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BEVEZETÉS 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 93/2014.(XII.15.) Kt. határozatában döntött a település 
új településrendezési eszközeinek elkészítésének szükségességéről.  
 
A Képviselő-testület - fent jelzett - döntése alapján, az új TFK mellett, új TSZT és HÉSZ készül a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Trk.) foglalt új követelmények 
alapján.  
 
A készülő településrendezési eszközök kapcsán, a Trk. szerinti véleményezési szakasza szerint 
az érintett Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala megkeresésre került. 
 
A PMKH - Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a PED-06D/OR/271-
3/2015. üi. sz. levelében az alábbi véleményt adta: 
 
„..Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket. 
… 
Remeteszőlős Község közigazgatási területén 8 nyilvántartott (köztük egy archivált) régészeti 
lelőhely található, műemlék a nyilvántartásban nem szerepel. 
 
3.) A régészeti érintettséggel kapcsolatban a következő megjegyzéseket tesszük: 
3.1.) A lelőhelyek pontos ábrázolása, esetleges aktualizálása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a 
régészeti lelőhelyek és műemlékek nyilvántartását vezető szervezettel. A Korm. rendelet 42.§(1) 
bekezdése, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, 
nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII.28.) BM 
rendelet (továbbiakban BM rendelet) 2.§(1) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelyek és 
műemlékek nyilvántartását a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ (1014. Bp. Táncsics Mihály u. 1.) működteti. 
…” 
 
A Foster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a védett 
műemléki értékekre és a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatszolgálati 
kérelem kapcsán a 601/161-2/2015 sz. levelében megküldte Remeteszőlős teljes közigazgatási 
területére vonatkozó adatszolgáltatását, mely a jelen tanulmány készítéséhez felhasználásra 
került.  
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1. VIZSGÁLAT 

 
 
 

1.1. A településszerkezet történeti kialakulása 

 

1.1.1. Településhálózati-  és településszerkezeti összefüggések 

 
Remeteszőlős Község Nagykovácsi Nagyközség egyik településrésze volt, amely a Magyar 
Köztársaság Elnökének 97/2000. (VII.26.) számú határozata értelmében, Remeteszőlős, 
Kútgyűrű telep és Rácski telep területén vált önálló településsé. Ezt követően a községben a 
2002. októberi helyhatósági választásokat követően alakult első ízben önálló települési 
önkormányzat. Azonban Remeteszőlős és Nagykovácsi települések között a közigazgatási határ 
megállapítása 2008 tavaszáig elhúzódott. Remeteszőlős Község végleges közigazgatási határait 
– a két község megállapodása alapján – a Pest Megyei bíróság végül 2008. március 4-án 
állapította meg. 
 
Remeteszőlős Község a Budai-hegység északnyugati részén, a Budai-hegyek kistáj területén, a 
Nagykovácsi-medence keleti oldalán helyezkedik el. 
 
Remeteszőlős Nagyközség Nagykovácsival, Budapesttel és Solymárral határosan helyezkednek 
el, része a Budapesti Agglomeráció első körgyűrűjének, annak nyugati szektorában található. 
Földrajzi elhelyezkedése miatt zsáktelepülés, mivel közvetlen, közúti kapcsolata csak a 
fővárossal van. A település kedvező táji adottságának köszönhetően – Nagykovácsihoz 
hasonlóan – kedvelt lakóterület. A lakosság aktív része nagyobb részben a fővárosban, kisebb 
részben a környező településeken talál munkahelyet, így Remeteszőlős u.n. „alvótelepülés”. 
Remeteszőlősön a fontosabb alapellátási funkciók is hiányoznak, ezeket a község részben 
Nagykovácsi, részben a szomszédos II. kerület területén oldja meg, az azokkal kötött 
megállapodás keretében oldható meg. A településen élők közép- és felsőfokú 
intézményellátását Budapest oldja meg.  
 
Remeteszőlős jelenleg egyetlen sugár irányú közlekedési kapcsolata, melyet a Nagykovácsi út 
biztosít Budapesttel, az M0 gyorsforgalmi út megépülésével haránt irányú kapcsolattal is 
bővülni fog. A körgyűrű a község szomszédos településekkel (Solymár, Budakeszi), és a tágabb 
térséggel való kapcsolatát fogja nagymértékben javítani, amely tovább csökkenti annak 
fővárosra való utaltságát és az egész térség rossz szerkezeti rendszerét. 
 
Remeteszőlős zsákfalu jellegű, un. „alvótelepülés”, melynek településszerkezetét elsődlegesen a 
morfológiai adottságok határozták meg. Belterületeinek nagysága kb. 56 ha, míg külterületei 
kb. 233 ha-t tesznek ki. Utcahálózatát egy szintvonalon vezetett, gyűjtőút szerepű útra (Patak 
sétány) felfűzött, döntően szintvonalakra merőleges vezetésű, települési kiszolgáló út szerepű 
zsákutcák alkotják.  
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Remeteszőlős Község Budapesttel határos agglomerációs település. Az új települési lét okán 
hagyományos közösségi funkciói, regionális funkciói nincsenek. Ipari illetve mezőgazdasági 
termelés nem folyik a területen. A település-földrajzi terminológia szerint Remeteszőlős 
alvótelepülés. Jellegét-használatát tekintve erős hasonlóságot mutat a Budapest II. kerületének 
kertes övezetével, hiszen az itt élő emberek csak az eseti órákban illetve hétvégén 
tartózkodnak a község területén, egyébként a Fővárosban dolgoznak.  
 

1.1.2. Településtörténet 

 
A Nagykovácsi-medence a jégkorszaktól kezdve lakott volt. A mai Remeteszőlős területén, a 
Remete-barlangból értékes bronzkori leletek, különleges ékszerek kerültek elő, de a rómaiak 
és az őket követő vándor népek nyomai is fellelhetőek a területen. A terület honfoglalás kori 
lakottságát vassalak leletek bizonyítják. Vélhetően ekkor a fejedelmi, illetve később a királyi 
udvar számára dolgozó kovácsmesterek lakhelye volt ez a rész, ahogy arra a neve is utal. 
 
A település középkori előzménnyel nem rendelkezik, de közigazgatási területén találhatók az 
10805 és 10806 azonosító számú lelőhelyek a középkori Kovácsi faluval azonosíthatók. 
Kowachy néven való legkorábbi említés 1274-ből, Csaba bírtok határbejárásából ismert. A falu 
a XII. században IV. Béla ajándékaként a Margit-szigeti apácák tulajdonába került. 1355-ben 
István bán fia Merse saját bírtokaiért cserébe a szigeti apácáktól Solymárt és Kézakovácsit 
kapja (Kezakoachy). 1499-ban Corvin János a solymári várat és tartozékait (köztük 
Alsokowachy) Ráskai Balázsnak adta el. 1496-ban Ráskaitól csere útján II.Ulászló királyhoz 
került. 1526-ban Salmaar-i Bakyth Pál az akkor teljesen lakatlan Alsókovácsit Bakai Demeter 
diáknak adta el. 1542-ben Ferdinánd király Bornemissza Gergely budai polgárnak 
adományozza Swnthamer Bálint alsókovácsi bírtokát. Kovácsi részben köznemesi bírtok is 
volt. A XV. századtól több oklevélben is előfordul a Felsőkovácsi település és családnév. Az 
1554-ben készült török összeírásokban Alsó- és Felsőkovácsi egyaránt néptelen pusztaként 
szerepel. A középkori település ez után már nem épült újjá. A mai Nagykovácsit a XVII. század 
végén ide települt németek alapították. 1700-1945 között svábok lakták a medencét. 
 
1946 Május 2-án, 3-án és 4-én 2.200 nagykovácsi svábot telepítettek ki és a helyükre Heves és 
Szolnok megyei, valamint felvidéki zselléreket, menekülteket telepítettek. A mai Remeteszőlős 
belterületének helye az 1970-es évekig mezőgazdasági művelés alatt állt. A község területe a 
2000. év előtt Nagykovácsi Nagyközség külterülete volt. 
 
1972-73 között az akkor Nagykovácsi Községi Tanács ezt a részt felparcelláztatta és zártkerti 
üdülőterületet alakított ki. Az akkori elnevezés szerint ez a Nagykovácsi Déli Üdülőterület volt. 
 
Az 1990-es évek elejére a területen állandó jelleggel élők száma már meghaladta a 200 főt és 
így egyre intenzívebb igény mutatkozott a vezetékes vízellátó rendszer kialakítására. A helyi 
szerveződésnek köszönhetően 1995-96 között lakossági önerőből megépült a vízhálózat, majd 
rá két évre a csatornahálózat is. 
 
A beruházások során az anyaközséggel megromlott a kapcsolat, így 1999-ben helyi 
népszavazás döntött a Nagykovácsi Déli Üdülőterület (Remeteszőlős) leválásáról, mely alapján 
a Köztársasági Elnök 97/2000. (VII.20.) határozatában kimondta Remeteszőlős Község 
megszületését. 
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A 2002. október 22-i önkormányzati választások után közigazgatásilag is teljes mértékben 
önállóvá és függetlenné vált a község. 

Remeteszőlős Község végleges közigazgatási határait – a két község megállapodása 
alapján – a Pest Megyei bíróság 2008. március 4-án állapította meg. 
 

1.2. A régészeti örökség felmérése 

 
A régészeti örökség részletes felmérését lásd az Örökségvédelmi Hatástanulmány: Régészeti 
területi munkarész c. anyagban található ide vonatkozó fejezetében. 
 

1.3. Műemléki értékek felmérése, települési értékleltár 

1.3.1. Országos műemléki védettségű épületek 

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása 
alapján megállapítható, hogy Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található 
országos műemléki védettségű épület, sem műemléki terület. 
 

1.4. Természet-, táj-, tájhasználat, tájtörténet 

 
Tájfelosztás alapján Remeteszőlős a Dunántúli-középhegység nagytájhoz, a Dunazug-hegyvidék 
középtájhoz Budai-hegység kistájcsopothoz, azon belül pedig a Budai-hegyek kistájhoz 
tartozik. 
 
A változatos domborzati adottságokkal rendelkező Remeteszőlős Budapesttől észak-nyugatra, 
a Budai-hegyekben a Nagykovácsi felé vezető út mentén, a hegyoldal nyugati lejtőjén 
helyezkedik el. A település a völgyben folyó Ördög-árok partján fekszik, mely a felszín 
alakításában jelentős szerepet játszott. A település külterületeinek hegyvidéki adottságai miatt 
többnyire erdőterületek alakultak ki, melyek észak-kelet felé csatlakoznak a Budai Tájvédelmi 
Körzet természetvédelmi szempontból értékes erdőségeihez.  
 
Tájszerkezetének meghatározó eleme az Ördög-árok és a vízfolyást kísérő természetes és 
természetközeli élőhelyek láncolata. Az árok mentén húzódó patak menti növényzet hol 
szélesebb, hol elkeskenyedő sávban halad végig a településen. A jellemzően fűzekből, és 
nyarakból álló vízparti társulás ligetszerűen kíséri végig a patakot. A patakvölgy legértékesebb 
szakasza a hegyek közötti, védett területeken áthaladó beépítetlen rész. A vízfolyás hegyeket 
elhagyva a lakóterületek közé szorul, majd a Nagykovácsi úttal párhuzamosan halad, partjához 
helyenként lakóterületek, helyenként mezőgazdasági területek csatlakoznak. Azon 
szakaszokon, ahol beépített területeket keresztez a vízfolyás, ott is jellemző a partján a ligetes, 
vízparti növénytársulás, idős füzek és nyarak, melyek nemcsak ökológiai és természetvédelmi, 
de tájképi szempontból is rendkívül értékesek. 
 
Másik nagy tájszerkezeti elem Remeteszőlősön a település közigazgatási területének jelentős 
hányadát elfoglaló, kiterjedt erdőség. A település igen kedvező természeti adottsága 
köszönhető az erdőterületek kiemelkedően magas arányának. Az erdőborítottság 
Remeteszőlősön 60 %-nál magasabb, ami az országos átlaghoz (19%) viszonyítva rendkívül 
magas. A nagy összefüggő természetes erdőtársulás természetvédelmi oltalom alatt áll. Az 
erdőket cseres tölgyesek és gyertyános kocsánytalan tölgyesek uralják. A meglévő 
erdőterületek a település karakterét, táji, tájképi és ökológiai adottságait alapvetően 
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meghatározó területfelhasználású területek. A Budapesti Agglomerációban különösen fontos 
az erdők szerepe, a Budapest körüli zöld gyűrű fennmaradásában, a biológiailag aktív és inaktív 
felületek arányainak javításában.  
 
A településen a mezőgazdasági tevékenység alárendelt jelentőségű. Megállapítható, hogy a 
mezőgazdasági területek a település területének igen csekély részét teszik ki, nem érik el a 10 
%-ot. Ezek egy része az Ördög-árok mentén, attól DNy-ra találhatók, másik összefüggő 
mezőgazdasági terület pedig a lakóterületek és az egykori Ady-ligeti határőr laktanya közé 
ékelődik be. 
 
Kertes területfelhasználás nem található a településen, ugyanis 1970-ig Remeteszőlős 
területei (kivéve erdők, laktanya) mezőgazdasági művelés alatt álltak. Mai belterületének 
helyét 1972-73 között az akkor Nagykovácsi Községi Tanács felparcelláztatta és zártkerti 
üdülőterületet alakított ki, mely a városban lakók hétvégi szabadidős kikapcsolódási igényét 
volt hivatott kiszolgálni. Az akkori elnevezés szerint ez a Nagykovácsi Déli Üdülőterület volt. A 
kedvező adottságoknak köszönhetően az állandó kinn tartózkodás igénye egyre erőteljesebben 
jelentkezett az elkövetkezendő években, a ’90-es évek elejére az ott élők száma már 
meghaladta a 200 főt. Így a volt zártkerti területek lakóterületekké alakultak át. 
 
 
Remeteszőlősön szőlő- és gyümölcsös területek egyáltalán nem találhatók, köszönhető ez a 
természetföldrajzi adottságoknak, magas erdősültségi aránynak.  
 
A lakóterületek mellett, jelentős kivett területet jelent a volt határőr laktanya. Budapest 
közigazgatási határa mentén, a település délkeleti részén található volt honvédségi terület ma a 
Rendőrtiszti Szakközépiskola. A honvédségi terület zöldfelületi szempontból is kiemelkedő, az 
épületek közötti gazdag, értékes növényállománya miatt. 
 

1.5. Településszerkezet és területhasználat 

 
Remeteszőlős egybefüggő belterülettel rendelkezik, mely északnyugati csücske és délkeleti 
része a közigazgatási határral érintkezik. Ezáltal a külterület két különálló részre tagolódik, 
északkeleti (nagyobbik) és délnyugati (kisebbik) területre. 
 
A beépítésre szánt területek közül a belterületi, lakó területfelhasználási kategóriába sorolt 
területek nagysága kb. 55 ha, míg a külterületen található volt honvédségi területek kb. 26 ha-t 
tesznek ki.  
 
A település beépítésre nem szánt területei döntően külterületen helyezkednek el, ebből kb. 177 
ha erdőterület, kb. 27 ha mezőgazdasági terület, valamint kb. 2 ha  vízgazdálkodási terület 
része. A belterületen található beépítésre nem szánt területeket az Ördögárok-patakhoz 
tartozó vízgazdálkodási területek ingatlanjai alkotják, melyek összterülete kb. 1 ha. 
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1.6. Településkarakter 

 
Remeteszőlős belterülete jellemzően szabadon álló beépítésű és magastetős kialakítású. Ennek 
oka egyrészt az egykori Nagykovácsi külterületi üdülő beépítésből megmaradt struktúra. A volt 
honvédségi terület annak épület állományával és telekberendezésével (kiszolgáló 
létesítmények, belső úthálózat) még mind az egykori területhasználat jellegzetességeit őrzi, 
annak települési szövetbe illesztése csak a távlati hasznosítás megtalálását és megvalósítását 
követően várható. 
 

1.7. Védettségek 

1.7.1. Régészeti védettségek 

A régészeti védettségek részletes bemutatását lásd az Örökségvédelmi Hatástanulmány: 
Régészeti területi munkarész c. anyagban található ide vonatkozó fejezetében. 

1.7.2. Műemléki védettségek 

1..2.1.Műemlékek, műemlék együttesek 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található műemlék, sem műemléki együttes. 

1.7.2.2.Történeti kert 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található védett történeti kert. 

1.7.2.3.Temető 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található védett temető. 

1.7.2.4.Temetkezési emlékhely 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található védett temetkezési emlékhely. 

1.7.3. Területi védettségek 

1.7.3.1.Történeti táj 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található védett történeti táj. 

1.7.3.2.Műemléki jelentőségű terület 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található műemléki jelentőségű terület. 

1.7.3.3.Műemléki környezet 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található műemléki környezet. 



T.sz.: 1413– Remeteszőlős új Településrendezési Eszközeinek készítése 
3. Kötet: Örökségvédelmi hatástanulmány 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                   SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 
                                                                     E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 
                                                                                           www.kasib.hu 

 

10 

10 

1.7.4. Táji- és természetvédelmi védettségek 

1.7.4.1. Országos jelentőségű természetvédelmi terület 

A Budai Tájvédelmi Körzet: 
Országosan védett területként a Budai Tájvédelmi Körzethez tartoznak Remeteszőlős 
erdőterületei, melyek a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 125/2007 
(XII. 27.) KvVM rendelet alapján országos jelentőségűek. 

A Budai Tájvédelmi Körzet az egyedi táji, ökológiai értékek megóvását, a tájra jellemző felszíni 
formakincs, növény- és állatvilág, illetve tájkép tartós fennmaradását, valamint a fővárosi 
lakosság jelentős kirándulóterületeinek számító kiterjedt, összefüggő erdőterületek védelmét 
szolgálja. 

A megye üledékes kőzetekből felépülő hegyvidéki területe (Pilis, Budai-hegység) bővelkedik 
barlangokban, amelyek országos védettséget élveznek. A Budai-hegység változatos felszíni 
formái, a dolomithegyek, szurdokvölgyek, sziklaalakzatok jelentős természeti értéket 
képviselnek. A karsztosodásra alkalmas kőzetekben mintegy 160 barlang ismert. Botanikai 
szempontból legjelentősebb terület a Szénás csoport, amely a pannon flóra bölcsőjének 
tekinthető. 

A Budai Tájvédelmi Körzet létrejöttének elsődleges rendeltetése a tájra jellemző felszíni 
formakincs, növény- és állatvilág, illetve tájkép tartós fennmaradásának biztosítása, védelme. A 
Tájvédelmi Körzet Nagy-szénás és Remete-hegyi területe fokozottan védett. A Szénások 
fokozottan védett területét a természetvédelem magas színvonala miatt Európa Diplomás 
területté nyilvánították. 

A Remete-hegyi fokozottan védett terület Remeteszőlős tájvédelmi körzetbe tartozó erdeinek 
nagy részét magába foglalja. A védett területen a fehér, nagy tisztaságú dachsteini mészkő 
tömegébe vágódott a Remete-szurdok. A Remete-hegy védett növényei az apró nőszirom, a 
fürtös homokliliom, a magyar lednek és az ősszel virágzó vetővirág. 

A Remete szurdok: 
A szurdok rendkívül kedvelt kiránduló célpont. A szurdok északi fala mintegy 20 kisebb-
nagyobb üreget, barlangot rejt, melyeket a hegy emelkedésével egyre alább szálló karsztvíz 
alakította ki. A barlangokban a kutatók páratlan régészeti és őslénytani leletanyagot találtak. A 
legnagyobb, legnevezetesebb barlangokban gazdag régészeti és őslénytani leleteket tártak fel. 
Hét-lyuk, 8 kürtőből álló barlangcsoport – állatcsontok; Felső-barlang, kő és bronzkori 
eszközök; Remetei-kőfülke, cserépedények; Szurdok-barlang, hossza 33 m, kvarc- és 
obszidiánpengék,; Remete-barlang, 20 m hosszú, 7 m széles, 8 m magas, a középkortól a XVIII. 
századig remeték lakták. A Remete-barlangból többek között hófajd, barlangi oroszlán, 
barlangi medve és barlangi hiéna csontmaradványai kerültek elő. 

Pápa Miklós Tanösvény: 
A Remete-szurdokot feltáró tanösvényt, mely bemutatja a terület táji és természeti értékeit, Dr. 
Pápa Miklós emlékére nevezték el. Pápai Miklós (1907-1977), a sokoldalúan képzett, nagy 
tudású természetbarát, szakíró, a Magyar Természetbarát Szövetség Kulturális Bizottságának 
volt a vezetője volt, sokat tett azért, hogy a Remete-szurdok és környéke védett legyen.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) szerint (ex lege) országos 
jelentőségű védelem alatt állnak a területen található barlangok.  
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1.7.4.2.Natura 2000 hálózat 

Az Európai Uniós természetvédelem legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és 
az élőhely-védelmi (92/43/EEC) irányelv. A két jogszabály rendelkezései szerint kijelölt 
természetvédelmi területek közös európai rendszere a Natura 2000 hálózat. A Natura 2000 
hálózat célja a közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett növény- és állatfajok és élőhely 
típusok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és hosszú távú 
fennmaradásának biztosítása.  

A Natura 2000 hálózat kialakítása az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt. Az 
irányelvek átültetése a magyar jogrendbe és a területek kijelölése a 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről történt 
meg. A területek helyrajzi számos jegyzékét a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben rögzítették. 
Ez alapján Remeteszőlős külterületeire esik a Duna-Ipoly Nemzeti Park a Kiemelt jelentőségű 
Különleges Természetmegőrzési Területnek jelölt területe, amely a kormányrendeletben az 
alábbi megnevezéssel szerepelnek: 

Uniós azonosító területkód Név 
HUDI20009 Budai-hegység 

Forrás: 7. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelethez 

1.7.4.4.Természeti területek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti területnek minősül 
valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. 
Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep és nádas 
művelési ág megváltoztatásához, a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. 
 
A településen a hatályos terveken is feltüntetett természeti területek ma már a kijelölt 
ökológiai hálózat részét képezik.  

1.7.5. Egyedi védettségek 

1.7.5.1.Nemzeti emlékhely 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található nemzeti emlékhely. 
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1.7.5.2.Helyi védelem 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található jelenleg helyi védelem alatt álló vagy 
arra javasolható épület, építmény. Említésre méltó azonban a Vénusz utca menti parkban 
(amely az „Emlék park” nevet is kaphatná) felállított Örkény emlékhely és az egykori Rácski 
tanya építő köveiből készült zenélő ivókút, melyek a kultúra, mint érték közvetítőjeként 
szolgálnak.  
S.sz./ 
településrész: 1. Rácski telep Megnevezés: Örkény István telefonfülkéje 

Cím: Vénusz utca    

  
2013 áprilisában, az Örkény István születésének százéves évfordulója kapcsán megrendezett 
egyéves programsorozat zárásaként a remeteszőlősi polgármesteri hivatal mellett felállítottak 
egy telefonfülkét az író emlékére. A fülke ajtaján Örkény életnagyságú portréja, egyik oldalán 
az életrajza, a másik oldalán pedig a Ballada a költészet hatalmáról című novellájának szövege 
látható. A fülkében található telefon kagylójának felemelésekor működésbe lép egy lejátszó 
egység, amely Örkény tizenöt egypercesének egyikét játssza le ismert színészek 
tolmácsolásában. 
 
S.sz./ 
településrész: 2. Rácski telep Megnevezés: Ivókút 

Cím: Vénusz utca    

  
A volt tanyaépület bontásából keletkezett tégla-mennyiségből nemrégiben készült el a község 
új ivókútja, amely az Örkény Telefonfülke szomszédságában található. 
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1.8. Az örökségi védelmek elemzése 

1.8.1. A régészeti lelőhelyek elemzése 

A régészeti lelőhelyek elemzését lásd az Örökségvédelmi Hatástanulmány: Régészeti területi 
munkarész c. anyagban található ide vonatkozó fejezetében. 

1.8.2. A műemléki védettségek elemzése 

1.8.2.1. Országos műemléki védelem 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található országos műemlék, műemléki 
együttes, sem műemléki környezet, így a hatályos településrendezési eszközök nem 
tartalmaznak ezzel kapcsolatban előírást. 

1.8.2.2.Helyi védelem 

A település nem rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel védett, vagy arra alkalmas 
épülettel.  
 

1.9. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 

 
A régészeti értékek megőrizhetősége, valamint a termőfölddel való takarékos bánásmód okán a 
rekreációs hasznosítással érintett ingatlanok kiterjedése a régészeti hatástanulmányban 
vizsgálat területhez képest csökkentésre került.  
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 

 
 

2.1. Az új településfejlesztési koncepció fő elemei 

 
A megalapozó vizsgálat alapján megállapítható, hogy Remeteszőlős hosszú távon akkor 
működhet kiegyensúlyozottan és fenntarthatóan, ha megőrzi jellegzetes táji- és természeti 
adottságainak és településkarakterének harmóniáját, csak indokolt és szükséges mértékben 
növeli beépített területeinek kiterjedését és népességszámát, őrzi épített és ápolja szellemi 
örökségét, hagyományait, erősíti identitástudatát, fejleszti közösségi kapcsolatait és 
lehetőségeihez mérten bővíti a helyi gazdaságot és a helyi munkalehetőségek körét. 
 
Remeteszőlős szűk gazdasági mozgásteréből történő kitörésének sikere egyaránt nyugszik a 
befektetők és partnerek keresésén, vonzásán, a térségi együttműködésen, valamint az uniós és 
állami források lekötésén.  
 
A Településfejlesztési Koncepció az alábbiak szerint fogalmazza meg tömören Remeteszőlős 
jövőképét:  

 
 

JÖVŐKÉP 

A jövőben Remeteszőlős legyen/maradjon szép természeti-, táji környezetben lévő, jó 
közlekedési adottságú, jó levegőjű, csendes, nyugodt, kulturált és tiszta lakókörnyezet. 

 
 
1. Település igazgatás, alapellátási szolgáltatások  →  MAGHÁZ, települési identitás 

erősítése 
2. Kiránduló turizmushoz kapcsolódó vendégváró 

 szolgáltatások   → gazdaság élénkítés 
 
3. Rekreációs és közösségi sport terület kialakítása  → társadalmi kohézió 
 
4.  Kutatás-fejlesztés terület előkészítés →  munkahely teremtés, 

önkormányzati bevételek növelése 
 

5. Útfejlesztés  → társadalmi elégedettség 
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2.2. Településhálózati és tájhasználati változás 

 
A közlekedés-hálózatot érintő, települési szintű kezdeményezésű változás nem tervezett, így a 
kialakult tájhasználatot nem, változik. A település közigazgatási területén halad majd azonban 
az M0 tervezett budai szakasza, azonban a védett természeti értékek megőrzése okán a 
nyomvonal térszín alatti kiépítése tervezett a remeteszőlősi közigazgatási területen, védve a 
tájképi-, és természeti értékeket és tájhasználatot.  
Remeteszőlős meglévő főbb területfelhasználási funkciói további intézményi-, munkahelyi és 
rekreációs funkciókkal is kiteljesednek, erősítve ezzel a település térségi helyzetét.  
 
A jelen tervezési folyamat során Remeteszőlős külterületi tájhasználata a tervezett 
településszerkezeti- és szabályozási terv szintjén a valós állapothoz jobban igazodó, a táji- és 
természeti értékeket figyelembe véve került megállapításra. 
 

2.3. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

 
A település szerkezete, a lakóterület beépítési intenzitása, a külterületek hasznosítási jellege 
jelentősen nem változik. Az ezidáig beépítetlen belterületi részek (Vénusz utca környezete) 
hasznosítási irányainak újrafogalmazásakor az intenzitás mértéke a települési jellemzőkre 
figyelemmel kerül megállapításra, a tervezett funkciók pedig a településen hiányzó 
rendeltetéseket és területhasználatot pótlandó kerülnek meghatározásra. 
 

2.4. Infrastrukturális változás 

 
A településen viszonylag jó színvonalú közműellátottsága fennmarad, a szennyvízcsatorna-
hálózat további kiépülésével minden bizonnyal tovább javul, biztosítva ezzel a maximális 
használati komfortot az új és régi területhasználatok számára egyaránt. Ugyanígy a tervezett 
közlekedési infrastruktúra-fejlesztések (M0-nyugati szektor) is tovább növelik Remeteszőlős 
térségi szerepét a régióban. A jellemzően nyomvonal jellegű infrastrukturális fejlesztésekből 
adódó változások a régészeti lelőhelyek kapcsán okozhatnak konfliktust. A tárgyi téma 
részletes kifejtését lásd az Örökségvédelmi Hatástanulmány: Régészeti területi munkarész c. 
anyagban található ide vonatkozó fejezetben. 
 

2.5.  Népesség, életmód, kultúra változása 

A település lakóterületeinek és lakónépességének növekedésével a helyi őslakos népesség 
aránya folyamatosan csökken. Emiatt a hagyományos társadalom, helyi tradíciók és kultúra 
egységessége változatosabb lesz. A tervezett rekreációs-, és szolgáltató intézményi 
fejlesztésekből adódóan a kulturális programok és szabadidő eltöltés lehetősége bővül, amely 
az életmód és a társadalmi élet vonatkozásban várhatóan jelentős pozitív hatást fejt ki.  
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3. HATÁSELEMZÉS 

 
 
 

3.1. Történeti településhálózati következmények 

 
A rendezési terv a település történelmi területén nem irányoz elő nagy változást, megőrzi az 
utcahálózatot, a településszerkezetet, a területhasználatot, törekszik a meglévő értékek 
megőrzésére és fenntartására. A települést érintő tervezett változások jelentős része a közúti 
közlekedés-hálózati elemek fejlesztéséből fakad, melyet egyrészt az Országos Területrendezési 
Terv, másrészt a Budapest Agglomeráció Területrendezési Terve alapján kerültek rögzítésre.  
 

3.2. Természeti-, táji hatások 

 
A természetvédelem szempontrendszerének is alárendelt területhasználatok és szabályozási 
mutatók megalkotása az értékes területek védelmét, ökológiai és ökonómiai alapú fejlesztését, 
a sajátos helyi adottságok megőrzését teszi lehetővé. Ezen belül mind a hagyományos 
gazdálkodási formák, mind a sajátos tájképi értékek fenntartása érdekében született javaslatok 
a hagyományos tájhasználat, és a táji-, természeti értékek megőrzését szolgálják. 
 
A táji-, természeti környezet településkép-védelmi területének lehatárolása olyan védett 
területeket foglal magában, melyeken szigorúbb szabályozási előírásokat meghatározó 
övezetek kerülnek kijelölésre, ezáltal a telepíthető funkciók körének meghatározásával, a 
hagyományos tájhasználat, az alacsony beépítési mutatók és építészeti kialakításra vonatkozó 
szempontok szerint a tájképi értékek fennmaradása is biztosítható. A hagyományos szerkezetű 
és anyaghasználatú, tájba illeszkedő kialakítású építmények szabályozott mértékű megjelenése 
nem veszélyezteti a településképet. 
 

3.3. A településkép feltárulásának változásai 

 
Ebben a tekintetben mindig sarkalatos kérdés a települési szegélyek feltárulása: a településre 
érkezők számára feltáruló kép nagyban függ a településen élőktől. Ilyenkor nemcsak a főutcára 
kell gondolni, hanem a településhez közeledvén feltáruló telekvégek látványára. A települési 
szegélyek rendezése tehát nem elsősorban önkormányzati feladat, az nagyban függ a 
telektulajdonosok igyekezetétől is.  
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3.4. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

 
A régészettel, régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos tartalmat lásd az Örökségvédelmi 
Hatástanulmány: Régészeti területi munkarész c. anyagban található ide vonatkozó fejezetben. 
 

3.5. Történeti térbeli rendszerek alakulása 

 
A közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztése áttételesen, de hathatósan befolyásolja az 
épített értékek megőrzésének esélyeit. Remeteszőlős esetében a távlatban megvalósuló közúti-, 
gyalogos- és kerékpáros utak kiépítésével feltárhatóvá, könnyen megközelíthetővé teszik a 
jelenleg "eldugott" helyeken, funkció nélkül, leromló állapotban álló értékes objektumokat. 
Fentiek egyúttal rámutatnak az integrált fejlesztési gondolkodás fontosságára. 
 

3.6. Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 

 
A településen országos műemléki együttes nem jegyzett, helyi védelemre javasolt épület, 
építmény együttes nem került meghatározásra. 
 

3.7. A Műemlékek, és a helyi védett épületek, építmények megújulásának és 
fenntarthatóságának gazdasági esélyei 

A településen országos műemlék nem jegyzett, helyi védelemre javasolt épület, építmény nem 
került meghatározásra. 
 

3.8. Településkarakter változásának hatásai 

 
A fejlesztési elemek megvalósulása a település karakterében jelentős változást nem 
eredményeznek. A Vénusz utca környezetének rövid és hosszú távon történő átalakulása 
pozitív irányban mozdítja el Remeteszőlőst a meglévő kulturális értékek megóvása mellett. 
Ennek hatásaként Remeteszőlősön a központ nélküli települési jelleget idővel felváltja egy 
szervezett, rendezett központi arculattal (is) bíró településkép. Ezzel és a várhatóan 
bekövetkező gazdasági megerősödéssel párhuzamosan a település térségi szerepe, jelentősége 
is megnő, amely további belső fejlődést gerjesztő erő lehet.  
 

3.9. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 

 
A településen növekvő környezeti terhelést okozó változás, beavatkozás nem tervezett.  
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3.10. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

 
A terv elhatározásai és annak nyomán bekövetkezett eredmények önkormányzati 
településpolitikai konszenzusos döntéseken nyugszanak és azok egyike sem hat az épített vagy 
természeti örökség védelme ellen. 
 

3.11. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

3.11.1. Régészeti lelőhelyek esetében 

A régészettel, régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos tartalmat lásd az Örökségvédelmi 
Hatástanulmány: Régészeti területi munkarész c. anyagban található ide vonatkozó fejezetben. 

3.11.2. Műemlékek esetében 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nem található országosan védett műemlék. 

3.11.3. Helyi védelemre javasolt épületek esetében 

Remeteszőlős közigazgatási területén belül nincs helyi védelemre javasolt épület, építmény. 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ 

 
 
 
 
Remeteszőlős szerencsés földrajzi fekvése megmutatkozik a település természeti, táji 
környezetének változatosságában, a táji és ökológiai értéket egyaránt képviselő 
természetvédelmi területek viszonylagos gazdagságában.  
 
A településen mindösszesen 8 db. azonosított régészeti lelőhelyről van adat, melyek térképi 
lehatárolása megtörtént. A településfejlesztési koncepció, valamint a kapcsolódó 
településrendezési tervek a korábbi kijelölésekhez képest további beépítésre szánt 
területkijelölést nem eredményez, így a régészeti lelőhelyek vonatkozásában további 
veszélyeztetést nem eredményez. 
 
Remeteszőlős és térsége a történelem során szinte folyamatosan lakott hely volt, ezért 
számítani lehet régészeti értékek előkerülésére. A műemlék-nyilvántartás szerint a település 
területén belül műemléki védelem alatt álló épület/építmény nem található. Remeteszőlős 
közigazgatási területén belül nincs helyi védelemre javasolt épület, építmény. 
 
A település értékessége az őt körülvevő természeti környezetnek, valamint az évszázadok 
során kialakult kulturális értékeknek köszönhető, ezek megőrzésére, illetve értékalapú 
fejlesztésre törekszik a koncepció. A felsorolt fejlesztési célok esetében hangsúlyos a minőségi 
fejlesztés, valamint a táji, természeti környezetnek alárendelt hasznosítás a külterületi és a 
belterületi részeken egyaránt. A beruházások fejlesztések esetén tehát a tájba illesztés, illetve a 
természetkímélő gazdálkodási módszerekkel történő tájhasznosítás hangsúlyos szerepet tölt 
be, melyek a TSZT és a HÉSZ készítésénél is prioritást kell, hogy élvezzenek. 
A településszerkezeti tervben és a Helyi Építési szabályzatba javasolt előírásokon keresztül 
biztosítani az értékvédelmet a település egészén. Ezzel a terv a kármegelőzés, kárenyhítés 
lehetőségét általánosságban is magában hordozza, noha értékpusztulásra várhatóan nem 
fogsor kerülni.  
 
Fentieket összefoglalva tehát megállapítható, hogy a tervjavaslat összhangban van a művi-, és 
természeti értékek védelmének általános elveivel. A terv megvalósulása nincs káros hatással a 
terület védhető-védendő értékeire.  
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Javaslat a HÉSZ örökségvédelmet szolgáló előírásaira: 
 

A „kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. törvény 11. §-a értelmében a régészeti 
lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 

 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 
 

L.h. 
s.sz. 

Azonosító Név Hrsz Jelenség 

1. 10804 
Remete-hegyi-

rétek 

25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 42, 43, 50, 
201, 202, 203, 208, 
209, 236, 237, 264, 
265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 
277, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 

303 

Telepnyom, rézkor, bronzkor; villa 
római kor 

2. 10805 Bildstockacker 
0134, 0135, 0136, 
0137, 0138, 0139 

Telepnyom, bronzkor, kelta, 
népvándorláskor, Árpád-kor, 
középkor; templom, középkor 

3. 10808 Kőbánya 09 Telepnyom, bronzkor, 

4. 10809 
Remete-
barlang 

07 
Barlang, őskőkor, rézkor, bronzkor, 
vaskor, római kor, népvándorláskor, 

Árpád-kor 

5. 10814 
Remete-hegyi 

kőfülke 
07 Barlang, rézkor, bronzkor, Árpád-kor 

6. 23889 
Remete-völgyi 
felső-barlang 

07 Barlang, őskőkor 

7. 10806 Brunnenacker 
02, 676, 677, 709, 

710 
 

 
 A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védelme 

Ha a településen – nem nyilvántartott régészeti lelőhelyen – a földmunkák során váratlan 
régészeti lelet vagy emlék kerül elő, az örökségvédelmi törvény hatályos vonatkozó 
bekezdésében foglaltak szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet 
az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, és a 
helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. 
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Remeteszőlős közigazgatási területén belül nyilvántartott régészeti lelőhelyek térképi 
ábrázolása: 
 
 

 
Védett természeti területek: 

 

a) Natura2000 területek 
 

Uniós azonosító területkód Név 
HUDI20009 Budai-hegység 

 

b) Országos jelentőségű természetvédelem - egyedi jogszabállyal védett 

 
 A Budai Tájvédelmi Körzet 

 
Országosan védett területként a Budai Tájvédelmi Körzethez tartoznak Remeteszőlős 
erdőterületei, melyek a Budai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 125/2007 
(XII. 27.) KvVM rendelet alapján országos jelentőségűek. 

 A Remete-hegyi fokozottan védett terület 

 

c) Országos jelentőségű természetvédelem - „Ex lege” védett területek 

 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) szerint (ex lege) országos 
jelentőségű védelem alatt állnak a területen található barlangok. 
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d) Remeteszőlős közigazgatási területét érintő Országos Ökológiai Hálózat elemei: 

 Magterület 
 Ökológiai folyosó 

 
e) Nyílt karsz 
 
 
f) Egyedi tájértékek 
 

 Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola – Határőr szobor 
 Remete-hegyi kőfülke 
 Remete barlang bejáratok (3 db) 

 
 
 
Egyéb: 

 Az épületek homlokzatainak egységes felújítása, régi fényképek felkutatása és az 

elpusztult homlokzati díszek rekonstrukciója és támogatása javasolható.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt:  
 
Budapest, 2016. március hó 
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5. NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott Sin Emília településmérnök, városépítési- és városgazdálkodási szakmérnök, valamint 
településtervezési vezető tervező nyilatkozom, hogy Remeteszőlős Község Településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatához elkészített Örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelel. A Településrendezési eszközök és az 
Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 

       

 ………………………………………………………… 
Sin Emília 

vezető településrendező tervező településmérnök  
városép. - városgazd. szakmérnök 
TT/1 01-4657/11, TR – 01-4657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 
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