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Bevezető 

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a 
TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum.  

A TVP az alábbi 9 táblázatból áll: 

1. FVS stratégiai célmátrix 
2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések 
3. FVS-TOP Plusz kapcsolat 
4. Projekttábla - 1. prioritási tengely 
5. Projekttábla - 2. prioritási tengely 
6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 
7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 
8. Ütemezés 
9. Összesített indikátorvállalások 
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0. Verziókövetés 

A TVP első, IH általi elfogadást követő változásokat ismerteti, milyen okból és milyen jellegű változások 
történtek az előző elfogadott verzióhoz képest, ezek a módosítások milyen okokra vezethetők vissza. 

1. Stratégiai beágyazottság 
 

A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztéseinek a célrendszeren kell alapulnia, az abban meg-
fogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia. 

Budakeszi Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának jövőképe szerint 2030-ra Budakeszi egy él-
hető, egészséges, fiatalos és gyarapodó város, ahol megvalósul a természeti és kulturális értékek 
találkozása, és amely a központi szerepkörét az itt lakók életminőségének javításával párhuzamo-
san, a környezeti szempontokat előtérbe helyezve teljesíti ki. A jövőképen alapulnak Budakeszi vá-
ros középtávú (2027-ig szóló) átfogó és tematikus céljai, valamint a rezilienciadimenziók mentén ér-
telmezett horizontális célok egyaránt. 
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1. táblázat:Budakeszi város stratégiai célrendszere 
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A stratégia egyik fő célja az életkörülmények javítása az igényekhez igazodva a város központi sze-
repkörének növelésével (A1 cél). A beköltözők miatt növekvő népességszámú Budakeszin a helyi la-
kosok igényeinek kielégítése alapvető fontosságú. Ez biztosítja a város élhetőségét, illetve hozzájárul a 
más járásszékhelyekhez képest egyelőre viszonylag csekélyebb központi szerepkörének növeléséhez. 
A város társadalma sok tekintetben heterogén (pl. különböző korcsoportok, ingázók és helyben dolgo-
zók, beköltözők és „őslakosok” jelenléte) és ezt figyelembe véve célszerű megtenni a főbb beavatko-
zásokat: 

 A humán közszolgáltatások fejlesztését (egészségügy, oktatás, szociális ellátás stb.) a demo-
gráfiai folyamatoknak megfelelően, a város idősügyi, illetve oktatási stratégiájával, valamint 
egészségügyi koncepciójával összhangban szükséges végezni (T1. cél). A humán közszolgálta-
tások fejlesztésénél kiemelt jelentősége van az esélyegyenlőség biztosítására történő törek-
vésnek. A jövőképben megjelenő egészséges várossá váláshoz elengedhetetlen az egészség-
ügyi intézmények fejlesztése, például az Egészségház kialakítása. Cél, hogy növekedjen az 
egészségben töltött évek száma, ugyanakkor a végső búcsút követő méltó környezetről tör-
ténő gondoskodás, a temető fejlesztése is szükségszerű. 

 Budakeszi közlekedési elérhetőségének javítása megfelelő alapot biztosít a város központi 
szerepekörének növeléséhez (T2. cél). Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy Budakeszit már 
jelenleg is jelentős közlekedési terhelés éri, ezért elsősorban a közösségi közlekedéssel való 
elérés javítására célszerű fókuszálni, ami a városba érkező, illetve azon áthaladó járművek szá-
mát is csökkentheti. A város szűkebb térségében az elérhetőség javítását a kerékpáros infra-
struktúra bővítése, fejlesztése is elősegíti. 

 A helyi lakosság körében komoly igény mutatkozik a rekreációs és sportolási lehetőségek bő-
vítésére (T3. cél). A szabadidő aktív eltöltésére szolgáló terek (sportparkok, játszóterek) a la-
kosság egészségmegőrzését, valamint a közösségépítést is segítik. 

 A lakhatási lehetőségek javítása hozzájárul a település élhetőségének növeléséhez (T4. cél). 
A hazai (és a budakeszi) lakásviszonyok alapvetően a magántulajdonra, ház- és lakásvásárlásra 
épülnek, amely azonban nehezíti a fiatal, megtakarítással nem rendelkező népesség helyzetét; 
illetve magát a költözést is. Ezért célszerű a városban a bérlakások számának emelése, ezáltal 
is segítve a budakeszi fiatalok helyben maradását, identitásuk megőrzését. 

 Egy település élhetősége szempontjából alapvető fontosságú, hogy az ott élők mennyire érzik 
magukat biztonságban, ezért a közbiztonság javítása folyamatosan indokolt (T5. cél). Ennek 
egyik eszköze a térfigyelő rendszer fejlesztése, melynek kapcsán kiemelten fontos, hogy lehe-
tőségeivel érdemes élni, ugyanakkor a visszaélések elkerülése mindenképp megakadályo-
zandó. 

Budakeszi lakossága országos viszonylatban rendkívül magasan képzett, ugyanakkor a foglalkoztatot-
tak meghatározó része elingázik a településről, közép- és nagyvállalkozások jelenléte nem jellemző a 
városban. Mindezek fényében a városfejlesztés egyik fő célja, hogy segítse a helyben vállalkozást, kü-
lönös tekintettel a magas hozzáadott értéket előállító, tudásintenzív ágazatokban, amelyek megha-
tározzák a jövő gazdaságát (A2 cél). 

 A helyi gazdaság fejlesztése szempontjából a befektetésösztönzés, a már meglévő vállalatok 
bővülésének, illetve az újonnan érkezők letelepedésének a segítése kulcsfontosságú (T6. cél). 
A befektetések ösztönzése leginkább az üzleti infrastruktúrát meghatározó hard (például vál-
lalkozói park ingatlanfejlesztése) és szoft tényezők (ügyintézés hatékony koordinálása) párhu-
zamos fejlesztésével érhető el. 
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 A helyi vállalkozások közötti hálózatépítés és a kutatási együttműködések támogatása fo-
kozza a helyi gazdaság versenyképességét, előmozdítja a magasabb hozzáadott értéket tartal-
mazó termékek előállítását (T7. cél). A Budakeszin jelenlévő mikro- és kisvállalkozások közötti 
együttműködések javíthatják ezeknek a vállalkozásoknak a piaci pozícióit, ezáltal elősegítve 
bővülésüket, valamint a lakosság helyben történő foglalkoztatását. 

 Az aktív turizmus fejlesztéséhez Budakeszi kiváló adottságokkal rendelkezik (T8. cél), az aktív 
turisztikai termékek iránt ráadásul növekvő igény tapasztalható. A budakeszi szállás- és ven-
déglátóhelyek aktív turisztikai szempontok mentén történő mennyiségi és minőségi fejlesztése 
indokolt. A helyi attrakciók és szolgáltatók hálózatba szervezése, valamint a tágabb térség tu-
risztikai kínálatába történő megfelelő bekapcsolása komoly lehetőségeket rejt. 

 Az alternatív foglalkoztatási formák (távmunka, részmunkaidő) elterjedésének ösztönzése a 
város közlekedési terhelésének csökkentését, a helyi szolgáltatók forgalombővülését és az 
esélyegyenlőség biztosítását egyaránt előmozdítják (T9. cél). 

A közösségépítés és a helyi értékek védelme kiemelten fontos egy olyan településen, ahol sok a be-
költöző és ahol a népesség meghatározó része ingázik napközben (A3 cél). Budakeszi jelentős termé-
szeti értékekkel rendelkezik, amelyek megőrzése a népesség, illetve a kirándulók számának növekedé-
sével párhuzamosan egyre komolyabb kihívást jelent. 

 Az új közösségi terek kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy a közösségépítéshez 
időjárástól függetlenül legyenek rendelkezésre álló terek, ezért kül- (piactér) és beltéri terek 
(művelődési ház, rendezvényterem) létrehozása, fejlesztése egyaránt indokolt (T10. cél). A 
város központjának folyamatos és a változó igényekhez igazodó fejlesztése mellett a közös-
ségépítéshez célszerű alközpontokat is kialakítani. 

 A kulturális szolgáltatások és programok kínálatának bővítésére nagy igény mutatkozik a 
helyi lakosság körében (T11. cél). Cél, hogy a kínálat bővítése minél nagyobb számú helyi 
lakos kulturális igényeinek kielégítését szolgálja. Az ilyen irányú fejlesztések ugyanakkor 
nemcsak a lakosság településhez való kötődését erősítik, hanem a város felkeresésére ösz-
tönöznek a tágabb térségben. 

 A helyi értékek megóvása és láthatóvá tétele alapvető fontosságú a helyi identitás erősítése 
szempontjából (T12. cél). A helyi értékek megóvása azonban csak akkor lehetséges, ha a 
lakosság minél szélesebb rétege ismeri a település értékeit és magáénak érzi azokat. A tele-
pülés értékeit azonban nem pontszerűen, hanem egy rendszer részeként célszerű megőrizni 
és megismertetni.  

 A civil szervezetek egy település életében számos alapvető fontosságú területen lehetnek 
aktívak, hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság különböző települési ügyeket magáénak érez-
zen, sőt részt is vegyen a megoldásában. A civil szervezetek működésének ösztönzése emi-
att fontos cél (T13. cél).   

A környezeti fenntarthatóság előmozdítása nemcsak helyi, hanem globális léptékben is az egyik leg-
főbb cél a jövőben (A4 cél). Egyrészről kiemelt fontosságú az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése (mitigáció), másrészről a klímaállóságot, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást 
(adaptáció) is prioritásként kell kezelni. 

 Települési viszonylatban a belvárost jelentős környezeti terhelés (légszennyezőanyag-, zajter-
helés) éri és nem bővelkedik zöldfelületekben sem, így ezek alapján a belváros környezeti ál-
lapotának javítása mielőbbi beavatkozást kíván (T14. cél), ami egyaránt magában foglal forga-
lomcsillapítást, környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítését és a zöldfelületek bő-
vítését.  
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 A szénalapú energiafogyasztás csökkentését szolgálja az energiahatékonyság és a megújuló 
energiatermelés növelése a településen (T15. cél). Előbbit szolgálja a települési épületállo-
mány energetikai korszerűsítése, a települési közvilágítás energiamegtakarítását célzó beruhá-
zások megvalósítása, különböző okos megoldások alkalmazása.  

 A vízgazdálkodás és a vízi közművek fejlesztése több szempontból is indokolt (T16. cél). Egy-
részt a lakások közel 40%-a nem csatlakozik a szennyvízhálózathoz, másrészt a meglévő vízi 
közmű hálózat műszaki állapota leromlott, felújítást igényel. A csapadékvíz elvezető rendszer 
fejlesztése pedig a klímaváltozás miatt megnövekvő extrém csapadékesemények káros hatá-
sának minimalizálását szolgálja. 

 A zöldfelületi rendszer fejlesztése mitigációs és adaptációs célokat egyaránt szolgál (T17. cél). 
A zöldfelületek ugyanis szén-dioxidot nyelnek el, növelik a levegő páratartalmát, csökkentik a 
villámárvizek veszélyét, árnyékoló hatásuk révén pedig a városi hőszigethatás csökkentéséhez 
is hozzájárulnak. Ezen felül életteret biztosítanak számos élőlénynek, ezért a meglévő zöldfe-
lületek megóvása, illetve összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása különösen fontos.  

 A környezeti fenntarthatóság előmozdításában a szemléletformálásnak kiemelt szerepe van 
(T18. cél). A szemléletformálásnak számos eszköze van (programok, kiadványok, ösztönzők), 
amelyekből a célcsoportnak megfelelően kell választani. 

Az okos város a Lechner Tudásközpont által publikált okos város stratégia módszertan1 értelmében 
„olyan szolgáltató város, amely a szervezés különleges módszertana és korszerű eszközrendszere által 
koordinált/összekapcsolt városi funkciókat és lehetőségeket biztosít polgárai számára, amelyek a ha-
gyományos fejlesztési gyakorlattal nem elérhetők.” Az okos várossá válás során egy adott település 
célja többek között, hogy kiaknázza az új technológiai megoldásokban rejlő lehetőségeket (A5 cél). 

 Az okos várossá válás egyik alapvető feltétele, hogy a településen élők, dolgozók megfelelő 
fogadókészséggel rendelkezzenek az új technológiák által nyújtott lehetőségek iránt, ezért 
szükséges fejleszteni a digitális kompetenciákat a különböző célcsoportokban (fiatalok, idő-
sek, munkanélküliek, ügyintézők stb.) (T19. cél). A települési önkormányzat az oktatási intéz-
ményekkel, szolgáltatókkal, piaci szereplőkkel együttműködve oktatási programok kidolgozá-
sában, megtartásában működik együtt. 

 A digitális technológia-szolgáltatók közötti verseny ösztönzése elősegíti azt, hogy a vonatkozó 
szolgáltatások megfelelő minőségben és széles kör számára megfizethető módon álljanak ren-
delkezésre (T20. cél).  

 A digitális kirekesztés elkerülése érdekében a digitális megoldásokhoz történő hozzáférést 
minél szélesebb társadalmi réteg számára biztosítani kell, például közösségi terekben használ-
ható számítógépek, illetve Wifi-kapcsolat révén (T21. cél). 

 Az okos megoldások alkalmazásával hatékonyabbá tehető a városüzemeltetés (T22. cél).  Eh-
hez elengedhetetlen a digitális átállás menetrendjének részletes kidolgozása és megvalósítása, 
az okos település projekt elindítása, amely kiterjed az e-közigazgatás, az okos önkormányzás, 
valamint a közszolgáltatások (közösségi közlekedés, humán közszolgáltatások, közvilágítás, 
közbiztonság stb.) szükség szerinti digitalizációjára. A cél megvalósítása érdekében a települési 
önkormányzat jó példákkal járhat elő, valamint a szolgáltatókkal való együttműködések kiala-
kításával elősegítheti, ösztönözheti a városüzemeltetés hatékonyabbá tételét. 

 
1 Okos város fejlesztési modell módszertani útmutató (2017)  
http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/okos-varos-fejlesztesi-modell-modszertani-utmutato-20171130.pdf 
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A város egészére vonatkozó célstruktúra több eleme városrészi szintre is leképezhető. A célok közül 
elsősorban az A4 (A környezeti fenntarthatóság előmozdítása) és az A5 (Az okos várossá válás elő-
segítése) átfogó célok, illetve az elérésüket szolgáló tematikus célok többsége a város egésze szem-
pontjából releváns, többnyire rendszerszintű, hálózatok fejlesztését, bővítését célzó beavatkozások 
szükségesek megvalósításukhoz. Ezen felül valamennyi városrész esetében fontos a közbiztonság ja-
vítása (T5. cél), a helyi értékek megóvása és láthatóvá tétele (T12. cél), valamint a civil szervezetek 
működésének támogatása (T13. cél). A belváros környezeti állapotának javítása (T14. cél) főként a 
Városközpontot érinti, ugyanakkor például a vonatkozó közlekedési fejlesztések a város egészére ki-
hatással vannak.  

A célrendszer városrészi összefüggéseit a városrészek eltérő funkciója határozza meg leginkább. Ennek 
megfelelően a jelentősebb gazdasági funkcióval rendelkező Ipari-gazdasági területre, a Városköz-
pontra és kisebb mértékben a Délnyugati lakóterületre fókuszálnak a befektetésösztönzés (T6. cél), 
a vállalkozói hálózatépítés, kutatási együttműködések támogatása (T7. cél) tematikus célok. A város 
keleti részén (Keleti lakóterület, Makkosmária, Nagyszénászug), illetve általában véve a külterülete-
ken az aktív turizmus fejlesztése (T8. cél) képezi a gazdaságfejlesztés alapját. Az alternatív foglalkoz-
tatási formák ösztönzése (T9. cél) a város egészét érintik. 

A lakófunkcióval rendelkező városrészek esetében (Városközpont, Délnyugati lakóterület, Nyugati la-
kóterület, Keleti lakóterület, Makkosmária, Nagyszénászug, kisebb részben az Ipari-gazdasági terület 
és a külterület) a rekreációs, sportolási lehetőségek bővítésére (T3. cél) és a lakhatási lehetőségek 
javítására (T4. cél) mutatkozik igény. Elsősorban a többféle funkciót betöltő Városközpontban (illetve 
kisebb mértékben a Nyugati lakóterület és az Ipari-gazdasági terület esetében) cél a humán közszol-
gáltatások fejlesztése (T1. cél), új közösségi terek kialakítása (T10. cél), valamint a kulturális szolgál-
tatások és programok kínálatának bővítése (T11. cél).  

 

 



 

2. táblázat: A célrendszer városrészi leképeződése 

 

A1: Az életkörülmények ja-
vítása az igényekhez iga-
zodva a város központi 

szerepkörének növelésével 

A2: A helyben vállalkozás 
segítése, különös tekintet-
tel a magas hozzáadott ér-
téket előállító, tudásinten-

zív ágazatokban 

A3: Közösségépítés és a 
helyi értékek védelme 

A4: A környezeti fenntartható-
ság előmozdítása 

A5: Az okos várossá válás elősegí-
tése 

Városközpont 

T1: Humán közszolgáltatások 
fejlesztése 
T2: Közlekedési elérhetőség 
javítása 
T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T6: Befektetésösztönzés 
T7: Vállalkozói hálózatépítés, 
kutatási együttműködések tá-
mogatása 
T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T10: Új közösségi terek kialakí-
tása 
T11: Kulturális szolgáltatások, 
programok kínálatának bőví-
tése 
T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T14: A belváros környezeti állapotá-
nak javítása 
T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

Délnyugati la-
kóterület 

T2: Közlekedési elérhetőség 
javítása 
T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T6: Befektetésösztönzés 
T7: Vállalkozói hálózatépítés, 
kutatási együttműködések tá-
mogatása 
T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

Nyugati lakóte-
rület 

T1: Humán közszolgáltatások 
fejlesztése 
T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

Keleti lakóterü-
let 

T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T8: Aktív turizmus fejlesztése 
T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 
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A1: Az életkörülmények ja-
vítása az igényekhez iga-
zodva a város központi 

szerepkörének növelésével 

A2: A helyben vállalkozás 
segítése, különös tekintet-
tel a magas hozzáadott ér-
téket előállító, tudásinten-

zív ágazatokban 

A3: Közösségépítés és a 
helyi értékek védelme 

A4: A környezeti fenntartható-
ság előmozdítása 

A5: Az okos várossá válás elősegí-
tése 

Makkosmária 

T2: Közlekedési elérhetőség 
javítása 
T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T8: Aktív turizmus fejlesztése 
T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T10: Új közösségi terek kialakí-
tása 
T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

Nagyszénászug 

T2: Közlekedési elérhetőség 
javítása 
T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T8: Aktív turizmus fejlesztése 
T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

Ipari-gazdasági 
terület 

T2: Közlekedési elérhetőség 
javítása 
T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 
T4: Lakhatási lehetőségek javí-
tása 
T5: Közbiztonság javítása 

T6: Befektetésösztönzés 
T7: Vállalkozó hálózatépítés, 
kutatási együttműködések tá-
mogatása 
T9: Alternatív foglalkoztatási 
formák elterjedésének ösztön-
zése 

T11: Kulturális szolgáltatások, 
programok kínálatának bőví-
tése 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 
 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T19: Digitális kompetenciák fejlesz-
tése különböző célcsoportokban 
T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

Külterület T3: Rekreációs, sportolási le-
hetőségek bővítése 

T8: Aktív turizmus fejlesztése 

T12: Helyi értékek megóvása, 
láthatóvá tétele 
T13: Civil szervezetek műkö-
désének ösztönzése 

T15: Energiahatékonyság és meg-
újuló energiatermelés növelése 
T16: Vízgazdálkodás, vízi közművek 
fejlesztése 
T17: Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
T18: Szemléletformálás 

T20: Digitális technológia-szolgáltatók 
közötti verseny ösztönzése 
T21: A digitális megoldásokhoz tör-
ténő hozzáférés biztosítása 
T22: Hatékony városüzemeltetés okos 
megoldások alkalmazásával 

 



 

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 
A fenntartható városfejlesztés eszközébe tartozó városok fejlesztéseinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A fejezet célja bemutatni, hogy az 
egyes TOP Pluszból finanszírozásra kerülő projektek indokoltsága stratégiailag megalapozott. 

Az FVS Cselekvési terve meghatározta a célok megvalósulását támogató prioritásokat, intézkedéseket és beavatkozási területeket. 

 Aktív Budakeszi Környezettudatos Budakeszi Intelligens Budakeszi 
Fenntartható településfejlesztés   Épített örökség megőrzése  
Társadalmi leszakadás csökken-
tése 

 Hátrányos helyzetű csoportok munka-
erőpiaci aktivitásának segítése 

  Lakosság digitális kompetencia-fejlesz-
tése 

Közszolgáltatások fejlesztése 

 Egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése 

 Egészségfejlesztés 
 Bölcsődei és köznevelési intézmény fej-

lesztés 

 
 A digitális megoldásokhoz történő hoz-

záférés biztosítása  
 Közbiztonság javítása 

Közösségi, kulturális, sport és 
szabadidős terek, szolgáltatások 
fejlesztése 

 Közösségi terek fejlesztése  
 Rekreációs, sportolási lehetőségek bőví-

tése 
 Közösségfejlesztés 

  

Gazdaságfejlesztés, üzleti infra-
struktúra fejlesztése 

  
 A magasabb hozzáadott értéket előállító 

helyi gazdaság felé történő elmozdulás 
Komplex és fenntartható turiszti-
kai fejlesztések  Aktív turizmus fejlesztése   

Alulhasznosított területek fej-
lesztése 

 Alulhasznosított területek funkcióbőví-
tése 

  

Közlekedésfejlesztés  Közlekedési kapcsolatok javítása 
 Alacsony üvegházhatású gázkibocsátás-

sal járó közlekedési módok előnyben ré-
szesítése 

 Valós idejű forgalomszervezés 

Együttműködések, hálózatoso-
dás 

 A helyi vállalatok együttműködéseinek 
ösztönzése 

  

Zöld és kék infrastruktúra fej-
lesztése 

  Zöldfelületi rendszer fejlesztése  

Energiahatékonyság és megújuló 
energia-felhasználás 

  Energiahatékonyság és megújuló ener-
giatermelés növelése 

 Energiafelhasználás optimalizálása okos 
megoldásokkal a fogyasztóknál  
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 Aktív Budakeszi Környezettudatos Budakeszi Intelligens Budakeszi 
 Energiaközösségek létrehozása  Adat-vezérelt, az igényekhez lehető leg-

inkább igazodó, környezetkímélő köz-
műszolgáltatás biztosítása 

Körforgásos gazdálkodás és kör-
nyezetvédelem 

 
 Körforgásos gazdaság megvalósítása  
 Természeti értékek megőrzése 
 Szemléletformálás 

 

IKT és okos település fejlesztések   

 Digitális ügyintézési lehetőségek biztosí-
tása  

 Keletkező adatok hasznosítása 
 Vállalatok digitális érettségének növe-

lése 

 

Az 1. sz. táblázat összevezeti az FVS-ben meghatározott beavatkozási területeket a TOP Plusz vonatkozó prioritásainak témáival (gazdaságfejlesztés, turizmus, 
csapadékvíz gazdálkodás, barnamezős fejlesztések stb.). A táblázatban minden tervezett beavatkozási terület egy önálló sort jelent. A színezett cellák a jelen-
legi ismeretek birtokában mutatják, hogy a város az adott témában hány darab és milyen jellegű projektet tervez megvalósítani. Azon projektek, melyek több 
tématerületre is kiterjednek (tipikusan a komplex akcióterületi projektek), ott minden téma jelölésre került.  

A táblázat azt is bemutatja, hogy milyen jellegű projektet kíván a város megvalósítani (egyedi (pontszerű), hálózatos / vonalas, akcióterületi komplex).  

Az egyedi pontszerű projektek szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.  

A hálózatos projektek egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozások.  

Akcióterületi komplex projektek térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető 
változást idéznek elő az akcióterületen. 

 



 

3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 

 TOP 1 TOP 2 TOP 3 ESZA + TOP 3 ERFA 

gazda-
ságfej-
lesztés 

közúti 
közle-
kedés 

tu-
riz-
mus 

vízgaz-
dálko-

dás 

zöld 
infra-
struk-
túra 

kul-
túra, 
sport 

fenn-
tart-
ható 

közle-
kedés 

hulla-
dékke-
zelés 

szociális 
városre-

habilitáció 

belte-
rületi 

út 

ener-
getika 

foglal-
kozta-

tási 
együtt-
műkö-

dés 

szociális vá-
rosrehabili-
táció (ESZA) 

helyi hu-
mán 

fejlszeté-
sek 

bölcső-
dei, óvo-
dai intéz-
mények 

köz-
ne-
ve-
lés 

egész-
ségügyi 
és szoci-
ális inf-
rastruk-

túra 
P1 Aktív 
Budake-

szi 

Társadalmi leszaka-
dás csökkentése 

             
1 egyedi 

   

Közszolgáltatások 
fejlesztése 

              
1 egyedi 

  

Közösségi, kulturá-
lis, sport és szabad-
idős terek, szolgálta-
tások fejlesztése 

2 AT, 1 
egyedi 

    
1 AT, 
2 há-
lóza-
tos 

 
          

Gazdaságfejlesztés, 
üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 

                 

Komplex és fenn-
tartható turisztikai 
fejlesztések 

                 

Alulhasznosított te-
rületek fejlesztése 

1 egyedi 
                

P2 Kör-
nyezettu-
datos Bu-
dakeszi 

Fenntartható tele-
pülésfejlesztés 

1 egyedi 
                

Közlekedésfejlesztés 
         

2 háló-
zatos 

       

Együttműködések, 
hálózatosodás 

                 

Zöld és kék infra-
struktúra fejlesztése 

                 

Energiahatékonyság 
és megújuló ener-
gia-felhasználás 

          
1 
egyedi 

   
1 egyedi 

  

Körforgásos gazdál-
kodás és környezet-
védelem 

                 

P3 Intelli-
gens Bu-
dakeszi 

IKT és okos telepü-
lés fejlesztések 
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3. Konkrét beruházások 
Jelen fejezet az adott prioritásra allokált kerethez illeszkedő elképzeléseket tartalmazza, de néhány 
prioritásnál a kereten felüli beruházásokat is megjelöl tartalékként. Természetesen lehetnek olyan fej-
lesztések, amelyekről a város még most is tudja, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani (hely-
szín, összköltség, indikátorteljesítés stb.), így ez a lista bővülhet. 

A projektekhez kapcsolódó indikátorok a TOP Plusz vonatkozó programindikátorok, melyekre a város 
vállalást tesz (becslésként).  
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4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín  Forrásigény (Ft) Megvalósító 
Együtt-

működés 
Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
1. 

Belterületi utak fejlesztése  Budakeszi 300 000 000 Önkormányzat - 

TEN-T úthálózaton kívüli 
rekonstruált vagy korsze-
rűsített utak hossza (Belte-
rületi utak) (km) 

1,3 

FŐTÉR projekt  Budakeszi 1 070 000 000 Önkormányzat - 

Támogatott kulturális és 
turisztikai helyszínek 
száma (db) 
 
Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás céljá-
ból épített vagy felújított 
zöld infrastruktúra (ha) 

1 
 
 
 
 
 
0,04 

Szabadidős terek fejlesztése 
(sportparkok, játszóterek több 
helyszínen) 

 Budakeszi 44 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás céljá-
ból épített vagy felújított 
zöld infrastruktúra (ha) 

0,01 

Fenntartható városfejlesztési stra-
tégiák támogatása 

 Budakeszi 30 000 000 Önkormányzat  

Támogatott integrált terü-
let-fejlesztési stratégiák 
(db) 
 
Az integrált területfejlesz-
tési stratégiák keretébe 
tartozó projektek által 
érintett lakosság (fő) 

1 
 
 
 
 
 
15 000 

Helyi gazdaságfejlesztést szolgáló 
ingatlan fejlesztés (4,6 ha-os terü-
let közmű fejlesztése) 

 Budakeszi 120 000 000 Önkormányzat -   
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kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

Belterületi utak fejlesztése II.  Budakeszi 200 000 000 Önkormányzat - 

TEN-T úthálózaton kívüli 
rekonstruált vagy korsze-
rűsített utak hossza (Belte-
rületi utak) 

1 

Új multifunkciós rendezvény-, sza-
badidő-, kulturális központ kialakí-
tása 

 Budakeszi 700 000 000 Önkormányzat - 
Támogatott kulturális és 
turisztikai helyszínek 
száma (db) 

1 

További szabadidős terek fejlesz-
tése (sportparkok, játszóterek 
több helyszínen) 

 Budakeszi 44 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás céljá-
ból épített vagy felújított 
zöld infrastruktúra (ha) 

0,01 

Dózsa György tér rehabilitációja   Budakeszi 300 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás céljá-
ból épített vagy felújított 
zöld infrastruktúra (ha) 

0,04 

Temetőfejlesztés  Budakeszi 30 000 000 Önkormányzat -   
 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 1 444 000 000     
 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 1 444 000 000     
 Tartalék projektek összes forrásigénye 1 394 000 000     
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5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 

 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együttmű-
ködés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
2. 

Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése (óvodák épület-
energetikai fejlesztése: Szivárvány, 
Pitypang, hivatali épület) 

 Budakeszi 467 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiahatékony-
ságú középületek (m2) 

1000 

        
kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

        

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 467 000 000     
 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 467 000 000     
 Tartalék projektek összes forrásigénye      
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6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 

 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ESZA+ 

Fenntartható humán fejlesztése-
ket szolgáló ESZA programok meg-
valósítása  

 Budakeszi 607 000 000 Önkormányzat 

Szociális Szövet-
kezet (konzorci-
umi partner), Ci-
vil szervezetek 
(együttműködő-
ként) 

Megvalósított progra-
mok száma (db) 
Társadalmi akciókban 
résztvevők száma (fő) 

10 
 
 
 
2000 

        
kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

        

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 607 000 000     
 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 607 000 000     
 Tartalék projektek összes forrásigénye      



20 
 

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együtt-
működés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ERFA+ 

Önkormányzati intézmények hu-
mán infrastruktúra fejlesztése  
(Szivárvány Óvoda fejlesztése, bő-
vítése stb.) 

 Budakeszi 982 000 000 Önkormányzat - 

Az új vagy korszerűsí-
tett gyermekgondozási 
létesítmények osztály-
termi kapacitása (db) 

15 

        
kereten 
túli, tar-
talék pro-
jektek 

Egészségház építése (Tüdőgon-
dozó bontása, új építés) 

  350 000 000     

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 982 000 000     
 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 982 000 000     
 Tartalék projektek összes forrásigénye 350 000 000     
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4. Ütemezés 
A negyedéves bontású GANTT diagram a tervezett projektek benyújtásának időpontját ábrázolja.  

8. táblázat: Ütemezés 

 2022 2023 
 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 
Belterületi utak fejlesztése         
FŐTÉR projekt          
Szabadidős terek fejlesztése (sport-
parkok, játszóterek több helyszínen) 

        

Fenntartható városfejlesztési straté-
giák támogatása 

        

Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése 

        

Fenntartható humán fejlesztése-
ket szolgáló ESZA programok meg-
valósítása 

        

Önkormányzati intézmények hu-
mán infrastruktúra fejlesztése 

        

5. Indikátor vállalások 

Az alábbi táblázat összesíti valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató 
vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket. 

9. táblázat: Összesített indikátorvállalások 

A mutató neve Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

TEN-T úthálózaton kívüli rekonstruált vagy korszerűsített 
utak hossza (Belterületi utak) km 1,3  

Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma db 1  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld infrastruktúra 

ha 0,05  

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó 
projektek által érintett lakosság 

fő 15 000  

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db 1  

Becsült üvegházhatású gázkibocsátások CO2t/év 90  

Jobb energiahatékonyságú középületek m2 1000  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
osztálytermi kapacitása 

db 15  

Megvalósított programok száma db 10  

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő 2000  
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6. Mellékletek 

6.1. Megyei önkormányzat bevonása 
A 2021-2027-es programozási időszakban a megyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA 
rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz a megye eredményeit nagyban 
befolyásoló beavatkozás-sorozat. Budakeszinek is tekintettel kell lenni a stratégia megvalósítását fi-
nanszírozó TOP Plusz program megye felé megfogalmazott elvárásaira. 

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének 
illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a 
megyei Integrált Területi Programhoz.  

Az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében szükséges a megyei önkormányzat részére 
véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a megyei önkormány-
zat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. 

A megyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni. 


