldható meg. A segédoszlop állítása a belső hálózat minimális érintését 
eredményezi, viszont a helyi lakosságban ellenérzést válthat ki, hogy egy földkábeles kiváltást 
követően a telkükön belül megmarad a légvezetékes ellátás. Az épületek falsíkján elhelyezett 
mérőkig történő átépítésének a tulajdonosi hozzájárulásai a valós tervezés és kivitelezés 
szempontjából nehézségeket vetnek föl. 
 

6.3. Közvilágítás 
 

Amennyiben a közös oszlopsorra szerelt meglevő kandeláberek a kisfeszültségű ellátó hálózat 
átépítése miatt megszűnnek, fontos figyelembe venni, hogy az új kisfeszültségű ellátó rendszer 
kiépítése miatt a közvilágításhoz szükséges kandeláberek az önkormányzatot terhelő új beruházási 
kötelemként jelentkeznek, hiszen jelenleg, a hálózatot üzemeltető ELMŰ Hálózati Kft tulajdonában 
lévő oszlopokra rögzített lámpatestek alól elbontásra kerülnek az oszlopok. Az új beruházás 
részeként a közvilágítást is földkábellel kell kiépíteni. Önálló kandeláber sorra lesz szükség, melynek 
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várhatóan 20-25 m-es oszlopközzel kell létesülnie. A korszerű világítás energiatakarékos 
megoldásának részeként LED-es lámpatestek alkalmazása javasolt. 
 

6.4. Vízellátás 
 

Amennyiben a szabályozás következtében egyes vízhálózati szakaszok kiváltása válik szükségessé, 
annak várható költsége: ~40000 Ft +Áfa/m 
 

6.5. Szennyvíz 
 

A domborzati adottságok függvényében, a 6 m-es útszélesség esetén szűken a gravitációs elvezetés 
is megoldható, ennél szűkebb keresztmetszet mellett a nyomott szennyvízelvezetés tud csak 
megvalósulni. A nyomott szennyvízvezetéknek az utcára eső vezetékszakasza beruházási költség 
szempontjából ugyan kedvezőbb, de ehhez minden egyes rácsatlakozó ingatlannál házi átemelő 
létesítése szükséges. A házi átemelők a víziközmű törvény szempontjából a szolgáltató 
üzemeltetésébe kerül. Azonban ennek az üzembiztonsága nem éri el a gravitációs elvezető hálózat 
üzembiztonságát. Közhálózati átemelő létesítésével nem számolunk. 
 

6.6. Csapadékvíz 
 

A csapadékvíz elvezetéséhez a fő gyűjtőutak mentén lefedhető burkolt árok közúti terheléssel 
történő kiépítése, illetve zártszelvényű csapadékvíz elvezetés javasolt. A nagyon kis 
telekszélességek és a gyakori autóbehajtók miatt megfontolandó a teljes hosszban zárt szelvényes 
csapadékvíz elvezetés. Élővízbe történő bevezetés előtt hordalékfogó műtárgy építése szükséges, a 
bevezetés környezetében a medervédelemről is gondoskodni szükséges. 

 
 
 

Minta keresztszelvények 
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6.7. Gázellátás 
 
Egy újonnan kiépített hálózat jövőbeni kihasználtsága bizonytalan, mert nem minden telek létesít 
bekötést a hálózatról, ezért nem kerül kiépítésre. A teljes közműellátottságnak nem kötelező része 
a gázellátás. 
Minden épülő vezeték létesítés engedélyezési eljárás lefolytatásához kötött. Így a viziközművek 
esetében vízjogi létesítési engedélyezési tervet kell készíttetni, míg a villamos energiaellátás 
esetében vezetékjogi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A várható megnövekvő szükséges 
kapacitás miatt fel kell készülni a közterületen új transzformátor elhelyezésére is. 



Budakeszi Nagyszénászug hatástanulmány-Telepítési tanulmányterv   
 

2019. július 
  26 

 

7. A lakóépület elhelyezésének lehetőségével járó változás várható 
környezeti hatásai, környezeti érték sérülésének lehetőségei 

 
 

Tájrendezés és környezetvédelem 
 
A fejlesztési javaslatokról szóló döntések meghozatalnál a tájrendezés és környezetvédelem 
figyelembevétele kiemelt fontosságú szempont kell legyen. 
 

7.1. Természetvédelmi szempontok 
 
A Nagyszénászugot északi, keleti és déli oldalról közrefogják természeti értékvédelem alatt álló, 
döntően erdő művelésben lévő területek. Akár lakó-, akár mezőgazdasági területi besoroláson belüli 
beépítési intenzitás növelés esetén törekedni kell arra, hogy a védett területek terhelése lehetőleg 
ne növekedjen. A peremterületeken célszerű lenne korlátozni a nem őshonos (jövevény) 
növényfajok telepíthetőségét. 
 

7.2. Környezetvédelmi szempontok 
 
A Nagyszénászug lényegében egy "zsák" településrész, ahol átmenő forgalom nincs és nem is 
tervezett. Csak célforgalom és belső forgalom van, aminek a közlekedési eredetű zaj- és 
légszennyezés terhelése nem jelentős. A beépítés intenzitás növelésével sem várható határértéket 
meghaladó zaj- és légszennyezés terhelés növekedés. 
 
A terület fejleszthetőségének környezetvédelmi szempontból a legkritikusabb része a 
víziközművekkel, azon belül is a csatornával való ellátottság hiánya. A terület (nyílt) karszt, ezért 
szennyezésre fokozottan érzékeny. Már az is kritikus állapot, hogy a jelenlegi beépítések 
vélelmezhetően számos ingatlanánál a szennyvíz kezelése "megoldatlan", vagyis egy részét 
elszikkasztják. Beépítés intenzitás növeléssel járó bármilyen fejlesztés előfeltétele kell hogy legyen 
a szennyvízkezelés fejlesztéssel egyidőben történő megoldása. 
A tanulmányban szereplő javaslat erre kíván megoldást találni, a településrész feltáró útjának oly 
módon történő kiszabályozásával, hogy a csatornahálózat is kiépíthető legyen. 
 
Az utak kiszabályozása nem csak a belső közlekedés, hanem a hulladékszállítás szempontjából is 
fontos. A területeket a fejlesztéssel egyidejűleg be kell kapcsolni a települési kommunális hulladék 
szállítási rendszerbe. Célszerű lenne szelektív hulladékgyűjtő szigetek kijelölése is. 
 

7.3. Zöldterületi, zöldfelületi szempontok 
 
A településrészen belüli lakó- (és esetleges intézményi) átsorolásokkal egyidejűleg közpark/közkert 
(zöldterület) kijelölése is szükséges (jogszabályi kötelezettség). A fejlesztéshez szükséges méretű 
zöldterület nagyságot célszerű több kisebb közpark kijelölésével megoldani. Az erre a célra kijelölt 
ingatlanokat ki kell sajátítani.  
A közparkokat kertépítészeti tervek alapján kell megvalósítani és a folyamatos fenntartásukról 
gondoskodni kell. 
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Itt érdemes kiemelni, hogy a zöldfelületek (legyen az akár közpark, lakó, vagy mezőgazdasági 
területen belüli zöldfelület) fenntartásánál (művelésénél) célszerű lenne korlátozni az esetleges 
műtrágya felhasználást (a felszín alatti karsztvizek védelme érdekében). 

 
7.4. Biológiai aktivitásérték változása 

 
A fejlesztési igény egyértelműen a beépítés intenzitás növelésére irányul. A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 
rendelet alapján a beépítési intenzitástól függően minden területfelhasználásnak van egy biológiai 
aktivitásérték (továbbiakban: BIAé) mutatója. A jogszabályi előírások alapján, ha valahol a beépítési 
intenzitás növekszik, akkor a település más területén a biológiai aktivitásértéket növelni kell, vagyis 
kompenzálni a beépítés intenzitás növekedésből adódó BIAé csökkenés veszteséget. 
Nagyszánászug esetében ez azt jenlenti, hogy a kertes mezőgazdasági területekhez képest a 
tervezett lakó, intézményi átsorolásokkal egyidejűleg a település más területén vagy esetleg 
Nagyszénászug területén belül BIAé növekedéssel járó átsorolásokat is egyidejűleg végre kell 
hajtani. Ez általában mezőgazdaságiból erdőterületbe vagy esetleg természetközeli területtel 
történő átsorolással szokott megvalósulni.  
Ennek pontos mértéke az esetleges településrendezési terv készítése során számítható ki. Nagy 
ságrendileg kb. 4-6 ha erdőterület kijelölésével kell számolni. Fontos kiemelni, hogy nemcsak 
kijelölni kell a településszerkezeti tervben-e területet, de az erdőtelepítésről és fenntartásról is 
gondoskodni kell. Mint minden fejlesztés esetében a BAé kompenzáció költségei (esetleges 
területvásárlás és erdőtelepítés) a fejlesztőt vagy fejlesztői társulatot terhelik, melynek feltételeit 
településrendezési szerződés keretében célszerű rögzíteni. 
A BAé számításhoz egy előzetes táblázatos bemutatást az alábbiakban ismertetünk.  

 
módosítás 
azonosító 

terület 
(ha) 

meglévő 
területfelhasználás 

BAé 
szorzó 

tervezett  
területfelhasználás 

BAé 
szorzó 

BAé 
változás 

1. 8,65 
(Mk) 

kertes mezőgazdasági 
terület 

5 
(Lke) kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági 
terület 

2,7 -19,89 

2. 0,5 
(Mk) 

kertes mezőgazdasági 
terület 

5 
Vt településközpont 

vegyes terület 
0,5 -2,25 

összesen 9,15     -22,14 

2/a 
(kompenzáció) 

0,4575 
(Mk) 

kertes mezőgazdasági 
terület 

5 
(Zkk) 

közkert 
6 +0,4575 

2/b 
(kompenzáció) 

5,5 
(Mk) 

kertes mezőgazdasági 
terület 

5 
(Ev) 

védelmi erdő terület 
9,0 +22 

Biológiai aktivitásérték (BAé) változás összesen: +0,3175 
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8. A lakó beépítési intenzitással járó változás várható 

intézményfejlesztési szükségletei a város jelenlegi kapacitásának 
összevetésével 

 
A település népességének megduplázódását az 1965-től induló lakótelepi építkezések, a budapesti 
lakásárak növekedése, a jó közlekedési kapcsolat és a szép környezet segítette elő. A település 
kiránduló és üdülőhely-jellege megmaradt, kertvárosi jellegét megőrizve gazdasági funkciók terén 
csak a kisipar számára engedett teret. 

 
Budakeszi lakónépesség alakulása 

év 1990 2000 2005 2010 2013 2019 
lakónépesség 11803 12288 13379 14311 13724 14838 
%-os növekedés  +4,1% +8,8% +6,9% -4,1% +8,1% 

 
 

8.1. Budakeszi város jelenlegi intézményi kapacitásainak bemutatása: 
 
Az Önkormányzat kötelező feladatvállalása: 
- óvodai nevelés 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 
- általános iskolai oktatás 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai, 

általános iskolai oktatása 
- napközi otthonos és tanulószobai ellátás 
A Klebelsberg Központ a köznevelési intézmények tekintetében fenntartói feladatokat lát el.  
Az alábbiakban a helyi közoktatási rendszert vizsgáljuk elsősorban a férőhely kapacitások, 
létszámok és kihasználtság oldaláról. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerületéhez 3 oktatási intézmény, a 
Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Széchenyi István Általános Iskola, valamint a 
Nagy Sándor József Gimnázium tartozik. Budakeszi Tankerületéhez tartozik még a Pest megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat is, amelynek székhelye a korábbi intézményi összevonások miatt Budaörs, 
nem a járásszékhely Budakeszi. 

 
Iskolák: 

Intézmény Jellemzők 2018 

Széchenyi István Általános Iskola 
Befogadó képesség (fő) 950 

Tanuló létszám (fő) ~950 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 

Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Befogadó képesség (fő) 350 

Tanuló létszám (fő) 253 

Kihasználtság (%) 72% 

Nagy Sándor József Gimnázium 
Befogadó képesség (fő) 262 

Tanuló létszám (fő) ~262 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
Befogadó képesség (fő) 520 

Tanuló létszám (fő) ~ 520 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 
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Ha ezeket a számokat összevetjük azzal, hogy Budakeszin közel 1300 általános iskolás korú gyermek 
él, akkor azt látjuk, hogy (még azt is figyelembe véve, hogy a katolikus gimnázium 8 osztályos) 
legalább 200 hat és 14 év közötti budakeszi gyermek nem Budakeszin jár iskolába. 
A nappali tagozatos középiskolai tanulók száma az évtized során folyamatosan nőtt, csak 2012-ben 
és 2013-ban figyelhető meg kisebb visszaesés. A más településekről bejáró középiskolai tanulók 
aránya az évtized során 50% feletti volt, 2013-ban 54,8%. Ez azt jelenti, hogy a településen tanuló 
középiskolások fele nem Budakeszi lakos. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy hozzávetőlegesen 
ugyanennyi budakeszi fiatal nem a városban jár középiskolába. 
 
Óvodák, bölcsődék: 
 

Intézmény Jellemzők 2018 

Pitypang óvoda 
Befogadó képesség (fő) 275 

létszám (fő) ~275 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 

Szivárvány óvoda 
Befogadó képesség (fő) 191 

létszám (fő) ~191 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 

Tarkabarka óvoda 
Befogadó képesség (fő) 150 

létszám (fő) ~150 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 

Budakeszi bölcsőde 
Befogadó képesség (fő) 38 

létszám (fő) ~38 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 

Mosolyvár bölcsőde 
Befogadó képesség (fő) 56 

létszám (fő) ~56 

Kihasználtság (%) mintegy 100% 
 
Az óvodák és bölcsődék kihasználtsága közel 100%, mivel a beiratkozásnál mindig várólistákat 
állítunk fel, melyek szeptember-októberig fogynak el. 
Végrehajtott és tervezett iskola, bölcsőde vagy óvodabővítés: (emeletráépítés, tanterembővítés, 
stb.): 

- Pitypang Óvoda bővült 2 ütemben, 2011, 2017 évben 
- Tarkabarka Óvoda felújításra került 2010-ben 
- Mosolyvár Bölcsőde 2014-ben épült, 2019-ben bővül 4 csoportszobával (4*12 fő max 

szeptembertől) 
 
Budakeszi Város közigazgatási területén működő háziorvosi alapellátási körzet lakosságszámát 
a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.  
 
Háziorvosi alapellátási körzetek lakosságszáma: 15.318 fő,  
ebből gyermek körzet lakosságszáma: 2.693 fő;  
felnőtt körzet lakosságszáma: 12.625 fő. 
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Gyermek körzet Orvos neve Kor: 0-14 év 
I. Dr. Bartos Mária  874 
II. Dr. Nazim Tan 859 
III. Dr. Ambrus Katalin 960 
 
Felnőtt körzet Orvos neve Kor: 14 életév felett 
I. Dr. Kaszás Nóra 1725 
II. Dr. Kristóf Judit 3112 
III. Dr. Csősz Anetta 3252 
IV. Dr. Csabai Imre 2216 
V. Dr. Imre Éva 2320 

 
Budakeszi Város közigazgatási területén működő fogászati alapellátási körzet lakosságszámát 
a 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.  
 
Fogászati alapellátási körzetek lakosságszáma: 15.0306 fő.  
 
Körzet 
száma 

Orvos neve Kor: 
0-18 év 

Kor: 
19-62 

Kor: 
62 év felett 

I. Dr. Tőkés Péter  921 2520 928 
II. Dr. Zolnai Katalin 949 2460 1059 
III. Dr. Vasi Gábor 606 1714 646 
IV. Dr. Kovács Sándor 772 1930 801 
 

A város egészségügyi intézményekkel való ellátottsága – a településen és a vonzáskörzetében élők 
számára – jónak mondható: a városban háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati rendelő és 
gyógyszertár is üzemel. 
 
 

8.2. Lakó beépítési intenzitással járó változás várható intézményfejlesztési 
szükségletei: 

 
Nagyszénászug területén mintegy 1000-1200 db. telek beépítésére lakó célú beépítésére lehet 
számítani, amennyibe a teljes terület lakóépület elhelyezési lehetőséget kap, mely minimális 2,5 -ös 
szorzóval számolva összesen mintegy 2500-3000 fős lakónépességgel lehet számolni 
Nagyszénászug területén. (Nagyszénászug jelenlegi állandó lakosságszám: 740 fő; tartózkodási 
hellyel rendelkezők száma: 115 fő.) 
Ennek hatásai valószínűleg minden intézményi és szolgáltatási kapacitást érintenek.  
A közintézmény-hálózat kapacitásvizsgálatánál a 2019. évet jellemző mintegy 14838 fő 
népességszámot, illetve nagyságrendileg a mintegy 5800 meglévő lakást vettük alapul, továbbá azt, 
hogy ideköltöző népességnek a Budakeszi települési tendenciái alapján minegy 4 %-a óvodás, 9 %-a 
pedig általános iskolás korú gyerek. 
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A népességszám alakulásának függvényében tehát a következő közintézményi 
kapacitásszükségletekkel számolhatunk: 

Intézmények 
Népességszám: 14838 fő 

(2019 év) 

Nagyszénászug 
szükséglet 

3000 fő esetén 
Budakeszi  

(2030) 
 Jelenlegi 

kapacitás/férőhely 
Jelenlegi 
szükséglet/férőhely 

Számított igény 
1000 főre 

szükséglet/férőhely 

Bölcsőde 94 296 min. 20 fh 60 fh 
Óvoda 616 600 min. 40 fh 120 fh 
Ált. Iskola 950 1300 min. 90 fh 270 fh 

 
Bölcsődei csoportlétszám max. 12 férőhely. 
Óvodai csoportlétszám max. 25 férőhely. 
 
A táblázatban szereplő, alapfokú ellátást nyújtó közintézmények közül néhány egymást kiegészítő 
intézmény együtt is telepíthető, ezáltal valamelyest csökkenthető az új létesítmények tényleges 
telekterület igénye. A fenti intézmények közül néhány közintézmény elvileg piaci úton is 
megvalósulhat, azonban az önkormányzatot mindenképpen közvetlenül terheli a települési 
alapintézmények fenntartási és létesítési kötelezettsége és költsége is.  
 
A közintézmény hálózat bővítése iránti igény a lakóterületek benépesülésével egy időben 
fokozatosan fog jelentkezni, ezért várhatóan az Önkormányzat is kellőképpen és időben kellő 
ütemezéssel fel kell majd készüljön a kihívásokra. Arra azonban már most fel kell hívni a figyelmet, 
hogy az intézményhálózat bővítése a későbbiekben egyre komolyabb önkormányzati forrásokat is 
igényel majd. Vonatkozik ez Budakeszi esetében elsősorban a meglévő intézmények 
kapacitásbővítéséhez szükséges területek beépítési százalékának növelésére és fenntartásukra is. 
 
Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi épületállomány felhasználásával, átcsoportosításával és a 
jelenlegi állomány bővítésével, új területek és épületek biztosításával hogyan segíthető elő a 
fentiekben vázolt férőhely- illetve tanterem-szükségletek bővítése. 
 
A települési cél kell legyen, hogy a további szükséges intézmények lehetőség szerint Makkosmária- 
Nagyszénászug vonzáskörzetében kerüljenek elhelyezésre mivel a meglévő intézmények ezen 
területektől távol helyezkednek el. Erre a célra jelenleg alkalmas Káposztás területén van 
szabályozási terv készítésének szükségessége mellett, vagy esetlegesen Nagyszénászug területén 
kerülhetne elhelyezésre. Az intézményterület helykijelölése biztosítása céljából célszerű lenne 
tárgyalásokat kezdeményezni.  
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9. Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására 
(alternatív lehetőségek- javaslata) 

 
A szabályozási terv módosításának ütemezése és alternatívái lakóépület építésének 
lehetőségét vizsgálva: 
 
Abból indultunk ki, hogy -a lakóépületek elhelyezése esetén, azok megközelítése érdekében- a 
közterületként kiszabályozott sáv szélességét úgy kell meghatározni, hogy a telkek megközelítési 
lehetőségét, a katasztrófavédelmi igényeknek megfelelően biztosítsa és a még hiányzó közművek, 
a közcsatorna hálózat elhelyezésére közterületen legyen lehetőség, valamint a csapadékvíz 
zavarmentes elvezetése is biztosított legyen. A mindezt kielégítő közterületi sáv szélessége a 
jelenlegi közterületi sáv szélesítése nélkül nem oldható meg.  
A szélesítés meghatározásánál a közlekedési szempontok mellett a már kiépített vízvezetéket és az 
oszlopokra fektetett kisfeszültségű elosztóhálózatot figyelembe kell venni, annak helyben tartására 
kell törekedni. A közterületi sáv szélesítésénél a villamosenergia ellátás oszlopsora nem kerülhet 
haladó forgalmi sávba. 
 

9.1. Első ütemben: 
 
A területen belül gyűjtőút hálózat kijelölése szükséges, amely a közúti forgalom megközelítését 
biztosítja az egyes területegységekig, valamint lehetőséget ad minimum kisautóbusz járat 
indítására a területen. 
A javasolt gyűjtőút a Domb utca – Sugár út vonala, amelyhez általában közel merőlegesen 
csatlakoznak a kiszolgáló utak. A gyűjtőút minimális szabályozási szélessége 12 m-ben javasolt 
kijelölni. 
 
A Gyűjtőúthálózat fogja tudni biztosítani a közlekedési és közműkapcsolatok gerinchálózatát. 
Elsőként javasolt tehát a szabályozási vonalak helyén a be nem építhető telekrész feltüntetése a 
szabályozási terven a gyűjtőút mentén és esetleg a kiszolgáló utak mentén is a javasolt 
szélességben. 
 
A Gyűjtőút kiszabályozása lehet a következő lépés a területfejlesztés megvalósítása érdekében, ami 
a közérdeket szolgálja a magánérdek kis mértékű sérülése mellett. Javasolt a tulajdonosokkal 
történő megállapodás -a szükséges területek kisajátítási eljárás nélküli- lebonyolítása. 
 
Amennyiben a gyűjtőúthálózat kiépítését és pályázati források elnyerését elősegíti, javasoljuk a 
gyűjtőút mentén 1 telekmélységben az agglomerációra vonatkozó területrendezési törvény 
alkalmazását, mely szerint a települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő 
terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté minősíthető” azaz Budakeszi esetében 9,15 
ha nagyságban. A törvényben foglalt feltételek együttes teljesülése esetén. (Lásd 4. fejezet 2018. évi 
CXXXIX. törvény „fejlesztési területekre” vonatkozó megállapításait) 
A 33. oldalon lévő ábra bemutatja a 9,15 ha-os terület területi kiterjedését és az ábrán lévő számadatok 
alapján látszik, hogy a 9,15 ha nem elég a teljes Domb és Sugár úti szakasz beépítésre szánt területi 
bevonásához (4,23+0,48+5,51+1,77 ha=11,99 ha). Az Agglomerációs törvény által még rendelkezésre 
álló 18,3 ha fejlesztési lehetőségből még mintegy 3 ha -ra lenne szükség a kapott agglomerációs 
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keretből. Ebbe a szükséges mintegy 12-ba beszámítottunk mintegy 0,48 ha Vt településközponti vegyes 
területet üzlet vagy intézmény épület céljára, továbbá szintén az agglomerációs törvény irányelvei 
alapján zöldterület kijelölésével is számolni kell a beépítésre szánt lakó és vegyes terület 5%-ának 
megfelelő mértékben. 
 
Beépítésre szánt kertvárosias lakó területi átsorolás esetén további többlet településrendezési 
feladatokat is igényel a 7. fejezetben ismertetett biológiai aktivitásérték pótlás vonatkozásában.  
 
A beépítésre szánt területi kijelölési javaslat és a szabályozási vonalak feltüntetése feltételezi az 
önkormányzat és a tulajdonosok közötti településrendezési szerződés településrendezési tervi 
módosítás előtti megkötését, melyben többek között a közterület céljára történő területátadásokról 
és „közterületfejlesztési hozzájárulásról”, valamint a településrendezési tervi módosításról, annak 
építési paramétereiről .(minimális beépíthető telekterület, a telek beépíthetőségének legnagyobb 
mértéke stb.), a beépítésre szánt területtel járó kijelölés zöldterületi és intézményterületi 
kijelöléséről, biológiai aktivitásérték kompenzációjáról állapodnak meg. 
A megállapodás nemcsak a Domb utca – Sugár út tulajdonosait kellene érintse, hanem a közös 
teherviselés jegyében Nagyszénászug területén telektulajdonnal bíró valamennyi tulajdonost. 
 

9.2. Második ütemben: 
 
Mivel Nagyszénászug DK_i részén a Viktória utcától a Fő útig az infrastruktúra fejlesztéshez 
szükséges közterületszélességek megfelelő szélességben rendelkezésre állnak, itt lehet a 
legkönnyebb a terület tulajdonosainak az infrastruktúrafejlesztés megvalósítása a 
tulajdonosközösség szerveződése mellett. A kertes mezőgazdasági terület beépíthetőségének 3%-
ról 10%-ra történő emelése és esetleg az épületmagasság emelése feltételezi az önkormányzat és a 
tulajdonosok közötti -a tulajdonosközösség szerveződése mellett- a településrendezési szerződés 
településrendezési tervi módosítás előtti megkötését. 
 

9.3. Harmadik és további ütemek: 
 
Nagyszénászug további közterületszélesítést igénylő telektömbjeiben -a tulajdonosközösség 
szerveződése mellett- a beépíthetőség növelése érdekében az önkormányzat és a tulajdonosok 
közötti településrendezési szerződés településrendezési tervi módosítás előtti megkötése javasolt, 
melyben többek között a közterület céljára történő területátadásokról és „közterületfejlesztési 
hozzájárulásról”, valamint a településrendezési tervi módosításról, annak építési paramétereiről is 
(minimális beépíthető telekterület, a telek beépíthetőségének legnagyobb mértéke stb.) megállapodnak 
a felek. 



 



9.4. Minimális beépíthető telekterület és beépíthetőség mértéke 
 

Az OTÉK 29. § (3) bekezdés 1. pontja és a hatályos övezeti előírás alapján 720 -m2-es telekmérettől 
javasolt a lakóépület elhelyezésének lehetősége a HÉSZ 3.§ (3) bekezdésének alkalmazása mellett. 

” (3) A tervezett szabályozási vonal mentén a telek akkor is megosztható útra és építési telekre, ha a 
megosztás után kialakuló telkek mérete nem éri el az 1. mellékletben az építési telek legkisebb 
kialakítható területére meghatározott méretet.” 

Ebben az esetben Nagyszénászug területén mintegy 1000 telek tudna kialakulni lakóépület 
építésének lehetőségével. 

 
A beépíthetőség meghatározása tekintetében a beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági 
területre vonatkozóan a 10%-os beépítés meghatározása mellett javasoljuk az épületekre 
vonatkozóan a lakóépület építési lehetőség telkenkénti darabszámának (javasolt 1 db) és a 
lakóépület telkenkénti maximális méretének meghatározását (javasolt max, 100 m2-es lakóépület) a 
max. 10% beépítés betartása mellett. 

 
Az ismertetett lakóterületi kijelölés alternatívája esetén a kertvárosias lakóterület kijelölése esetén 
maximum 15%-os beépítettség javasolt. 
 
(A fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos érdeklődést jelzi a következőkben bemutatott egyik lakossági 
javaslat, ami a korábbihoz hasonló „sávos” beépíthetőségi intenzitást javasol: 
 

o „719 m² telekméretig 0% [OTÉK 29. § (3) bekezdés 1. pont], 
o 720-1119 m² telekméretig 40 m² épületméret (a korábbi zártkerti szabály), 
o 1120 m² telekmérettől 40 m²+az 1120 m² feletti telekrész 10%-a épületméret,”) 

 
9.5. Távlati új övezetek előírása és javaslata: 

 
A következőkben bemutatunk a kialakítandó kertes mezőgazdasági és lakó övezetekre egy beépítési előírás 
javaslatot, ami a meglévő szabályok módosított változata. Természetesen, az hogy milyen előírások lesznek 
majd, azt az esetlegesen készülő szabályozási tervnek kell meghatározni. 
Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy amennyiben a fejlesztés támogatottsága úgy a lakosság, mint az 
Önkormányzat részéről egyaránt megteremtődik, akkor az Önkormányzat és a lakosság között kötendő 
településrendezési szerződés előtt célszerű lenne rögzíteni, hogy a lakossági kötelezettségvállalás fejében milyen 
beépítési %-ok településrendezési tervbe történő beillesztését vállalja az Önkormányzat. Ehhez nyújthat előzetes 
segítséget, illetve irányokat az alábbi előírás módosítási javaslat. 
 

Mk kertes mezőgazdasági övezet: 
(2) Kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi jellegű termelés, illetve a saját ellátást szolgáló 
kertészkedés, valamint az aktív szabadidő eltöltést biztosító kertészeti tevékenységre szolgál.   
(3) Kertes mezőgazdasági területen a kertészeti termelést, termékfeldolgozás és tárolás építményei, 
valamint a borturizmust szolgáló épületek helyezhetők el. 
(4) Kertes mezőgazdasági területen nem feltételhez kötötten helyezhető el: 

a) lakóépület, 
b) üdülőépület. 

(5) A kertes mezőgazdasági övezetben  
a)  egy telken legfeljebb 1 épület helyezhető el. 
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b) Az övezetben legfeljebb 1 db. lakóépület a zártkerti művelésből kivett telken önállóan is 
elhelyezhető.  

c) Lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2, egyéb művelési ág 
esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a 10%-os beépítettség felét 
nem haladhatja meg. 

d) épületet – a fekvőtelkek kivételével - a közterületi telekhatártól számított 10 m-es, az 
oldalsó telekhatároktól számított 3,5 m 4,5 m-es, és a hátsó telekhatároktól számított 3 m-
es sávban elhelyezni nem lehet, kivéve a természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett 
területekkel határos telkek esetében, ahol a hátsókert mérete 6,0 m. 

e)  fekvőtelkek esetén épületet a közterületi telekhatártól számított 3 m-es, az oldalsó 
telekhatároktól számított 3 m-es, és a hátsó telekhatároktól számított 3 m-es sávban 
elhelyezni nem lehet 

f) a terepszint alatti építmény alapterülete nem lehet több a telek területének 10 %-ánál. 
g) Az övezetben az alábbi melléképítmények kivételével valamennyi melléképítmény 

elhelyezhető” 
ga) állat ól, állatkifutó, 
gb) trágyatároló, komposztáló, 
gc) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló, 

 
3.1. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK I. (Mezőgazdasági területek övezetei)2 

 A B C D E F 

1. övezet jele 

beépíthető 
telek 

legkisebb 
mérete 

megengedett 
legnagyobb 
beépítettség  

megengedett 
legnagyobb 

épület-
magasság 

épületek 
minimális 

távolsága nem 
közterületi 

telekhatártól  

egyéb 

m2 % m m 
2. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

3. Mk 720m2 10% 4,5 m 
ok: 4,5 m 
hk: 3 m* 

max. 100 m2 
lakóépület építési 

lehetőség  
* kivéve a természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett területekkel határos telkek esetében, ahol a 

hátsókert mérete 6,0 m.” 
 

A leírt övezeti paraméterek a 9.4. pontban leírtak alapján átgondolandók! (a beépíthetőség 
sávos meghatározása! 

 
Beépítésre szánt Lke kertvárosias lakó területi kijelölési lehetőség esetén (9,15 ha-on) 

 A B C D E F G H I 

1.   

új 
építési 
övezet 

jele 

beépítési 
módja 

legkisebb 
telekméret 

legkisebb 
telekszélessé

g 
legnagyobb 
beépítettség 

mértéke 

legkisebb 
zöldfelület 

mértéke 

legnagyobb 
épület-

magasság 

főépület 
lakásszám 

egyéb 

m2 m % % m   

2.  Lke1 
oldalhatáron 

álló 
720 --- 15 % 70 % 5,0 1É/T, 1L/É ek: 5 m 

A korábban már behivatkozott lakossági észrevétel a területbesorolással kapcsolatos felvetéseket is 
tartalmazott, melyekre a következőkben adunk egy rövid szakmai észrevételt: 
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A felvetés a következő: 

- „a kertes mezőgazdasági övezetből különleges, beépítésre nem szánt övezetté [OTÉK 30/B. § 
(2) bekezdés i) pont] történő átsorolás lehetőségei és korlátai a jogszabályi környezetben 
(OTÉK, különös tekintettel az övezetekbe sorolás meglévő vagy tervezett rendeltetésen alapuló 
szabályára), 

- a kertes mezőgazdasági övezet és a különleges, beépítésre nem szánt övezet lehetséges 
részletszabályai közötti eltérések, a lehetséges szabályozási változatok összehasonlítása,” 

 
Megvizsgáltuk a Mk kertes mezőgazdasági területek Kb egyéb (különleges beépítésre nem szánt 
egyéb helyi sajátosságot hordozó terület) övezeti besorolásának a lehetőségét is.  
OTÉK: „30/B. § *  (1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, 
amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a 
környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.” 
 
Az előzetes lakossági javaslattal kapcsolatban az alábbiakat tudjuk mondani:  
Úgy a kertes mezőgazdasági, mint a különleges beépítésre nem szánt terület esetében a maximális 
beépíthetőség 10%-ig felemelhető, illetve kijelölhető. Viszont a Kertes mezőgazdasági terület 
esetében, ha nem történt meg a zártkerti művelésből való kivonás akkor az OTÉK előírásai alapján 
művelési ágtól (pl: kert, szőlő, gyümölcsös, szántó) függően eltérő a minimálisan beépíthető 
teleknagyság. Különleges beépítésre nem szánt terület esetében viszont bármilyen „ésszerűen” 
alacsony értékben meghatározható a minimális teleknagyság, viszont ez az így is sűrű beépítést és 
telekosztást csak fokozná.  
A különbség még abból is adódik, hogy kertes mezőgazdasági terület esetén, ha eléri a beépíthető 
teleknagyságot, akkor a beépítés feltételeként nem szükséges az egész telket kivonni az adott 
mezőgazdasági művelés alól, míg a különleges beépítésre nem szánt terület esetében a járási 
földhivatal megítélésétől függően elképzelhető, hogy az egész területet ki kell vonni művelés alól. 
 
 
10. Igényelt gazdasági háttér (Becsült nagyságrendi területfejlesztési 

költségek) 
 

Az alábbi költségekkel és területbiztosítással kell számolni: 
Intézményfejlesztési költségek:( Óvoda, Iskola) és ezen intézmények területének biztosítása 

 
Útépítés fajlagos költségei 
 
gyűjtőút útépítés + egyoldali járda    165 mFt/km 
lakóutca aszfalt útpálya     80 mFt/km 
lakóutca zúzottkő – murva burkolat    24 mFt/km 

 
Villamos energia 
Várható költség az előreláthatóan kiváltással érintett szakaszokon:  
~14 900 [m] * 25 000 [Ft+ÁFA/m] = 372 500 000 Ft 
Azokon a szakaszokon, ahol a kiváltás nem szükséges, ott a fenti hosszarányos költség nem 
jelentkezik. 

 
 

Közvilágítás: 
Várható költség a villamosenergia kiváltással érintett szakaszokon, kandeláberépítéssel: 
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~14 900 [m] ÷ 20 [m] 350 000 [Ft+ÁFA/db] = 260 750 000 Ft 
 

Vízellátás: 
Amennyiben a szabályozás következtében egyes vízhálózati szakaszok kiváltása válik szükségessé, 
annak várható költsége: ~40000 Ft +Áfa/m 

 
Szennyvízelvezetés: 
Várható költség: 
Szennyvíz nyomóvezeték: ~7 100 [m] * 40 000 [Ft+ÁFA/m] = 284 000 000 Ft 
Gravitációs szennyvízelvezetés: ~16 700 [m] * 55 000 [Ft+ÁFA/m] = 918 500 000 Ft 
 
Csapadékvíz elvezetés: 
Várható költség: 
Kisméretű nyílt árok:  ~18 700 [m] * 30 000 [Ft+ÁFA/m] = 561 000 000 Ft 
Nagyméretű nyílt árok:  ~2100 [m] * 50 000 [Ft+ÁFA/m] = 105 000 000 Ft 
Nagyátmérőjű zárt szelvényű csatorna: 
     ~500 [m] * 80 000 [Ft+ÁFA/m] = 40 000 000 Ft 
Hordalékfogó műtárgy: 1 [db] * ~6 000 000 [Ft+ÁFA/db] = 6 000 000 Ft 
 
 

11. A területfejlesztési ütemezést elősegítő jogszabályi hivatkozások 
a feladatvállalások kialakításához 

 
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 
Útépítési és közművesítési hozzájárulás 
„28. § (1) *  A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre 
szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig 
meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a 
települési - a fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi kerületi - 
önkormányzat feladata. 
(2) *  Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben 
vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés 
módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és 
közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében 
korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű 
megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.” 

 
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 
Településrendezési szerződés *  
30/A. § *  (1) *  A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési 
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni 
szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). A településrendezési szerződés közigazgatási 
szerződésnek minősül. 
(2) *  A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által 
készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül. 
(3) A szerződés tárgya lehet különösen 
a) a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 
a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, 
b) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél 
megvalósításának 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.TV#lbj170ide4b1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.TV#lbj171ide4b1
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ba) előfeltételei - az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy 
megváltoztatása, a talaj megtisztítása - vagy 
bb) következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és azok megvalósítása az 
önkormányzatot terhelné. 
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szerződés esetén 
a) az önkormányzat a szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a 
megállapított határidőn belül megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja, 
b) a szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők 
részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges intézkedésekről, a 
településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges 
ismételt véleményeztetési kötelezettségről. 
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti szerződésben kikötött vagy vállalt kötelezettségek és a megvalósuló 
településrendezési cél között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A településrendezési szerződésben a telek 
tulajdonosa vagy annak hozzájárulásával a beruházó által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 
településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének megkeresésére a mellékelt 
szerződés alapján az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyeztetni. A kötelezettség megszűnését követő 15 
munkanapon belül az önkormányzat jegyzője megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tény törlése érdekében. 
(6) * Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az 
önkormányzat a szerződést a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének döntésétől számított 30 napon belül írásban köti meg. 

 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 
A telek beépítésének feltételei 
„33. § *  (1) Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el, 
a) amelynek megközelíthetősége - beépítésre nem szánt területen a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú 
épület elhelyezésére szolgáló telek kivételével - gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül 
biztosított, 
b) ahol a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia, ivóvíz, technológiai víz biztosított, 
c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított, 
d) ahol a használat során keletkező hulladék elszállításának, ártalommentes elhelyezésének vagy házilagos 
komposztálásának a lehetősége biztosított, valamint 
e) amelyhez a gépjárművek elhelyezése a 42. §-ban előírtak szerinti biztosítható. 
(2) Az (1) bekezdés b)-d) pontjában előírtak a környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi 
szolgáltatással vagy egyedi módon teljesíthetők az övezetre előírt teljes közművesítettség esetében is.” 

 
Nagyszénászug beépítésre szánt lehetséges területére vonatkozó területfejlesztés érdekében 
megvalósítandó feladatok és követelmények a 2018. évi CXXXIX. törvény alapján: 

 
Amennyiben az Önkormányzat és a terület tulajdonosai támogatják a 9,15-ha-os beépítésre szánt területi 

kijelölést az ezzel járó feladatok és költségek vállalása mellett. „ (2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület 
növekményen felül, a kertes mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben foglalt területi 
mérleg szerinti települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- 
vagy vegyes területté minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi sajátosságoknak is megfelelő telekstruktúra, 

telekméret és telekgeometria kialakítása biztosított, 
c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek elhelyezését egyaránt lehetővé tevő – 

közterületek biztosítottak, 
d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 
e) amennyiben az a)–d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok biztosításának és megvalósításának 

érdekében a települési önkormányzat az Étv. 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal 
megkötötte.” 
 
 
 
2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
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13. § (1) *  A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok 

különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 

szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
8. *  gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. *  szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, 

ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi 

önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Összesítő táblázatok, Összefoglaló 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj1iddbda
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj2iddbda
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV#lbj3iddbda
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TERÜLETI ALAPADATOK: 
Nagyszénászug területén 1361 db ingatlan van a közterületekkel együtt. Ebből 97 db. közterületi 
telek és mintegy 1264 db magán tulajdonú telek. A művelésből kivett telkek száma 486 db. 
 

Nagyszénászug telekméret vizsgálat (földhivatali alapadatok felhasználásával) 
Telek/m2 Területre vetített %-os 

arány 
Telek/db 

0-500 m2-ig 
 

4% 48 db 

500-720 m2-ig 48% 603 db 
720-1000 m2-ig 36% 459 db 

1000-2000 m2-ig 10% 131 db 
2000 m2-től nagyobb 2% 26 db 

Vagyis a telkek 48% 720 m2 feletti méretű.  
 
 

Nagyszénászug beépítettség vizsgálat (földhivatali alapadatok felhasználásával) 
Telek %-os beépítettsége Területre vetített %-os 

arány 
Telek/db 

beépítetlen 
telkek 

33% 451 db 

0-3 % 15% 202 db 
3-5 % 26% 359 db 
5-7% 15% 209 db 

7-10% 7% 91 db 
10% felett 4% 49 db 

Vagyis a telkek 48% -a 3% alatti beépítésű, és 52% 3% feletti beépítésű ma. 
 
 

Területrendezési törvény (OTrT, BATrT) 
Budakeszi esetén jelenleg 18,3 hektár áll rendelkezésre települési térség (beépítésre szánt terület 
kijelölése) céljára. 
Beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes mezőgazdasági térség területfelhasználási 
kategória területén a települési térség 1%-ának megfelelő beépítésre szánt terület jelölhető ki, 
azaz 9,15 hektár. 
Országos Területrendezési Terv 

- országos övezetek 
Budakeszi 
település 

Vizsgált  
terület 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett  

10.vízminőség-védelmi terület 
övezete (4. melléklet 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

érintett érintett 

 
 
 
A gyűjtőutak menti beépítésre szánt kertvárosias lakóterület kijelölés esetén az 
alábbi kapcsolódó területkijelölésekkel kell számolni 2018. évi CXXXIX. törvény és a 
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9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján: 
1. A tervezett 12 ha kertvárosias lakóterület fejlesztés kijelölése esetén, a kertes 

mezőgazdasági térségen belüli maximális 9,15 ha-os kereten felül, a települési térség 
megengedett maximális  (18,3 ha) növekménye terhére további 3 ha kijelölése szükséges. 

2. A 12 ha-os, jellemzően lakóterület fejlesztésen belül, mintegy 0,5 ha településközpont 
vegyes terület (Vt) kijelölése javasolt, ami a szolgáltatások kijelöléséhez biztosít 
területeteket. 

3. A kertvárosias lakóterület kijelölésével egyidejűleg közpark kijelölése is kötelező, a 
lakóterület méretének min. 5%-ában. 

4.  A tervezett lakó, intézményi átsorolásokkal egyidejűleg a település más területén vagy 
esetleg Nagyszénászug területén belül biológiai aktivitásérték növekedéssel járó 
átsorolásokat is egyidejűleg végre kell hajtani. Nagyságrendileg kb. 4-6 ha erdőterület 
kijelölésével kell számolni. Lásd. 7.4. fejezet szerint. 

 
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS (8. fejezet alapján) 

Nagyszénászug területén mintegy 1000-1200 db. telek beépítésére lakó célú beépítésére lehet 
számítani, amennyibe a teljes terület lakóépület elhelyezési lehetőséget kap, mely minimális 2,5 -
ös szorzóval számolva összesen mintegy 2500-3000 fős lakónépességgel lehet számolni 
Nagyszénászug területén. (Nagyszénászug jelenlegi állandó lakosságszám: 740 fő; tartózkodási 
hellyel rendelkezők száma: 115 fő.) 
Ennek hatásai valószínűleg minden intézményi és szolgáltatási kapacitást érintenek.  
A közintézmény-hálózat kapacitásvizsgálatánál a 2019. évet jellemző mintegy 14838 fő 
népességszámot, illetve nagyságrendileg a mintegy 5800 meglévő lakást vettük alapul, továbbá 
azt, hogy ideköltöző népességnek a Budakeszi települési tendenciái alapján minegy 4 %-a 
óvodás, 9 %-a pedig általános iskolás korú gyerek. 

A népességszám alakulásának függvényében tehát a következő közintézményi 
kapacitásszükségletekkel számolhatunk: 

Intézmények 
Népességszám: 14838 fő 

(2019 év) 

Nagyszénászug 
szükséglet 

3000 fő esetén 
Budakeszi  

(2030) 
 Jelenlegi 

kapacitás/férőhely 
Jelenlegi 
szükséglet/férőhely 

Számított igény 
1000 főre 

szükséglet/férőhely 

Bölcsőde 94 296 min. 20 fh 60 fh 

Óvoda 616 600 min. 40 fh 120 fh 

Ált. Iskola 950 1300 min. 90 fh 270 fh 

 
KÖZTERÜLETFEJLESZTÉS (5.-6 fejezet alapján) 

A területen belül gyűjtőút hálózat kijelölése szükséges, amely a közúti forgalom 
megközelítését biztosítja az egyes területegységekig, valamint lehetőséget ad minimum 
kisautóbusz járat indítására a területen. 
A javasolt gyűjtőút a Domb utca – Sugár út vonala, amelyhez általában közel merőlegesen 
csatlakoznak a kiszolgáló utak. A minimális szabályozási szélesség 12 m. 
A kiszolgáló utcák közül a 10-nél kevesebb ingatlan megközelítését biztosító utcák esetében 
közlekedési szempontból a 4 m széles közterület is megfelelő lenne, de ezek a közmű és 
katasztrófavédelmi szempontokat nem tudják teljesíteni. Az ennél több ingatlant kiszolgáló utcák 
esetében két személygépkocsi elhaladásához szükséges 4,5 m szélességen kívül a közvilágítási 
oszlopok és a csapadékvíz elvezetés helyigénye határozza meg a szabályozási szélességet, ez 
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minimum 6 m. 
Budakeszi Nagyszénászug területén a teljes beépítés azaz 1361 ingatlan és a várható mintegy 
3000 lakónépesség alapján, a hasonló jellegű területek forgalmi méréseit figyelembe véve, napi 
kétszeri személyautó igénybevétellel számolva kb. 2700 jármű/nap. A legnagyobb forgalmú 
reggeli csúcsidőszakban, ennek mintegy 30 %-a a várható forgalom, a Domb utcát kb. 800 
jármű/óra forgalom terheli. Amennyiben autóbusz kapcsolat kialakítására sor kerül, ez a 
személyautó forgalmat mintegy 15 – 20 %-kal csökkentheti. 
Az infrastruktúrafejlesztés szempontjából a fejlesztési terület néhány közútjának fejlesztése 
indokolatlanul nagy költséggel jár, mivel rendkívül kis telkeket tár fel és esetenként egy teleksort 
kétoldalról is közterület határol. Ebből az következik, hogy egyes területrészeken nemcsak a 
telekegyesítésen, de a telekcsoport újraosztásokon is el lehet gondolkodni néhány közterület 
megszüntetése mellett. A vízhálózat átgondolatlan kiépítését tükrözi, hogy több teleksor is van, 
ahol a teleksor mindkét oldalán halad vízvezeték. A fentiekben leírtak alapján célszerűnek tűnt, 
hogy egy-egy ilyen út felszámolásra kerüljön, de erre a kiépített telekbekötések, a jelenlegi 
telekosztások ma már nem adnak lehetőséget, illetve csak komolyabb telekalakítással, a 
vízelosztó hálózat átépítésével lenne megoldható. Felmerült az is, hogy egyes ilyen 
indokolatlannak vélt út kizárólag közmű elhelyezés céljára jelen paraméterével maradjon 
fenntartásra, de minden esetben a sáv valamelyik oldalánál fekvő teleksor számára a sávnak 
közlekedési feltáró út funkciója is van, így a változatlan paraméterű fenntartására nincs 
lehetőség. 
 
TERÜLETFEJLESZTÉSI BECSÜLT KÖLTSÉGEK (10. fejezet alapján becsült összegek) 

Intézményfejlesztési költségek 
Iskola   
Óvoda   
Intézmények területének biztosítása   
Esetleges zöldterület biztosítása   
összesen: 700.000.000.-Ft becsült költség 
Útépítés fajlagos költségei: 
gyűjtőút 295.000.000.-Ft Domb utca Sugár út 

10. fejezet szerint lakóutak burkolattól függően 
összesen: 295.000.000.-Ft  
Közművek költségei: 
Villamos energia hálózat 372.500.000.-Ft  
Közvilágítás 260.750.000.-Ft  
Szennyvíz hálózat 1.202.500.000.-Ft  
Csapadékvíz hálózat 712.000.000.-Ft  
összesen: 2.547.750.000.-Ft  
út és közmű összesen: 2.842.750.000.-Ft  
mindösszesen: 3.542.750.000.-Ft  
Nagyszénászug területe: 1,1 km2=1.100.000 m2 
1 m2 területre jutó becsült fajlagos költség: ~3220 .-Ft 720 m2-es telek estén: 

2.318.400 ft. 
Költségviselés és  szervezési feladatok a 11. fejezetben leírtak szerint 
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

- Településrendezési szerződés * 
1997. évi LXXVIII. törvényaz épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 

- Útépítési és közművesítési hozzájárulás 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÜTEMEZÉSI JAVASLAT 
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I. ÜTEM 
A javasolt gyűjtőút a Domb utca – Sugár út vonala, amelyhez általában közel merőlegesen 
csatlakoznak a kiszolgáló utak. A gyűjtőút minimális szabályozási szélessége 12 m-ben javasolt 
kijelölni. 
A Gyűjtőúthálózat fogja tudni biztosítani a közlekedési és közműkapcsolatok gerinchálózatát. 
Elsőként javasolt tehát a szabályozási vonalak helyén a be nem építhető telekrész 
feltüntetése a szabályozási terven a gyűjtőút mentén és esetleg a kiszolgáló utak mentén is a 
javasolt szélességben. 
A Gyűjtőút kiszabályozása lehet a következő lépés a területfejlesztés megvalósítása 
érdekében, ami a közérdeket szolgálja a magánérdek kis mértékű sérülése mellett. Javasolt a 
tulajdonosokkal történő megállapodás -a szükséges területek kisajátítási eljárás nélküli- 
lebonyolítása. 
Amennyiben a gyűjtőúthálózat kiépítését és pályázati források elnyerését elősegíti, javasoljuk a 
gyűjtőút mentén 1 telekmélységben az agglomerációra vonatkozó területrendezési törvény 
alkalmazását, mely szerint a települési térség területe összességében legfeljebb 1%-ának megfelelő 
terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté minősíthető. azaz Budakeszi esetében 
9,15 ha nagyságban. A törvényben foglalt feltételek együttes teljesülése esetén. (Lásd 4. fejezet 
2018. évi CXXXIX. törvény „fejlesztési területekre” vonatkozó megállapításait) 
 

II. ÜTEM 
Mivel Nagyszénászug DK-i részén a Viktória utcától a Fő útig az infrastruktúra fejlesztéshez 
szükséges közterületszélességek megfelelő szélességben rendelkezésre állnak, itt lehet a 
legkönnyebb a terület tulajdonosainak az infrastruktúrafejlesztés megvalósítása a 
tulajdonosközösség szerveződése mellett. A kertes mezőgazdasági terület beépíthetőségének 
3%-ról 10%-ra történő emelése és esetleg az épületmagasság emelése feltételezi az 
önkormányzat és a tulajdonosok közötti -a tulajdonosközösség szerveződése mellett- a 
településrendezési szerződés településrendezési tervi módosítás előtti megkötését. 
 

III. ÜTEM 
Nagyszénászug további közterületszélesítést igénylő telektömbjeiben -a tulajdonosközösség 
szerveződése mellett- a beépíthetőség növelése érdekében az önkormányzat és a 
tulajdonosok közötti településrendezési szerződés településrendezési tervi módosítás előtti 
megkötése javasolt, melyben többek között a közterület céljára történő területátadásokról 
és „közterületfejlesztési hozzájárulásról”, valamint a településrendezési tervi módosításról, 
annak építési paramétereiről is (minimális beépíthető telekterület, a telek 
beépíthetőségének legnagyobb mértéke stb.) megállapodnak a felek. 

 
 
Megjegyezzük, hogy a javasolt ütemezés és a költségek előállításának módja 
javaslatnak minősül! 
 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 
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Az összefoglaló összeállításánál emlékeztetőül több helyen behivatkozzuk a terület fejlesztésére 
2008-ban Ongjerth Richárd által készített szakértői vélemény legfontosabb megállapításait (ezen 
részek dőlt betűvel láthatók): 
 
„A jelenleg több mint 1000 telek beépítési intenzitásának a jelenlegi 740 fő helyett 2500-3000 fős, egy 
átlagos falu népességének megfelelő méretet jelent. Az új beköltözőkkel nehezen teljesíthető 
követelményeket támaszt az Önkormányzat számára, részben a műszaki, részben az intézményi, 
humán infrastruktúra és a magasabbrendű jogszabályok korlátozói és igényei tekinteteben, és ilyen 
szempontból közömbös, hogy lakó, vagy kertes mezőgazdasági besorolású a területről beszélünk.  
 
Az Önkormányzat ellátási kötelezettségek vonatkozásában nincs különbség sem az építési övezetek, 
sem a belterületek/ és a külterületek besorolása között. A kötelezettség az önkormányzati törvényben 
foglaltak szerint jogi szempontbóI azonos módon jelentkeznek és bár településpolitikai szempontból 
elképzelhetők különbségek a gyakorlat szempontjából nem markánsak”, azonban a 11. fejezetben 
ismertetett hatályos jogszabályi környezetet figyelembe véve a közös teherviselés iránya 
elképzelhető. 
Ennek megfelelően a fizikai infrastruktúra vonatkozásában minimum-kritériumként a területnek a 
jelenlegi közlekedési hálózathoz való bekapcsolása, emellett a közműhálózat jelölhető meg, ide értve 
legfontosabb elemként a szennyvízhálózatot és a csapadékvízelvezetést is. A fejlesztést ütemezett 
módon javasoljuk a 9. fejezetben ismertetett lehetőségek figyelembevételével. Ezen fejlesztésnek 
egyrészt a költségviselését, másrészt pedig a szervezési feladatait indokolt az érintett 
tulajdonosoknak viselnie. 
Ide sorolható a használható belső úthálózat követelménye is. Mindez számos telektulajdonos részéről 
igényli az érintett telekrészek térítésmentes felajánlását közút céljára, amelynek létesítési költségeit 
szintén a kedvezményezetteknek jelentős hozzájárulással indokolt viselnie. 
 
Némileg összetettebb az alapfokú intézményellátás kérdésköre. Minimum kritériumnak mondható, 
hogy az óvoda, és az általános iskola a gyerekek számára (optimális esetben 500 m-en, de legfeljebb 
1000-1500 m-en) belül valósuljon meg.  
A szükséges kapacitásokra irányadó, hogy az ilyen területeken egy új családi házi lakásba átlagosan 
minimum 2,5-3 fő költözik be. Az ideköltöző népességnek a Budakeszi települési tendenciái alapján 
minegy 4 %-a óvodás, 9 %-a pedig általános iskolás korú gyerek. 
Elvben elképzelhető olyan területi megoldás, hogy az új iskola-óvoda komplexum a hasonló gondokkal 
küzdő Makkosmáriával együttes ellátásra létesüljön, a két terület csatlakozási pontjához közel. Erre a 
célra jelenleg alkalmas Káposztás területén van szabályozási terv készítésének szükségessége 
mellett, vagy akár Nagyszénászug területeken kerülhetne elhelyezésre. 
Mivel azonban sem a konkrét terület, sem pedig a beruházáshoz szükséges források nem állnak 
rendelkezésre, javasolható, hogy az erről való gondoskodás a településrendezési szerződés keretében 
belül szintén a kezdeményezők általi biztosított forrásokból és egyéb pályázati forrásokból történjen 
meg, hiszen nem lenne méltányos a többi budakeszi adófizető terhére preferálni a Nagyszénászugi 
(vagy Budakeszin bárhol máshol mezőgazdasági ingatlannal rendelkező) ingatlantulajdonosok saját 
telkük értékét növelő, míg a közösség számara inkább többlet terhet jelentő kezdeményezéseit. 
A településrész fejlesztésére megfelelő körültekintéssel ütemezetten, minden a tanulmányban 
szereplő szakági ismertető és magasabbrendű jogszabályok figyelembevételével javasolt eljárni. 
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13. Mellékletek: 
 

1.melléklet: Nagyszénászug telkeinek ismert földhivatali adatai (hrsz, 
telekterület, tulajdon, kivett) 

 
2.melléket: Nagyszénászug telekterület vizsgálat (térképi ábra) 

 
3.melléklet: Nagyszénászug Zártkerti művelés alól kivett területek (térképi 
ábra) 

 
4.melléklet: Nagyszénászug Zártkerti művelés alól kivett területek (táblázat) 

 
5.melléklet: Nagyszénászug kiküldött kérdőív és kiértékelése 

 
6.melléklet: Nagyszénászug közterületeinek adottságai és javasolt fejlesztésük 
 
7.melléklet: Nagyszénászug telek beépítettség vizsgálata 
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