
Kedves Budakesziek! 

 

Budakeszin élő és közlekedő civilként egyszerre keresünk megoldást a közlekedés problémáira és 

a természeti kincseink megőrzésére. Közös gondolkodásra és az érvek meghallgatására hívjuk Önt, 

a Pátyi és a Telki utakat összekötő út terve kapcsán. 

Meggyőződésünk, hogy a megoldáshoz rendkívül alaposan elkészített közlekedési és 

természetvédelmi szakértői érvekre van szükség, melyek valóban el is jutnak a lakossághoz. Csak 

a minden oldalról bemutatott és megvitatott indokok mérlegelésével lehet véleményt formálni az 

életünket alapvetően befolyásoló döntésben. Kérjük, vegyen Ön is részt a teljes előkészítő és 

döntési folyamatban! 

A jelenleg terjesztett önkormányzati kérdőívvel egyidejűleg nem készültek szakértői vélemények a 

tervezett összekötő útról. Nem áll rendelkezésre megalapozott háttérinformáció a lakosság, a 

képviselők számára, nincs nyilvánosan elérhető szakmai vélemény csomag. A hiányos információk 

miatt jelenleg nem várható el felelős véleménynyilvánítás a lakosságtól sem. 

Nagyon sokan támogatnák az elkerülő út valamelyik verzióját abban a reményben, hogy ez 

jelentősen csökkentené a város fő- és néhány mellékútjának forgalmát. De megalapozott-e ez a 

remény? 

A természetvédőket tömörítő NÁDAS-TÓ ŐRZŐI CIVIL ÖSSZEFOGÁS saját kutatásai és 

szakértőkkel folytatott egyeztetései alapján a tények megfontolására kérjük Önöket. 

1. A tervezett Telki út – Pátyi utat összekötő út, a jelenleg elérhető közlekedési szakvélemény alapján, 
nem ér el lényegi forgalomcsökkentést a város tengelyében, sőt, a város felső mellékutcáiban 
olyan új forgalmat generálhat, ami korábban a Fő utcában jelent meg. Az összekötő út a dugót 
kb. 5 %-ban csökkentené, ami nem indokolja a várható jelentős természeti károkat, romló 
légszennyezési és zajszint mutatókat. 

2. Az esetlegesen megépítendő összekötő út nem függ össze a buszsáv fejlesztésével, annak nem 
kötelező része, ezért nem is kell sietve döntést hoznunk róla.  

3. Az Önkormányzat 1985-ben helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánította a Nádas-
tavat és a mamutfenyőket, ezt 2020-ban megújította és rendeletében megtiltotta azon bármiféle 
út építését. A területen vagy annak közvetlen közelében vezető út megvalósításával a város saját 
természetvédelmi akaratával megy szembe, és veszélyezteti kisvárosunk természeti kincseit, a jövő 
nemzedékek egészségét. 

4. Az Önkormányzat által tervezett összekötő út valójában ún. feltáró́ útként is tekinthető, azaz 
újonnan kialakítandó lakóövezet létrehozását, sűrű beépítését szolgálná, mely újabb közlekedési 
problémákat vetít előre, és a város megállíthatatlan növekedéséhez járulna hozzá.  

5. Többen bíznak abban, hogy a tervezett összekötő út a jövőben egy teljes, valódi elkerülő úttá  
válhatna, ezzel valóban csökkentve a Budakeszin áthaladó forgalmat. Ezt azonban a Budapesti 
Fejlesztési Központ kategorikusan kizárta, a Natura 2000 területek, a Vadaspark, valamint 
közlekedéstechnikai és gazdasági okok miatt. Érdemi, Budakeszit kikerülő forgalom tehát az 
összekötő út révén nem érhető el, ellenben az új forgalmat képes generálni. A 
közlekedésmérnökök tapasztalatai szerint ahol új utat építenek, ott új forgalom jelenik meg. A fejlett 
világban ma az autóval meg nem tett kilométereket jutalmazzák és belső nagy átmenő forgalmi 
utakat szüntetnek meg. 

6. A tömegközlekedés előtérbe helyezésével, P+R parkolók építésével a forgalom csökkenthető. A 
tervezett buszsáv kialakításán és így a tömegközlekedés Budakeszin belüli elsőbbségének 
megadásán túl keresnünk kell további közlekedési megoldásokat. Ami ma csillapítja a forgalmat, 
az holnap már nem lesz elégséges a megnövekedett városi létszám mellett. 



7. A Nádas-tó és a mamutfenyők, valamint környezetük a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
magterületének része. Ez a város környezetének egyik legzavartalanabb egybefüggő zöld 
területe, melyet nagyon sok budakeszi család használ rendszeresen kikapcsolódásra, 
kirándulásra. Sokan közülünk éppen ezért költöztünk ide, és úgy érezzük, meg kell megvédenünk 
a visszafordíthatatlan károsodástól.  

8. Az összekötő út megépítése esetén jelentős zaj- és légszennyezés várható a Darányiban és 
Barackosban, hiszen az uralkodó szélirányban épülne. Egy jó levegője miatt egykoron 
tüdőszanatóriumot építő település nem okozhat tudatosan egészségkárosodást lakóinak. A 
Darányiban élők többsége ellenzi az összekötő út megépítését. 

9. Az utazástervező appok nagy valószínűséggel az összekötő útra terelnék az autósok jelentős 
részét Budaörs felől, ami óriási többletforgalmat zúdítana Budakeszi teljes északnyugati 
szektorára, valamint tovább terhelné az egyébként is zsúfolt Temető és Erkel utcát. 

10. A nemsokára elkészülő Pátyi autópályafelhajtó, valamint a hamarosan megújuló Telki-Páty 
meglévő aszfaltút tovább csökkenti az egyébként is elenyésző Telki-Budaörs irányú forgalmat, ez 
pedig még kevésbé indokolja az összekötő út megépítését, és egy ma még egybefüggő zöld 
terület rombolását. 

11. A Darányi mellé elképzelt újabb iskola és sportkomplexum Budakeszi eddig is területileg 
aránytalan fejlesztését erősíti. A város nyugati felén található összes iskolával szemben a város 
dinamikusan fejlődő déli részén nincs elérhető iskola, óvoda, sportpálya, emiatt az ott lakók 
kénytelenek a város túloldalán, az egy helyre koncentrált intézményekbe menni, ezzel extra 
közlekedési terhet okozva a Budakeszi Fő és belső utcáin állandósult dugókra. A város 
Makkosmáriához és Nagyszénászughoz közeli része mindeközben iskola és sportintézmények 
nélkül épül be.  

12. Nagyon sokan azért költöztünk családunkkal Budakeszire, hogy a természet közelében lévő 
kisvárosban éljünk. Az új összekötő út elképzelése figyelmen kívül hagyja az élhetőséget, 
folyamatosan tünteti el a zöld területeket. Ez nem lehet a fejlesztés célja. 

13. Ha az összekötő út megépül, és általa új területek kerülnek tömeges beépítésre, nem egy 
hangulatos zöld kisváros, hanem Budapest túlzsúfolt külvárosává válunk. 

 

Fentiek miatt határozottan óva intünk az összekötő út Telki- Pátyi úti szakaszának megépítéséről. 

NE ÉPÜLJÖN MEG AZ ÖSSZEKÖTŐ ÚT!  

Korszerű, 21. századi, környezettudatos és hosszú távon fenntartható döntésekre van szükség! 
Megoldást kell találnunk a várost jelenleg sújtó közlekedési problémára, miközben maradéktalanul 
megőrizzük városunk különleges természeti adottságait és értékeit. 

Javaslataink: 

● Közösségi közlekedés fejlesztése a Fő utcai buszsávval, belső úthálózat fejlesztése, 

iskolabusz szolgáltatás bővítése Makkosmárián és Nagyszénászugban, 

● P+R parkolók építése, 

● mikro mobilitási eszközök elterjesztése a város területén, pl. elektromos kerékpárok, 

rollerek, kisjárművek, 

● A Szőlőskert utca kivezetése a Pátyi útra, 

● Ne lehessen egy telekre több társasházat építeni. Létszámstop meghatározása más 

agglomerációs településhez hasonlóan Budakeszin is, 

● Újabb területek parcellázásának tiltása, 

● Az új iskola és sportcentrum a Lidl közelében lévő területen épüljön. 

 



                   

   

Térképrészlet a számozott nyomvonaltervekkel:       

Védjük meg természeti 
értékeinket, környezetünket! 

 

Kérjük, vegyen részt helyszíni 
tájékoztató sétáinkon és jöjjön el a 
2022. január 17-én tartandó 
lakossági fórumra, hogy 
megismerhesse a részleteket. Ha 
szívesen segítene a közös megoldás 
megtalálásában, lépjen velünk 
kapcsolatba a 

nadastoorzoi@gmail.com 
elektronikus címen.  

Bővebb információk: https://www.facebook.com/Nadastoorzoi 

               
A viharos sebességgel eltűnő madárfajokról, vadvirágos rétekről, a fogyatkozó pillangókról, emlősfajokról 
hallva sokan kérdik, hogy jó, de mit tehetek én, mit tehetünk mi, hogy megmaradjon ebből valami a 
jövőnek? 
 
 

MOST DÖNTHETÜNK!!!  

Saját és gyermekeink, és végső soron a bolygónk jövőjéről. 

 

Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás   

 

 

„Budakeszi, a Zsámbéki-medence és Budapest tüdejének minden egyes további négyzetcentiméterrel 

történő megkurtítása mindannyiunk számára életveszélyes. ...Ugyanis a Földet nem apáinktól örököltük, 

hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, ahogy mondja a közismert, híres mondás, ami egy környezetvédelmi 

aktivistától, David Browertől származik egyébként. Gondolkozzunk közösen rajta, mert ebben 

mindenképpen nagy igazság van! A természeti értékeink kizsákmányolása nem fenntartható, az 

elkövetkező generációk érdekeit is figyelembe kell venni.”  

(Dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere, 2019.nov.26.)  

 
„Ugye ez egy vízfelület, az mindig nagyon fontos ökológiai szempontból és a mellette levő erdő az is egy 

nagyon fontos része. Ez a kettő értelmezhető jól és együtt tudja a klímánkat megvédeni, hiszen a víznek a 

párája az erdő védelmében sokáig megül és akkor ez nagyon kedvező körülményeket teremt az 

élővilágnak.” 

(‘Sigmond Bertalan, Budakeszi alpolgármestere, 2021.máj.18.)         

  

       

      

          

 

https://www.facebook.com/Nadastoorzoi

