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1. Környezeti értékelés dokumentáció kidolgozási folyamata 
 
 
1.1. Előzmények 
 
Remeteszőlős település Önkormányzata a településrendezési eszközeik elkészítését határozta 
el. Mivel a tervkészítés a település teljes közigazgatási területét érinti, ezért az egyes tervek és 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§(2) értelmében 
rendezési terv részeként környezeti vizsgálat készítése is kötelező. A kormányrendeletben 
meghatározott környezet védelméért felelős szervek speciális tematikát nem javasoltak, így az 
a rendeletben rögzített tartalmi követelmények szerint került meghatározásra a település 
léptékének és a fejlesztési szándékoknak megfelelő részletezettségben. 
 
1.2. A településrendezési terv készítésének indokai 
 
A Magyar Köztársaság Elnökének 97/2000.(VII.26.) KE határozata Remeteszőlőst önálló 
községgé nyilvánította, amely alapján 2002. október 20-án Remeteszőlős, Kútgyűrű telep és 
Rácski telep területén, Remeteszőlős önálló községként megalakult. A Nagykovácsi, valamint 
Remeteszőlős közötti közigazgatási határ megállapítására a jelenleg hatályos 
Településszerkezeti terv készítésekor még nem született döntés, ezért a két Önkormányzat 
megállapodott az un. illetékességi területekben. Mindezek alapján Nagykovácsi Nagyközség 
és Remeteszőlős Község Településszerkezeti Terve közösen készült, a települések 
közigazgatási területeire, mindezek miatt szükségessé vált Remeteszőlős közigazgatási 
területére az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) alapú településrendezési eszközök 
elkészítése. Remeteszőlős önkormányzatát a törvényi kötelezettség (épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.tv.) késztette a településrendezési 
eszközeik megalkotására. 
 
1.3. Az értékeléshez felhasznált adatok 
 
Az értékelés során a rendezés fejlesztési elképzeléseivel releváns programok, tervek és azok 
adatai kerültek felhasználásra. 

‐ Országos Területrendezési Terv 
‐ Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 
‐ Pest Megye Környezetvédelmi Programja 
‐ Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Környezetvédelmi Programja 
‐ Nagykovácsi Nagyközség Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata 
‐ Budapest II. Kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
‐ Környezet védelméért felelős szervek leveleiben közölt információk, adatok 

 
1.4. A környezet védelméért felelős hatóságok véleményének figyelembe vétele 
 
1.4.1. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) 
 

A Nemzeti Park Igazgatóság előzetes levelében megadta a település közigazgatási területén 
lévő uniós, országos és helyi jelentőségű védett értékeket, felhívta a figyelmet a településen 
lévő ex-lege védett barlangokra és nyílt karszt területekre, illetve kérte a tervben a megjelölt 
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természeti értékek megóvására tett intézkedések megjelenését a megfelelő területfelhasználás 
megválasztásával, illetve a tájba-illesztés eszközeivel. 
 
A környezeti értékelés tematikájával kapcsolatban az Igazgatóság álláspontja szerint a 
környezeti értékelés fő célja a tervezett területfelhasználások hatásainak vizsgálata. A táj- és 
természetvédelmi hatások vizsgálatához első lépésként mindenképpen szükséges a jelenlegi 
táj- és természeti állapotok, adottságok felmérése, leírása. Az állapot leírása után 
szükségesnek tartják a tervezett fejlesztések, területrendezési tervben tervezett 
területhasználati változások bemutatását. Mindezek után részletezni kell a tervezett 
fejlesztések, területhasználatok, övezetek és építési előírások természeti, táji értékekre 
gyakorolt káros és kedvező hatását. Végezetül szükségesnek tartják annak leírását, hogy a 
káros hatások elkerülése érdekében milyen intézkedések épülnek be a tervbe, azok miként 
alkalmasak a nem kívánt hatások megelőzésére.  
 
1.4.2. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (KDV) 
 
A KDV a környezeti értékelés során táj-, és természetvédelemi szempontból fontosnak tartotta, 
hogy a terület jelenlegi táji-, és természeti adottságai, a tervezett szabályozás, az új 
területfelhasználás hatásai, illetve a negatív hatások ellensúlyozására tett intézkedések, 
előírások, korlátozások részletesen bemutatásra kerüljenek.  
 
Kérték a település jelenlegi zajhelyzetének, a levegőminőség állapotának, a felszíni és 
felszín alatti vizek állapotának, valamint az ivóvíz ellátás, szennyvíz és csapadékvíz kezelés 
helyzetének bemutatását, továbbá a tervezett változások környezeti elemeket és rendszereket 
érintő hatásainak vizsgálatát, illetve a negatív hatások ellensúlyozására tett javaslatok 
bemutatását.  
 
Felhívták a figyelmet annak bemutatására, hogy a jövőben, Nagykovácsiról történő leválás 
után, a viziközművek üzemeltetését ki látja el, ki lesz a tulajdonosa, a csatornák, hogy a 
vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról, tisztításáról továbbiakban ki fog gondoskodni. 
 
1.4.3. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és 

Talajvédelmi Igazgatósága 
 
A talajvédelmi szakhatósági vélemény előzetesen a humuszos termőréteg védelmére hívta fel 
a figyelmet. 
 
1.4.4. Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti 

Igazgatósága 
 
Az Erdészeti Igazgatóság előzetes véleményében felhívta a figyelmet, hogy egyes 
erdőterületek rendeltetését önkényesen megváltoztatni nem lehet. A rendeltetésváltozás az Évt. 
27.§ (1) bekezdése alapján az erdészeti hatóság hatásköre, melyhez a tulajdonos, illetve közös 
tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének 
hozzájárulása szükséges, új erdő telepítésekor is az elsődleges rendeltetést az Évt. 23. §-a 
szerint az erdészeti hatóság állapítja meg. 
 



Remeteszőlős Község Településrendezési Eszközeinek alátámasztásául szolgáló 
Környezeti értékelés 
 

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu 

DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva 
www.kasib.hu 

5

Az Évt. 78. § (1) bekezdése szerint erdőterületet igénybe venni csak különösen indokolt 
esetben lehet, és akkor is leginkább csak közérdekből, de az Évt 79. § (4) bekezdése 
értelmében hasonlóan kell eljárni az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterület igénybevétele esetén is. Ezek miatt az Igazgatóság kérte, hogy erdőt érintő 
igénybevételeket ne, vagy csak közérdekből és valóban kivételesen indokolt esetben 
tervezzünk. 
 
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) 28. § alapján a tervezők gyakran az erdőterületek 
bizonyos fokú beépíthetőségét határozzák meg, az OTÉK azonban ezen a ponton ellentétes az 
Évt. 77-85. §-aiban foglaltakkal, melyek alapján erdőterületen építmény csak kivételesen 
indokolt esetben, az erdőterület igénybevétele mellett helyezhető el. Ennek indokoltsága 
viszont csak egyes erdőgazdálkodást szolgáló létesítmények elhelyezése esetében jöhet szóba. 
 
1.4.5. Közép-Magyarországi Államigazgatási Hivatal 
 
A környezeti vizsgálat tartalmi elemeivel kapcsolatban az épített környezet védelmének 
vonatkozásában az alábbi javaslatokat teszi. 
1. A jelenlegi épített környezet védett és védelemre tervezett elemeinek, illetve releváns, a 

tervezett elemekkel összefüggésben lévő elemeinek rögzítése és ismertetése szükséges. 
Ez az épített környezet azon elemeinek a bemutatását jelenti, amelyeket a (TSZT-ben és 
HÉSZ-ben meghatározott) tervi elemek megvalósulása jelentősen befolyásol. 

2.  TSZT és HÉSZ-ben meghatározott tervi elemek megvalósulásával közvetlenül vagy 
közvetve az épített környezetre környezeti hatást kiváltó tényezők, és mindazon okok 
feltárása, melyek a védett vagy védelemre javasolt épített környezet igénybevételét, 
vagy a környezet terhelésének közvetlen előidézését jelentik. 

3. A 2. pontban feltárt az épített környezet igénybevételének vagy a környezet 
terhelésének hatásainak elemzése. Az épített környezetre ható igénybevétel közvetlen és 
közvetett hatásainak a bemutatását és előidézését jelenti. 

4. Az épített környezetre gyakorolt káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 
ellentételezésére vonatkozó javaslatok bemutatása. 

5. Javaslat mindazon intézkedésekre, előírásokra melyeket más tervekben vagy 
programokban kell figyelembe venni. 

6. A monitorizálási lehetőségek bemutatása. 
Amennyiben a tervezett fejlesztések megvalósulásának eredményeképpen - az 1. és 2. pontok 
szintézisével igazoltan - jelentős és visszafordíthatatlan negatív környezeti hatás változás, az 
épített környezet vonatkozásáram nem várható, abban az esetben a 3.-6. pontokban rögzítet 
tartalmi elemeknek kimunkálását nem tartják szükségesnek. 
 
1.5. A környezeti értékelés készítésekor felmerült bizonytalanságok, korlátok 
 
Konkrét fejlesztési igények hiányában a várható környezeti hatások megítélése némely 
pontokon nehézségekbe ütközik. A települési önkormányzattal közösen történt egyeztetések 
során kialakított program szerint a településrendezési eszközök módosítása során lakó és 
intézményi funkciójú területek, rekreációs célú különleges beépítésre nem szánt területek 
kerülnek kijelölésre, melyek többféle tevékenységnek is otthont adhatnak, így egyes 
módosítások hatásának vizsgálatakor is adódhatnak bizonytalanságok.  
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2. A terv tartalmának, céljainak, releváns tervekkel való összefüggéseinek ismertetése 
 
2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló bemutatása 
 
Remeteszőlős Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepció elkészítését 
megelőzően a lakossági vélemények megismerése érdekében kérdőívek segítségével kutatást 
végzett, melynek során meghatározták a település fejlesztési irányait, céljait.  
 
A kiértékelés alapján láthatóvá váltak azok a településfejlesztési alapelvek, melyeket a 
Lakosság fontosnak tart. A kiépítendő (Lakosság által elvárt) szolgáltatások pontos 
meghatározása, összegzése: 
 Tudás bázisú gazdasági terület kialakítása, 
 Közösségi tér kialakítása, 
 Közösségi-szolgáltató terület kialakítása, 
 Közterület üzemeltetési és karbantartási rendszer kialakítása. 

 
A fentiekben említett, 21/2008. (IV.21.) Kt. határozattal létrehozott munkacsoport elkészített 
egy munkaanyagot, mely a településfejlesztési koncepció lényegi részét, központi magját 
dolgozta ki munkapéldány szintre. Az Önkormányzat 2008. december 12-én tartott 
közmeghallgatáson mutatta meg a településfejlesztési koncepció munkaanyagát a 
lakosságnak, ahol megtörtént az anyag megvitatása is. 
 
Az Önkormányzat saját felmérései alapján a következő intézmények kialakítására látja a 
legnagyobb igényt:  
 óvoda; 
 önálló önkormányzat; 
 településüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló szervezet és saját telephely; 
 közművelődési - közösségi feladatokat ellátó intézmény; 
 az egészségügyi alapfokú ellátás helyszíne. 

 
Szükség volna továbbá egy olyan központi intézményre, ahol a kötelező feladatok ellátása 
mellett a nem kötelező feladatok ellátásra biztosított lenne (nem feltétlenül önkormányzati 
üzemeltetéssel) egy helyen, ilyenek a: 
 kiegészítő egészségügyi ellátások; 
 kulturális-közösségi alkalmak; 
 a kötelező közoktatási feladatokon felüli szolgáltatások (pl. nappali gyermekfelügyelet, 

délutáni foglalkozások, stb.); 
 kötelező közművelődési feladatokon felüli szolgáltatások (internet szoba, nyugdíjas 

klub, baba-mama klub, stb.); 
 különböző vallási felekezetek alkalmainak helybiztosítása. 

Összességében egy olyan intézmény (közösségi ház) létrehozása, amely a művelődési központ 
és az egészségház funkcióit egyben el tudná látni. 
 
Mindezek alapján a következő jövőkép fogalmazódott meg:  
A jövőben Remeteszőlős legyen/maradjon szép táji környezetben lévő, jó közlekedési 
adottságú, természetközeli, jó levegőjű, csendes, nyugodt, kulturált és tiszta lakókörnyezet. 
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2.1.1. A rendezés célja 
 
A fejlesztési célok jellemzően a jelenlegi belterületen nem jelölhetők ki, illetve a belterületi 
fejlesztés nem szolgálná a közösség-szervezési funkciókat. Ennek alapján funkciók többsége 
külterületen alakulhat ki. 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) szóló 2005. évi LXIV. 
törvény 7.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a beépítésre szánt területek növekménye nem 
haladhatja meg az érvényes településrendezési tervben rögzített összes belterület 3%-át. 
A BATrT 7.§ (3) rögzíti, hogy az aktuális belterület 3%-ának megfelelő nagyságú további 
terület K (különleges) övezetbe sorolható, sportolási célzattal. 
Remeteszőlős belterületének mérete 55.886 m2, tehát 55,9 ha. A belterületbe vonható terület 
nagysága cca. 1,7 ha. A K övezetbe vonható terület nagysága szintén cca. 1,7 ha. A fentiek 
alapján tehát 17.000 m2-nyi területen alakíthatóak ki a lakossági kérdőív alapján 
meghatározott, kiépítendő szolgáltatások.  
 
A lakossági igények, a jogszabályok adta lehetőségek, valamint a helyi önkormányzat 
szándékait összevetve az alábbi fejlesztésekre adódik lehetőség. 
 
Területfelhasználást érintő változtatások 
 

1. A 0105/50 helyrajziszámú, jelenleg szántó 
művelésű ágú 0,124 ha-os terület, 
intézményi funkciók elhelyezésére szolgáló 
lakóterület a település belterületéhez 
kapcsolódóan mezőgazdasági területen 
helyezkedik el. A területen olyan 
fejlesztések vannak tervbe véve, melyek a 
település intézményi funkcióinak ellátását, a 
közérdeket szolgálják.  
Cél a Nap utca K-i oldalán egy közösségi 
szolgáltató (településközponti) terület 
kialakítására a BATrT által „zöldövezet 
részét képező mezőgazdasági térség” területen megengedett 0,95 ha terhére. Mivel a 
település a közelmúltban vált le Nagykovácsiról, a terület jelenlegi 0105/50 helyrajzi 
számára vonatkozóan elkészült változási vázrajz, melynek elfogadását követően a 
helyrajzi szám 057-re fog változni. 
 

2. Különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási módú terület (nagy zöldfelület 
igényű, rekreációs, intézményi, egészségügyi esetleg oktatási funkciók) kialakítása a 
Nagykovácsi út és az Ördögárok patak közötti 7,75 ha nagyságú mezőgazdasági 
területen.  
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A 0120 – 0144 hrsz-ú fejlesztési terület a Nagykovácsi út és a Patak-sétány között 
nyúlik el, melynek különleges beépítésre nem szánt (KK) területfelhasználási 
kategóriába való sorolása javasolt. A területen nagy zöldfelületi igényű, elsősorban 
sportolási célra kialakított funkció elhelyezése van tervbe véve. 
 

3. Zöldterület (Közpark) kialakítása a Ponty 
utcában már meglévő játszótér, valamint a 
tanösvény és túraútvonal kezdete közötti 
0,33 ha nagyságú területen. A tervezett 
módosítás az 50-es helyrajziszámú telket 
zöldterület kategóriába sorolja, biztosítva 
ezzel az itt már megjelenő játszótéri 
funkciók fennmaradását, a terület 
beépítetlenségét. 
 

 
Egyéb, területfelhasználás változást nem igénylő fejlesztési irányok 
 

4. Közösségi tér fejlesztésére kimondottan játszótéri illetve sportolási lehetőségek 
kialakítása az arra alkalmas kül-, vagy belterületi ingatlanokon, kb. 3.000-3.500 m2 
területigény mellett. Az előzetes vizsgálatok és a lakossági által megfogalmazott 
igények alapján a település területén kb 3000-3500 m2 területnagyság szükséges a 
tervezett közösségi funkciók ellátásához, melyek elhelyezése nem követel meg 
konkrét területfelhasználás módosítást. A közösségi tér fejlesztésére a település azon 
erdőterületein belül is lehetőség adódik, melyek nincsenek besorolva a fokozottan 
védett természetvédelmi kategóriába. 
 

5. A szükséges alapintézményi ellátás 
megteremtése, távlati fejlesztési célként a 
volt honvédségi területeken belül, kb. 3,2 ha 
területigény mellett.  
A továbbra is különleges honvédségi 
területfelhasználási kategóriába sorolt 
állami tulajdonban lévő volt laktanya egy 
részének önkormányzati tulajdonba való 
átkerülése a cél, tekintve, hogy a helyi 
igények kiszolgálása végett az 
önkormányzat óvoda és egészségház 
kialakítását tervezi. A terv szerint a 
jelenlegi különleges honvédségi területen 
belül különleges honvédségi 
intézményterület (Kht-I), különleges honvédségi jelentős zöldfelületű intézményterület 
(Kht-IZ), valamint különleges honvédségi lakóterület (Kht-Lk) differenciáltan kerülne 
kijelölésre a tervezett fejlesztési irányok szerint. 

 
2.1.2. A rendezés várható hatása 
 

1. Az új beépítésre szánt terület kijelölés, illetve az azon tervezett intézményi funkció 
elhelyezése egy közösségi szolgáltató terület kialakítására biztosít helyet, mellyel 
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bővülhet a település alapfokú ellátása, továbbá szerepet játszik Remeteszőlős közösség 
formálásában. A tervezett intézményi funkció megjelenése Remeteszőlős 
lakosságának legalább az alapfokú egészségügyi ellátása a településen belül 
megoldhatóvá-, továbbá a Polgármesteri Hivatal helye hosszú távon biztosítottá válik. 
 

2. A Nagykovácsi út és az Ördögárok patak közötti mezőgazdasági terület keleti részén 
(cca. 6 ha) alacsony intenzitású fejlesztési terület (max. 2 % beépíthetőség) olyan sport 
és rekreációs célú fejlesztések megvalósítására nyílhat lehetőség, mely szintén 
stratégiai jelentőségű lehet a település fejlődése szempontjából, valamint szerepet 
játszhat a közösségformálásban. 
 

3. A zöldterület, közpark kijelölésével a terület önkormányzati tulajdonban tartása, 
valamint a már kialakult játszótér fennmaradása biztosítottá válik, mely stratégiai 
jelentőségű lehet a település fejlődése szempontjából, tekintve, hogy a területről 
induló túraútvonalak központi szerepet adnak a tervezett közparknak. Mindezeken túl 
egyéb önkormányzati fejlesztési elképzelések esetén helyet biztosíthat 
beruházásoknak. 
 

4. Közösségi tér fejlesztése, az új játszótéri és sportolási funkciók megjelenése szerepet 
játszik Remeteszőlős közösség formálásában, a település fejlődésében.  
 

5. A laktanya területén várható tulajdonjog váltás lehetőséget nyújt a település 
intézményi ellátottságának növelésére, szolgáltatások bővítésére, melynek hatására a 
települési szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlődése várható, amely további 
fejlesztéseket, szolgáltató funkciók megjelenését vonhatja maga után. 

 
2.2 A terv összefüggése releváns, fejlesztési tervekkel, koncepciókkal 
 
A fenti célok és törekvések releváns tervek célkitűzéseivel való vizsgálatakor, Remeteszőlős 
egyes céljai önmagukban nem, csak mint a Pilisvörösvári Kistérség részeként, annak 
fejlesztési céljaival összhangban valósulhat meg ezért az összefüggéseket kistérségi szinten is 
vizsgáltuk. 
 
2.1.3. Illeszkedés az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióhoz 
 
A terv főbb javaslatait összehangolja az „Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció” c. (OFK) 
dokumentummal (2005. 12. 25.), kiemelten a természeti erőforrások és környezeti értékek 
fennmaradása és fenntartható hasznosulása témakörök eseteiben, így: 
 elkötelezett a takarékos és megfontolt környezetgazdálkodás, a természetes és épített 

értékek, a környezeti, táji és kulturális értékek megóvása, a lakosság környezeti 
tudatosságának növelése mellett. Különös figyelmet fordít a környezetbiztonság 
javítására, ezzel az emberi egészség és életminőség javítására, a társadalmi jólét 
növelésére, lakosság, a gazdaság és a környezet közötti harmonikus viszony 
megteremtésére; 

 a lakosság életminőségének javulása, a fenntartható fejlődés elvének szolgálata érdekében 
elengedhetetlen a természeti erőforrásokkal való tudatos és hatékony gazdálkodás, az 
épített környezetnek a természettel, táji adottságokkal összehangolt fejlesztése, 
zöldfelületeink megőrzése és kialakítása; 
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 a természeti erőforrások, és környezeti értékek fennmaradása és fenntartható hasznosulása 
terén törekszik a természeti adottságok megőrzésével, kiaknázásával és fejlesztésével 
együtt járó beruházások generálására. 

 
2.1.4. Illeszkedés az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv II. 2007-2013 céljaihoz 
 
A következő fejlesztési lehetőségek, amelyeket a középtávú nemzeti fejlesztési terv preferál. 
 a népesség egészsége és az összetartozás növelése, 
 a természeti erőforrások, környezeti értékek fenntartható hasznosítása, 
 
Új Magyarország Fejlesztési Terv főbb területi priorításai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Pest megye koncepciója 
 
Pest megye Budapesttel együtt fejlődő térség, amely a központi helyzetéből fakadó előnyöket 

maximálisan kihasználja, ezáltal lakossága számára 
magas színvonalú élet és munkalehetőségeket nyújt 
a megye minden térségében egyaránt. A megye 
tervezési-, tudásbázis-, és partnerség fejlesztési 
tevékenységének eredménye képen a spontán 
szuburbanizációt tervezett, koordinált 
térségfejlesztés váltja fel az EU-s elveknek 
megfelelően, az EU-s támogatási pályázati 
forrásokat a lehető legnagyobb mértékben 
hasznosítva. 

 
2.1.6. Pilisvörösvári Kistérségi Területfejlesztési Stratégiai Program 
 

A Pilisvörösvári Kistérségi Területfejlesztési 
Stratégiai Program földrajzi hatóköre a Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás településeire: 
Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, 
Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, 
Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Üröm, 
Zsámbék terjed ki.  
 
A program meghatározza a kistérségben folyó 
fejlesztési tevékenység irányait, annak elemeit. A 

Új Magyarország fejlesztési Terv 2007-13 

1. 
Gazdaság-
fejlesztés 
Verseny-
képesség 

2.  
 

Közlekedés
fejlesztés 

3.  
 

Társadalmi 
megújulás 

4.  
 

Környezet 
és energia 
fejlesztés 

5.  
 

Terület-
fejlesztés 

6.  
 

Állam-
reform 
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fejlesztési dokumentum stratégiai jellegéből adódóan közép- és hosszútávon elérhető célokat 
tűz ki, ugyanakkor figyelembe veszi a kistérség fejlesztési forrásainak szűkösségét is, ezért 
illeszkedik az Európai Unió fejlesztési ciklusához. Ebből adódóan a dokumentum a 2007–
2013-as tervidőszakra vonatkozik, figyelembe veszi az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
prioritásait, annak megvalósítását szolgáló operatív programokat, azok műveleteit. 
Mindezeken túlmenően azonban a stratégia megfogalmaz olyan fejlesztési célokat is, amelyek 
megvalósításához az Európai Unió fejlesztési forrásai nem mozgósíthatóak, ám a kistérség 
adottságaihoz és lehetőségeihez igazodnak, ezért annak megvalósításához más, 
önkormányzati, lakossági, vállalkozói, nonprofit források bevonása szükséges. 
 
A kistérség stratégiai célja: 
A térségi szereplők összehangolt fejlesztési tevékenysége révén térségünk kínáljon minőségi 
életfeltételeket az itt élők, dolgozók számára, ahol: 
 a minőségi szolgáltatások széles köre érhető el; 
 vonzó a természeti és az épített környezet; 
 versenyképes helyi gazdaság kínál megélhetési lehetőséget; 
 a stabilizálódó népességű településeken erős helyi identitású közösségek élnek. 

 
A célok megvalósulását öt beavatkozási területen (prioritás) végrehajtott intézkedések 
szolgálják. Ezek a prioritások az alábbiak szerint épülnek fel: 
 A helyi közösségek kohéziójának erősítése; 
 Fenntartható, versenyképes helyi gazdaság megteremtése 
 Megbízható infrastrukturális háttér biztosítása 
 Elérhető, minőségi közszolgáltatások biztosítása 
 Vonzó természeti és épített környezet kialakítása 

 
Jövőkép megfogalmazása: 
Minőségi életfeltételeket kínáló térség jön létre, ahol a minőségi szolgáltatások széles köre 
érhető el, a természeti értékek megőrzése mellett az épített környezet elemei is vonzóvá 
válnak. A helyi gazdaság fejlődése révén a foglalkoztatási kapacitás tovább nő, megélhetést 
biztosítva mind a képzett, mind a képzetlen munkaerőnek. A térség dinamikus 
népességnövekedése véget ér, a stabilizálódó népességű településeken erős helyi (települési és 
térségi) identitással bíró közösségek jönnek létre, amelyekben gyengül a térbeli-társadalmi 
szegregáció. 
 
Mit szeretne a kistérség elérni? Mit akar a kistérség elkerülni? 
Térben tagolt települések – „kompakt” 
kisvárosok, megfelelő infrastrukturális háttérrel.

Szétterülő, strukturálatlan elővárosi zóna 
kialakulása, elégtelen infrastrukturális 
ellátottsággal. 

Vonzó természeti és rendezett épített környezet 
biztosítása, élettel teli közterekkel. 

Elhanyagolt középületek, kiüresedő főutcák.  

Fenntartható, minőségi szolgáltatásokra képes 
közszolgáltató szféra. 

Elaprózott, alulfinanszírozott, alacsony 
színvonalú közszolgáltató szféra. 

Erős helyi gazdaság, fejlett szolgáltató 
szektorral. 

10-es út mentén raktárváros kialakulása, helyi 
foglalkoztatási kapacitás csökkenése mellett. 

Erős helyi identitással bíró valódi települési 
közösségek létrejötte, ami teret enged a sok-
nemzetiségi arculat megőrzésének. 

Jellegtelen, elővárossá válik a térség. 
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A felvázolt célokhoz mind az országos és Közép-Magyarországi Régió, mind a megyék és 
kistérségek hosszú távú koncepciói és középtávú operaratív programjai megfelelő módon 
illeszthetők. Ezek ugyan más –más sorrendben de ugyanazokat az elképzeléseket részesítik 
előnyben, és ezeknek alárendelhetők a tervi célkitűzések. A településrendezési terv 
módosítása lehetőséget nyújt olyan új funkciók megjelenésére, melyek közvetett hatásukkal a 
fent vázolt programok megvalósulásával összhangban áll. 
 
2.3 A terv összefüggése a területrendezési és településrendezési tervekkel 

 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény meghatározta az 
ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok 
összehangolt térbeli rendjét. Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, 
valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
Rendelkezik arról, hogy az országos területfelhasználási kategóriák területén mely megyei és 
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriákat, és települési területfelhasználási egységeket 
lehet kijelölni. Az országos övezetek határait a megye, illetve a kiemelt térségek 
területrendezési tervében pontosítani kell. 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének vizsgálata 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve még az Országos Területrendezésről szóló 
2003. évi XXVI. törvény jelenleg érvényben lévő módosítása (2008) előtt került 
jóváhagyásra. Ennek következtében a kiemelt térségi és térségi kategóriákat tekintve néhol 
nem teljes a két terv közötti összhang, ugyanis az országos övezetek határait a kiemelt térségi 
területrendezési tervében kell pontosítani. 
 
A szerkezeti tervek szerint a település tervezésbe vont területeit az alábbi országos és térségi 
területfelhasználási kategóriák és infrastrukturális hálózatok érintik: 
 

ORSZÁGOS SZERKEZETI TERV 
BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI 

TERVÉNEK SZERKEZETI TERV 
Települési térség Városias települési térség 
Erdőgazdálkodási térség Erdőgazdálkodási térség 
Mezőgazdasági térség Zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség 
Gyorsforgalmi út Gyorsforgalmi út 
 
Területei mérleg a BATrT Térségi Szerkezeti Terve alapján: 

BATrT szerinti  
területfelhasználási kategória 

A BATrT szerinti állapot 
területfelhasználási 
kategóriák területe /ha/ 

A BATrT szerint a valós 
közigazgatási határ-hoz igazított 
digitálisan mért adatok /ha/ 

Városias települési térség: 54 91,67 => 92 

Erdőgazdálkodási térség: 175 178,11 => 178 

Zöldövezet részét képező mg-i térség: 44 19,15 => 19 

Összesen:  273  288,93 => 289 

 
Az intézményi funkciójú fejlesztések területe esetében kerül sor beépítésre szánt terület 
kijelölésére, azonban a tárgyi terület túlnyomó része a település közigazgatási területétől 
számított 200 méteres sávon belül van, ezért a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 5. § (3) bekezdése alapján térségi területfelhasználási 
engedély kérelem mellékleteként egy területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) 
hatásvizsgálatot kellett elkészíteni és benyújtani. 
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A BATrT 8.§ (2) bekezdése szerint a „zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség” 
legalább 95 %-át beépítésre nem szánt terület kategóriába kell sorolni, legfeljebb 5 %-án 
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. Remeteszőlős közigazgatási 
területén 19 ha tartozik a „zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség” térségi 
területfelhasználási kategóriába, ennek 5 %-a 0,95 ha, a tervezett fejlesztés mértéke ezen 
korlátok figyelembevételével lett meghatározva. 

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1.§ (1) 
bekezdésének d) pontján belül a db) pont alapján területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezhető a településrendezési terv készítése során beépítésre szánt terület kivételes 
kijelölésére a kiemelt térség területrendezési tervére vonatkozó törvények hatálya alá tartozó 
települések közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi területen. 

A „zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség” térségi területfelhasználási kategóriába 
tartozó, a település közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi területen a TSZT 
módosítási javaslat 0,124 ha-os területet javasol beépítésre szánt területbe sorolni. Ez az 
átsorolás nem ütközik a területrendezési tervek térségi területfelhasználási kategóriákra 
vonatkozó előírásaival. Továbbá a település ezzel csupán a 13 %-át használja ki a BATrT által 
„zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség” területén megengedett, újonnan beépítésre 
szánt terület kijelölési lehetőségnek. 
 
A tervezett beépítésre szánt terület kivételes kijelölésének kérelméhez kapcsolódó területi 
hatásvizsgálat benyújtásra került a Közép-Magyrországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Állami Főépítésze felé. Az eljárás lefolytatását követően a Közép-Magyrországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze 1010267/22 számú levelében a térségi 
területfelhasználási engedélyt új beépítésre szánt területté való kijelölés céljából a 
Remeteszőlős 0105/50 helyrajziszámú ingatlanra megadta. 
 
Remeteszőlős közigazgatási területét az alábbi térségi övezetek érintik: 
 

ORSZÁGOS ÖVEZETEK TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

Országos ökológiai hálózat övezete 
Védett természeti terület 
Természeti terület 
Ökológiai (zöld)folyosó 

 Zöldövezet 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete 

Vizek védelme érdekében védendő terület 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 
területének övezete 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Tájképvédelmi terület 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete  

 
Ökológiai háló övezetével, és annak elemeivel való összhang biztosított,  
mert beépítésre szánt terület kijelölését az ökológiai háló övezetében, illetve annak elemeit 
érintően nem javasolja a terv. A patak menti alacsony intenzitású rekreációs fejlesztési terület 
különleges beépítésre nem szánt területként kerül kijelölésre, melyen max. 2%-os beépítéssel 
nagy zöldfelületi igényű létesítmények elhelyezése megengedett, biztosítva ezzel az ökológiai 
folyosó működését. 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetével való összhang biztosított,  
mert az övezetbe tartozó erdőterületeken fejlesztések nem tervezettek. 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvéd. terület övezetéve, valamint a felszíni vizek 
vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetével való összhang biztosított,  
mert a változással érintett területen a felszín alatti vizek minőségét befolyásoló (pl:bányászati 
tevékenység) nem került meghatározásra, az általános vízvédelmi célú előírásokról a HÉSZ 
vonatkozó paragrafusai rendelkeznek.  
A vizek védelme érdekében védendő területek övezetében fejlesztéseket nem javasoltunk.  
 
Tájképvédelmi területek övezetével való összhang biztosított,  
mert a település szerkezeti és szabályozási tervében kell kijelölni a településkép-védelmi 
terület határát, amely a tájképi értékeket, az ökológiai hálózat területeit, a védelem alatt álló 
természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét 
meghatározó fontos területeket tartalmazza. Ez a védelmi övezet a hatályos tervekben még 
nem szerepel. Tervezett az OTrT 21. §-ban meghatározott szempontok alapján az övezet 
lehatárolása, a szabályozási tervi előírásokban a beépítési mutatók és építészeti kialakításra 
vonatkozó tájesztétikai szempontok rögzítése, valamint a tájképvédelem szempont-
rendszerének figyelembe vétele.  
 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetével való összhang biztosított, 
mert az övezetet a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell 
lehatárolni. A fejlesztési területet nem érinti ilyen övezet. 
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3. A terv környezeti hatásainak feltárása 
 
3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns környezet- és 

természetvédelmi célokkal 
 
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Településeinek Közös 
Környezetvédelmi Programja 
 
A környezetvédelmi program célja a települési környezet megóvása, a természeti 
erőforrásokkal való átgondolt gazdálkodás, a fenntartható fejlődés biztosítása. Ehhez 
szükséges a stratégiai feladatok meghatározása, az eszközrendszerek megteremtése.  
 
A Környezetvédelmi Program célkitűzése az élhető térség megvalósítása. Az élhetőség 
mindazon tényezők gyűjtőfogalma, amely a térség lakosságának életminőségére kihat. Ezen 
belül kiemelt összetevők az ember testi és mentális egészségét befolyásoló, környezeti és 
természeti tényezők. A program végrehajtásának operatív szintjén a környezetvédelmi 
szempontok horizontális érvényesítése szükséges. A környezetvédelmi infrastruktúrák teljes 
kiépítése, a szennyező anyagok környezetbe való jutásának megakadályozása akár a 
keletkezésük megszüntetésével (cső eleji technológiák) a vízbázisok, a természeti területek, 
zöldfelületek hathatósabb védelme, a természetvédelem regionális megerősítése, illetve 
további kiterjesztése a térség egészségesebb társadalma felé tett elsőrangú lépés lehet. Az új 
közlekedési kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévők fejlesztése (elsősorban haránt irányú), a 
közösségi közlekedés színvonalának és elérhetőségének nagymérvű javítása, az alternatív 
közlekedési módok lehetőségeinek megteremtése fontos lépés a térség lakosságának 
életminőség-javulásához. 
 
Specifikus célok: 

 Természeti- és épített környezet védelme és fejlesztése. 
 A térség közösségi közlekedésének fejlesztése, környezetkímélő közlekedési rendszer 

erősítése. 
 
Prioritások: 

 A minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti környezet 
revitalizálása.  

 A térség közlekedési rendszerének fejlesztése figyelemmel a közösségi és 
környezetkímélő közlekedésre. 

 A térség specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció-orientált 
fejlesztések támogatása. 

 Humánerőforrás-fejlesztés a társadalmi kohézió érdekében 
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Élhető térség megvalósítása 

Természeti- és épített 
környezet védelme és 
fejlesztése 

A közösségi 
közlekedés 
fejlesztése, 
környezetkímélő 
közlekedési rendszer 
erősítése

A térség környezetvédelmi és 
természetvédelmi infra-
struktúrájának fejlesztése 

A közösségi közlekedés 
versenyképességének 
növelése a térségben az 
intermodalitás és 
átjárhatóság eszközeinek 
megteremtésével 

Környezet- és természet-
védelmi szemlélet erősítése a 
térség társadalmának minden 
szintjén  

A térség természetes 
zöldfelületi egységeinek, 
vízbázis-védelmi területeinek 
védelme, az egységek közötti 
természetes kapcsolat 
kialakítása 

Az alternatív és 
környezetkímélő 
közlekedési módok 
kihasználhatóságának 
elősegítése

A haránt-irányú 
közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése 

Települési (al)központok 
fejlesztése identitást erősítő 
funkciókkal 

A térségben elérhető rekreá- 
ciós lehetőségek bővítése 

Együttműködések ösztönzése, a civil társadalom szerepének növelése 
a kommunikáció, partnerség erősítése 
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Az első (a minőségi élethez szükséges települési tényezők fejlesztése, természeti környezet 
revitalizálás) prioritáshoz kapcsolódóan a KVP a környezetvédelmi szolgáltató rendszer 
fejlesztését (szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás, alternatív energetika), a 
természetvédelem, természeti környezet rehabilitációját, közösségi jelentőségű és védett 
természeti értékek valamint védett területek megőrzését, helyreállítását, fejlesztését, a Natura 
2000 és védett mezőgazdasági és erdőterületeken az élőhely megőrző mező- és 
erdőgazdálkodás infrastrukturális alapjainak megteremtését (beruházások), települési 
központok, közterületek fejlesztését az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezését 
szorgalmazza.  
 
A második prioritáshoz kapcsolódik (térség közlekedési rendszerének fejlesztése figyelemmel 
a közösségi és környezetkímélő közlekedésre) a közösségi közlekedés versenyképességének 
javítása, környezetkímélő közlekedési módok térnyerésének támogatása, haránt-irányú 
közlekedési kapcsolatok fejlesztése, valamint az együttműködések ösztönzése, a 
kommunikáció, partnerség elősegítése a fejlesztési szereplők közt. 
 
A harmadik prioritás a térség specifikus gazdasági elemeinek lendületbe hozása, innováció-
orientált fejlesztések támogatásán belül főként a turizmus fejlesztése kap hangsúlyt 
 
A negyedik prioritás (a humánerőforrás-fejlesztés a társadalmi kohézió érdekében) az 
együttműködések ösztönzését, a kommunikáció, partnerség elősegítése, környezet- és 
egészségtudatos szemlélet terjesztését ösztönzi (szemléletformálás) a térség társadalmának 
minden szintjén. 
 
A fenti prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések összhangban állnak a készülő 
településrendezési eszközök tervezett módosításaival, javaslataival. 
 
3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben 
 
A tervben az érvényben lévő környezetvédelmi szempontú jogszabályokban megkövetelt 
állapotok elérése, valamint a jelenlegi összességében kedvező környezeti állapot fenntartása a 
cél. Mivel a településen jelenleg nincsen olyan létesítmény, terhelő funkció, melynek 
kibocsájtásából környezeti konfliktus adódik, ezért a negatív környezeti hatások 
mérséklésére vonatkozó intézkedések egyedül a forgalmi terhelés csökkentésére 
vonatkozhatnak.  
 
A településen a továbbiakban sem javasolt gazdasági vagy egyéb potenciális környezetterhelő 
tevékenységnek helyet adó területfelhasználás kijelölése. 
 
Környezeti konfliktusok hiányában a település természeti értékei is viszonylagos védelmet 
élveznek, melyet tovább erősítenek, biztosítanak Remeteszőlős jelentős részét lefedő 
természetvédelmi védettségi kategóriák. Ezen védettségi kategóriák és egyéb jogszabályi 
korlátozások és tiltások figyelembe vételével kerülnek kijelölésre a tervezett fejlesztési 
területek és a módosítani kívánt területfelhasználási kategóriák. 
 
Mivel a településen jelentkező környezeti terhelés nagyrészt a 11104-es jelű út személy- és 
tehergépjármű forgalmából adódik, ennek csökkentésére vonatkozó intézkedések a TSZT-
ben javaslati jelleggel szerepelnek, a terv szabályozási előírásaiban pedig részletesen 
kifejtésre kerülnek.  
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A terv a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat is figyelembe veszi a szabályozási tervi 
előírásokban részletezett beépítési mutatók és építészeti kialakításra vonatkozó tájesztétikai 
szempontok rögzítésével, a környezet végső kialakításának a természet- és környezetvédelmi 
szempontú meghatározásával, továbbá településkép-védelmi övezetek meghatározásával. 
 
3.3. Jelenlegi környezeti helyzet tervvel összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 
 
3.3.1. Természeti adottságok bemutatása  
 
Földtani adottságok, domborzati viszonyok 
 
A községnek helyet adó medence töréses szerkezeti képződmény, melyet minden irányból 
kiemelt sasbércek határolnak. Remeteszőlős belterülete a medencét ÉK-ről határoló Remete-
hegy (424 m) déli oldalán helyezkedik el, 315-325 mBf magasságban. 
A Remete-hegyet É-D irányú törések tagolják, melyek leglátványosabb megjelenítője a 
Remete-szurdok, mely a Nagykovácsi és a Pesthidegkúti medencét köti össze. A Remete-
szurdokban több barlang is található, mely közül a legnevesebb a Remete-barlang, ahonnan 
értékes bronzkori leletek kerültek elő. 
A medence peremén elhelyezkedő hegyek kiemeltebb részein a felszíni karsztformák nagy 
számban vannak jelen. A medence aljzatát az Ördög-árok patak alakította ki, így a völgytalpat 
folyóvízi üledékek töltik ki. A község belterületén a mesterségesen kialakított domborzati 
viszonyok a jellemzőek. 
 
Talajviszonyok 
 
A felszín legfontosabb kőzettípusai a középidei mészkő és dolomitformációk üledéksorozata, 
melyet lejtőüledék, lösz és folyóvízi üledékek borítanak. 
A felszín közeli képződmények a medence-talpon agyagos öszletek, a hegylábi részeken 
löszös-lejtőtörmelékes rétegek, a kiemeltebb részeken pedig a szálban álló kőzet alkotja. 
A kiemelt részeken (sasbércek) a mészkövön kialakult rendzina, a medencében a löszös 
üledékeken képződött barnaföld a jellemző. A barnaföldek mechanikai összetétele vályog, 
agyagos vályog. 
 
Vízrajz 
 
A felszíni vizek tekintetében a település völgyében található az Ördög-árok, mely a felszín 
alakításában jelentős szerepet játszott. 
Összefüggő talajvíz-előfordulás csak a medencében van, ahol a talpon 2-4 m, a lejtőkön 
(domborzattól függően) 4-15 m között található a vízszint. Mennyisége azonban nem 
számottevő. Kémiailag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos típusú. 
A rétegvíz készletet alapvetően a karsztvíz adja, melynek nívója 160-190 m-es mélységben 
helyezkedik el, de főbb vízvezető hasadékok ennél mélyebben helyezkednek el. 
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Éghajlati viszonyok 
 
Remeteszőlős község területe hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi középhőmérséklet 
9 0C körül mozog, a vegetációs időszakban 16,5 0C. Az abszolút hőmérsékleti maximum 
sokévi átlaga 32-33 0C, minimuma -15,0-15,5 0C. 
Az évi napfénytartam 1950 óra körüli. Nyáron a napsütés (760 óra körül) a környező 
síkvidékhez képest kevesebb, télen viszont több (220 óra). A fagymentes időszak hossza 190 
nap körül mozog. 
A csapadék évi átlaga 650 mm, a tenyészidőszakban 350-370 mm csapadékmennyiség a 
jellemző. 
Az uralkodó szélirány ÉNy-i; ehhez tartoznak a legnagyobb átlagos szélsebességek is, 
melynek értéke 4 m/s. 
 
Élővilág  
 
A község belterülete felett (É-i oldal) található erdők 1983 óta természetvédelmi oltalom alatt 
álnak. A Remete-szurdok és környezete fokozottan védett terület, Natura 2000 terület. 
A terület erdészeti kezelője a Pilis Parkerdő Zrt. budapesti igazgatósága, természetvédelmi 
kezelője pedig a Duna-Ipoly Nemzeti Park. 
A növényföldrajzi tértagolás szerint a terület a Pilis-Gerecse flórajárásba tartozik. A 
községünkhöz tartozó erdőket cseres tölgyesek és gyertyános kocsánytalan tölgyesek uralják. 
A Remetehegy tetején és a Remete-szurdok magasabb részein karsztbokor erdők, illetve 
sziklagyepesek találhatóak.  
 
3.3.2. Tájszerkezet 
 
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 változatos domborzati viszonyokkal rendelkező 
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. Az Ördög-árok mentén 
erdőterületek, továbbá gyepes, néhol szántóként hasznosított mezőgazdasági területek, 
valamint a település beépített területei találhatók.  
 
Másik nagy tájszerkezeti elem Remeteszőlősön a település közigazgatási területének jelentős 
hányadát elfoglaló, kiterjedt erdő. 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 meghatározó területfelhasználású 
területek. A Budapesti Agglomerációban különösen fontos az erdők szerepe, a Budapest 
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körüli zöld gyűrű fennmaradásában, a biológiailag aktív és inaktív felületek arányainak 
javításában. Az erdőterületek jellemzően védelmi célú erdőövezetbe vannak sorolva. 
A védett erdőterületeknek azonban jelentős a jóléti szerepe is, a kijelölt turistautak mentén 
látogathatók. A Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőkben elsődleges szempont a 
természetvédelem, emellett az erdei turizmus. Az állami tulajdonú erdőket a Pilisi Parkerdő 
Rt. Budakeszi és Budapesti Erdészete kezeli.  
 
A településen a mezőgazdasági tevékenység alárendelt jelentőségű, 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 a volt határőr laktanya közé ékelődik be. Nagy arányban 
találunk parlagon álló, megjelenő gyomvegetációval vegyes gyepesedő területeket, a 
ténylegesen szántóként művelt földek, ennek a 9 %-nak is csekély hányadát teszik ki. 
Mindezek ellenére a mezőgazdasági területek településszerkezetben funkcionálisan és 
tájvédelmi szempontból betöltött szerepe is fontos, ezért megmaradásuk a távlatban is 
kívánatos. 
 
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 (9 %). Budapest 
közigazgatási határa mentén, a település délkeleti részén található volt honvédségi terület ma 
a Rendőrtiszti Szakközépiskola mellet az Önkormányzatnak is helyt ad. A honvédségi terület 
zöldfelületi szempontból is kiemelkedő, az épületek közötti gazdag, értékes növényállománya 
miatt. 
 
3.3.3. Táji és természeti értékek 
 
A település táji és természeti adottságaiból következik, hogy Remeteszőlős külterületének 
nagy része és a belterület egyes részei is természetvédelmi oltalom alatt állnak. A különböző 
védelmi kategóriák, melyek országos és Uniós védelmet jelentenek, átfedésben vannak 
egymással. A nagyfokú védelem hozzájárul a természeti és táji értékek megőrzéséhez, ezzel 
együtt a kellemes lakókörnyezet biztosításához. 
 
Országos jelentőségű természetvédelmi terület 
 
1. A Budai Tájvédelmi Körzet: 
Országosan védett területként a Budai Tájvédelmi Körzethez tartoznak Remeteszőlős 
erdőterületei a 9/1978. OKTH határozat szerint. A Budai Tájvédelmi Körzet az egyedi táji, 
ökológiai értékek megóvását, és a fővárosi lakosság jelentős kirándulóterületeinek számító 
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kiterjedt, összefüggő erdőterületek védelmét szolgálja. A környék 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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.  
 
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek 
 
A helyi védelem jogi alapját külön önkormányzati rendelet képezheti, amely tartalmazza a 
védetté nyilvánított területek hrsz-t, a területen megengedett területhasználatot, a védelemmel 
összehangolható tevékenységeket és korlátozásokat, a terület védendő értékeinek 
megmaradását biztosító szükséges intézkedések leírását és a védelem érdekében elkülönített 
források és alapok megnevezését. Helyi jelentőségű védett terület jelenleg nincs a 
közigazgatási területen. 
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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 45/2006. (XII. 8.) 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 
 

Országos Ökológiai Hálózat 
 
Remeteszőlős északi, Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó területe a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat magterületként nyilvántartott terület. A magterületek olyan stabil állapotú természetes 
vagy természetközeli élőhelyek, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág 
fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, rajtuk a külső és belső 
környezeti feltételek révén természetes folyamatok érvényesülnek. 
 
A rétekkel, nádasokkal, mocsaras területekkel, erdősávokkal kísért Ördög-árokmente, a 
Nagykovácsi út és a patak között az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójaként van 
feltűntetve. Az ökológiai folyosóba olyan többnyire lineáris kiterjedésű élőhelyek és azok 
láncolata tartozik, melyek alkalmasak a hálózathoz tartozó élőhelyek közötti biológiai 
kapcsolat biztosítására. A patakot kísérő nádas, mocsaras területekkel, ligeterdőkkel tarkított 
rétek mozaikos váltakozása, a különböző típusú élőhelyek laza szövete nemcsak ökológiai, de 
tájképi szempontból is jelentős. Belterületen a lakóházak között a természetes vízfolyást 
kísérő parti vegetációt fűzfák jelzik, a lágyszárú növényzetet jellemzően gyomvegetáció 
alkotja. 
 
A patak menti természetes és természetközeli élőhelyek összefüggő rendszert alkotó folyosója 
csak a település belterületi szakaszán szűkül be, majd megszakad, azonban délre puffer-
területekkel csatlakozik a Budai TK további magterületeihez. A változatos, vizes élőhelyeket 
és természetes gyepeket és erdős részleteket is magában foglaló területek a szomszédos 
puffer-területekkel és magterülettel együtt ökológiai egységet képeznek. 
 
Természeti területek 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint természeti területnek minősül 
valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. 
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Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep és nádas 
művelési ág megváltoztatásához, a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. 
Természeti területek a tájvédelmi körzet és az ökológiai hálózat területein kívül nem 
találhatók Remeteszőlősön. 
 
Egyedi tájértékek 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben található meghatározás szerint (6. §, 
(3) bekezdés): „Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, 
képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, 
történelmi, kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból a társadalom 
szempontjából jelentősége van.” 
Az egyedi tájértékek országos nyilvántartásba vétele folyamatban van, Remeteszőlős nem 
rendelkezik egyedi tájérték kataszterrel.  
 
3.3.4. Terv által befolyásolt környezeti jellemzők  
 
Talaj, felszíni és felszín alatti vizek 
 
Remeteszőlős domborzati viszonyainak kialakulásában meghatározó vízfolyás az Ördög-árok, 
mely a Nagykovácsi-medencében ered, s onnan délkeleti irányban a Kopasz-erdő és a 
Remete-hegy között, majd a Remete-szurdokon áttörve a Hűvösvölgybe érkezik. Az Ördög-
árok vízfolyás kezelője a Közép-Duna-menti Vízgazdálkodási Társulás. 
 
A település a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik. A talajvíz a völgytalpakon 2-4 méter körül, a 
lejtőkön 4-6 m körül ingadozik. Ezek a területek mérsékelten vízhiányosak, a talajvíz kémiai 
összetétele kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. 
 
A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 
7/2005. (III. 1.) KvVM rendelet által módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet 
határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében. Ez alapján a település a 
felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából fokozottan érzékeny területi 
kategóriába tartozik. A fenti kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján a község teljes területe 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület kategóriába sorolható, mivel 
Remeteszőlős olyan karsztos területen helyezkedik el, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a 
felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények található.  
 
A település csatornázottsága magas szintű, kiépítettnek tekinthető. A települések ipari 
létesítmény hiányában ipari jellegű szennyeződéséről nincs tudomásunk.  
 
A térségben két jelentős felszín alatti vízkészlet található. A Duna-menti kavicsos, homokos 
hordalékból termelhető partiszűrésű víz, amely a megye ivóvízellátásának kb. 50%-át 
biztosítja, továbbá a balneológiai hasznosítás bázisát képező, a mezozoós és eocén karbonátos 
kőzettömegben található termálkarszt-rendszer, amelynek utánpótlódási területén hideg 
karsztvíz is feltárható, de csak kis mértékben, lokális célokra, éppen a termál karsztvíz 
mennyiségi védelme érdekében. A településen a Fővárosi Vízművek Rt szolgáltatja a 
vezetékes ivóvizet. 
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A településen a nagy forgalmat bonyolító 11104-es jelű út potenciális közlekedési eredetű 
talajszennyező forrás. A szennyezőanyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék 
ülepedése és a csapadék kimosó hatása következtében kerülnek a talajra és a talajvízbe. Ezt a 
negatív környezeti hatást valamelyest csökkenti az utat kísérő ligetes fasor, mely felfogja a 
szennyezőanyagokat, ezzel védelmet biztosít a mezőgazdasági területek számára. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
 
A település környezetében nincs sem manuális, sem automata mérőállomás, így mérési adatok 
nem állnak rendelkezésre, de a hatósági tapasztalatok kedvezően ítélik meg a levegőminőségi 
állapotát. 
Levegőminőség-védelmi szempontból, az 1/2005. (I. 13.) KvVM rendelet által módosított 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, a 
települést az 1. kategóriába sorolja. Ez Budapest és környéke légszennyezettségi 
agglomerációját jelenti. Ennek alapján a kén-dioxid és benzol tekintetében az „E” 
zónacsoportba tartozik, mely szerint a felső és az alsó vizsgálati küszöbérték között van a 
légszennyezettség. Szén-monoxid tekintetében a „D” zónacsoportba tartozik, melyre jellemző, 
hogy a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték közötti a légszennyezettség. 
A szilárd légszennyező tekintetében van a „C” zónacsoportban, ahol a légszennyezettségi 
határérték és a tűréshatár között van a légszennyezettség. A nitrogén-dioxid és a talajközeli 
ózon koncentráció tekintetében viszont a „B” zónacsoportba tartozik, ahol meghaladja a 
légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt is. 
 
Jelentős mértékű közlekedési eredetű légszennyezést a 11104-es jelű út személy- és 
tehergépjármű forgalma eredményez. A közlekedési eredetű emissziót jellemzően szén-
monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és telítetlen szénhidrogének alkotják. Ezek közül az a 
telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak környezetében rakódnak le. A lakó- és 
üdülőterületek a nagy forgalmú utaktól távolabb helyezkednek el, mely környezetvédelmi 
szempontból kedvező. A nagy forgalmat lebonyolító 11104-es jelű út légszennyezését szintén 
csökkenti az utat kísérő ligetes fasor, melynek lombtömege a légszennyezés csökkentésén 
kívül zajvédelmi és talajvédelmi szempontból is kedvező. 
 
Az üzemi jellegű légszennyezéssel a településen telephely hiányában nem kell számolni. 
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve burkolatlan 
utakról származó por jelenti, a településen azonban alacsony a mezőgazdasági művelési 
területek aránya. 
 
Levegőminőségvédelmi szempontból kiemelkedő értéket jelentenek a település kiterjedt 
erdőségei, valamint kertvárosias jellege és családi házas beépítései, melyek kondicionáló 
hatásuknak köszönhetően kedvezően befolyásolják a Remeteszőlős és a térség 
levegőállapotát.  
 
Az égetésre, bűzös anyagok kezelésére és porképződésre, valamint az allergiát okozó 
növények elleni védekezésre vonatkozó szabályokat az említett település 
környezetvédelméről szóló 10/2006 (XII. 18.) számú rendeletet részletesen szabályozza. 
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Zaj- és rezgésterhelés 
 
A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből, és az üzemi tevékenységből 
származó zaj mértéke jellemzi. Remeteszőlősön üzemi zajforrás nem terheli a lakóterületeket. 
A település zajterhelését a fentiek értelmében, jellemzően a közlekedési eredetű zaj mértéke 
határozza meg.  
 
A tervezési területre vonatkozó ez évi mérési adatok nem állnak rendelkezésre, de a 
helyszínelés alapján megállapítható, hogy a 11104-es jelű út mentén jelentős a közúti 
forgalom. A Budai Hegyvidék a főváros környéki kiránduló övezet része, ezért a település 
felé irányuló forgalom a hétvégeken is okoz zajterhelés növekedést. 
 
A közút kezelőjének (Magyar Közút Kht.) 2009-es évi felszorzott adatai szerint a következő 
forgalmi adatok jellemzőek a 11104 jelű bekötő útra: 

 

Év 
Összes forgalom Személy 

gk 
Kisteher 

gk 

Autóbusz Tehergépjármű Motor 
kp. 

Kerék-
pár 

Lassú 
jármű J/nap E/nap szóló csuklós középnehéz nehéz pótkocsi nyerges speciális 

2009 4837 5590,1 3537 659 295 0 103 89 22 18 1 76 36 1 

 
A közlekedés okozta zajterhelés esetében a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- 
és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének 
határértékeinek kell teljesülniük. 
 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken 

 Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre (dB) 

Kiszolgáló úttól; 
lakóúttól származó 

zajra 

országos közúthálózatba tartozó 
mellékutaktól, a település 

tulajdonában lévő gyűjtőutaktól és 
külterületi közutaktól, a vasúti 

mellékvonaltól és pálaudvarától, a 
repülőtértől, a nem nyilvános fel- 

és leszállóhelyektől származó zajra 

országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önk. tulajdonában lévő belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, első- és másodrendű 

főutaktól, az autóbusz pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és a pályaudvarától, a repülőtértől, 

és a nem nyilvános fel- és leszállóhelytől 
származó zajra 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 6-22 óra 

2. 

Lakóterület (kisvárosias-, 
kertvárosias-, falusias-, 
telepszerű beépítésű) 
Különleges területek 

közül az oktatási 
létesítmények területei, a 

temető, zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

 
A Nagykovácsi út zajterhelését a 2010. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalom előrebecsült 
adataiból számítottuk a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapján. 
 
A zajtól védendő területeken meghatározott zajterhelési határértékek a Nagykovácsi út 
települést érintő különböző szakaszain a védendő homlokzatok előtt 2m-el 1,5 m-es 
magasságban vannak meghatározva, így a zajszámítás során is ezen referencia pontokat 
vettük alapul. 
A számítások és a jogszabályi előírások összevetése alapján megállapítható, hogy a 11104-es 
jelű út mentén jelentős mértékű, azaz 10 dB-t meghaladó határérték túllépés nem 
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tapasztalható, azonban a 206-os hrszú telken, az úttól 18 méter távolságban lévő épület 
esetében kis mértékű határértéket meghaladó terhelés jelentkezett.  
 
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal: 

Járműkategória 
ÁNFi 

(jármű/nap) 
Qinappali  

(jármű/óra) 
LAeqi  (7,5) 

(dB) 
LAeq (7,5) 

(dB) 
LAeq (18) 

(dB) 
I. 4252 247 65,8 

67,4 61,7 II. 478 28 60,2 

III. 133 8 58,1 

 
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel: 

Járműkategória 
ÁNFi 

(jármű/nap) 
Qiéjszakai 

(jármű/óra) 
LAeqi  (7,5) 

(dB) 
LAeq (7,5) 

(dB) 
LAeq (18) 

(dB) 
I. 4258 37 57,6 

59,3 53,6 II. 478 4 52,3 

III. 133 1 50,7 

 
i I. → szgk.+kistgk 
 II. → mkp. + busz + ktgk. 
 III. → ntgk. + tgk.-szer.+cs-busz 
ÁNFi  → átlagos napi forgalom akusztikai járműkategóriánként 
Qnappali  → évi átlagos óraforgalom akusztikai járműkategóriánként 
LAeqi (7,5)  → referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akusztikai járműkategóriánként 
LAeq (7,5)   → referencia egyenértékű A-hangnyomásszint 
LAeq (d)   → eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az úttengelytől mért X m távolságban 
   → kis mértékű határérték túllépés 

 
A 11104-es jelű út forgalmi zaját valamelyest csökkenti az út menti zöldsávban elhelyezkedő 
változatos fajú, ligetes fa és cserjeállomány, mely lombtömegével zajcsillapító hatást fejt ki, 
azonban ennek ellenére a lakóterületei részeken a forgalmi zaj hallható, különösen a település 
magasabban fekvő területein, melyhez hozzájárul a település sajátos domborzati viszonya. 
 
A területen nincs olyan üzemi tevékenység, amely számottevő rezgéshatást okozna. A 
környéken egyedül a közlekedés tekinthető környezeti rezgésforrásnak. 
 
Hulladékkezelés 
 
A települési szilárd hulladék gyűjtését és elhelyezését a Rumpold cégcsoporthoz tartozó 
társaságok végzik. A cégek Pilisvörösváron és Esztergomban üzemeltetnek 
átrakóállomásokat, a hulladékok végső ártalmatlanítása a Rumpold-Bicske Kft. 
üzemeltetésében lévő Bicskei Regionális Hulladékkezelő Telepen történik. Remeteszőlős 
hulladékát közvetlenül a bicskei lerakóra szállítják be. A településen a kommunális 
hulladékok gyűjtése tehát megoldott. 
 
Az Önkormányzat a hulladékok szelektív gyűjtésére hulladékgyűjtő szigetet létesített, 
melynek három konténere az Amur u.-patak sétány sarkán találhatók. 
A településen az illegális hulladék lerakása nem jellemző, valamint gazdasági és ipari 
tevékenység hiányában ipari jellegű veszélyes hulladék sem képződik Remeteszőlősön. 
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3.3.5. Környezeti állapot egyéb jellemzői, eltartó-képesség, környezeti terhelhetőség 
 
A településen a tervezett módosítás a természeti környezet egyes elemeinek alacsony 
igénybevételével jár. A közintézmények, a kereskedelem-szolgáltatás intézményeinek 
alapfokú volta, hiánya miatt a településen egyik környezeti elem, vagy rendszer tekintetében 
sem tapasztalható jelentős környezeti terhelés. A településen gazdasági társaságok kizárólag a 
laktanya területén, koncentrált helyen, a lakóterülettől elszigetelten helyezkednek el, így nem 
terhelik a lakóterületeket. 
A tervezett fejlesztések energia ellátása biztosítható a jelenlegi rendszerről, mind a villamos 
energia mind a gázellátás tekintetében. A fejlesztési területek határosak a vezetékes ivóvízzel 
és csatornahálózattal ellátott belterületi lakóterületekkel így a meglévő hálózatra való 
csatlakozással a terület ellátása biztosítható. 
A terhelhetőség tehát fokozható, de a település kedvező környezeti állapotának további 
fenntartása a fejlesztések során is kívánatos szempont.  
 
A települési TSZT-vel kapcsolatban kizárólag a tervezett területfelhasználási módosítások, 
valamint az azokon tervezett közösségi, alapfokú intézményi - egézsségügyi, oktatási, 
igazgatási - célokat szolgáló fejlesztési elképzelések fogalmazódtak meg. Mindazon által 
Remeteszőlős környezeti eltartó képességét, valamint terhelhetőségét tekintve jelentős 
tartalékokkal rendelkezik, melyeknek állapotát, illetve az azokhoz kapcsolódó javaslatokat a 
közművek vonatkozásában az alábbiakban ismertetjük. 
 
Vízellátás 
 
A település vízellátása a Fővárosi Vízművek Rt.-től való vízátvétellel biztosított. A regionális 
rendszernek tekinthető gerincvezeték a II. kerület Hűvösvölgyben található Bükkfa utcai 
(Budapest) nyomásfokozótól indul a Nagykovácsi út mellett lévő laktanyáig, NA 400 mm-es 
átmérővel. Nagykovácsi és új fejlesztési területeinek vízellátásának biztonságos megoldása 
érdekében felhasználásra került a Remeteszőlős közigazgatási területén lévő volt Adyligeti 
laktanya területén található 2x400 m3-es üzemen kívüli víztározó. A tározók üzembe 
helyezésével nagymértékben megnőtt Nagykovácsi és Remeteszőlős ellátandó területeinek 
biztonságos vízellátása, továbbá a vízellátásfüggő beépítés-fejlesztések 
megvalósíthatóságának lehetősége. A laktanyától Remeteszőlősig NA 300 mm-es nyomócső 
épült ki, melyről nincs leágazás. A vezeték Remeteszőlős területére telepített 2x100 m3–es 
medencéket táplálja. A medencék tervezett túlfolyószintje B 314,0 méter. A Remeteszőlősi 
nyomásfokozótól – Remeteszőlősön és Nagykovácsin át – az északi lakó-üdülőterületen 
található Kálvária dombi 2x500 m3–es medencékig lefektetett NA 300 mm–es nyomócső 
szállítja az ivóvizet, mely a rendszer fővezetéke. 
A kialakult teljes főhálózati és tározó térfogati rendszerrel, tehát a teljes vízmű rendszerrel, 
az Adyligeti nyomásfokozóval és tározókapacitással együtt, Remeteszőlős távlati vízigénye 
megoldást nyert.  
 
Szennyvíz elvezetés 
 
A településen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel. A csatornázatlan területeknél, 
így a tervezési területen is elválasztott csatornázás alkalmazható. Állami és lakossági 
hozzájárulással a teljes belterületre kiterjedő csatornahálózat épült ki. A döntően gravitációs 
szennyvízcsatorna–hálózat főgyűjtője az Ördög-árok mellett épített DN 300 mm-es ac 
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csatorna. Rácski telepen lévő községi szennyvízátemelő a település szennyvizeit a Főváros 
csatornahálózatába továbbítja. 
Remeteszőlős szennyvízcsatornázása befejeződött. A belterületi csatornahálózat 300 mm-es ac 
főgyűjtő vezetéke a Patak sétányon húzódik a Rácski-telepen található szennyvízátemelőig. 
Az átemelő - 2 db FLYGT 330 181 HT 463, 1 db azonos tartalékszivattyú - - kapacitása az 
üzemeltető tájékoztatása szerint 60 - 80 l/sec. Ennek megfelelően 3000 m3/d 
szennyvízmennyiség továbbítására alkalmas. Mivel a D300 mm-es ac főgyűjtő minimális 
esése helyenként nem éri el a 3%o-ot Nagykovácsi és a Rácski-telepi átemelő között – az 
országúttal párhuzamosan – új gravitáció gerincvezetéket kell létesíteni, az átemelő és 
Budapest közötti nyomott vezetéket változatlan nyomvonalon meg kell duplázni.  
A település kül- és belterületén a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhető 
meg, külterületen zárt szennyvízgyűjtő műtárgy engedélyezhető meghatározott időre. Az 
érintett fogyasztókat kötelezni kell a szennyvízcsatornára való rákötésre. A fokozottan védett 
területen való gravitációs szennyvízcsatorna átvezetéséhez környezeti hatásvizsgálat készítése 
szükséges. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A település az Ördög-árok vízgyűjtőjében fekszik, aminek a fővárosi szakasza rendezés előtt 
áll. A település a felszíni vízelvezetése jelenleg részben megoldatlan. Az utcákban nem épült 
ki csapadékvíz elvezetést biztosító árokhálózat, igaz a település úthálózata csak kis részben 
burkolt felületű. 
A csapadékvizek elvezetésének rendszere hasonló a gravitációs szennyvízcsatornához azzal a 
különbséggel, hogy a csapadékcsatornák több helyen bevezethetők a befogadó 
csatornarendszerbe, illetve a fő befogadóba az Ördög-árokba. Remeteszőlős csapadékvíz 
elvezetésére, az alatta elterülő területekkel összhangban, egységes vízrendezési tervet kell 
készíteni.  
Az ingatlanok épületein összegyülekező csapadékvizeket – a szennyvízcsatornázás miatt 
felhagyott – szennyvíztározókba kell felfogni és öntözésre felhasználni. Ez jelentős ivóvíz 
megtakarítás okoz, mivel a kertvárosi területeken a locsolási vízigény általában magas. 
A csapadékvíz elvezetésére földmedrű árok kialakítása szükséges. A csapadékvíz-hozamok 
meghatározását az egy éves gyakoriságú mértékadó csapadék intenzitásra kell meghatározni. 
 
Villamos-energia ellátás 
 
Remeteszőlős középfeszültségű villamosenergia-ellátását az ELMŰ Rt. Észak–Budai 
Üzletigazgatóság kezelésében lévő, solymári alállomásból kiinduló 20 kV–os vezetékek 
biztosítják. A településen mind a kis-, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes 
formában üzemel. A település növekvő villamos energia szükségletét a meglévő 20/04 kV–os 
transzformátor–állomások névleges teljesítményük növelésével, és új transzformátorok 
építésével, továbbá háttérfejlesztésekkel lehet biztosítani.  
Új villamos energia (közép- és kisfeszültségű, közvilágítási) hálózatokat a helyi védelem alatt 
álló terület határán belül kizárólag a térszín alatt földkábellel, a település egyéb területein 
pedig lehetőleg földkábellel kell megvalósítani, belterületen új légvezeték nem létesíthető, a 
meglévők folyamatos átépítése javasolt. Ahol a meglevő vezetékhálózatok föld feletti 
elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási szempontból (az utcabútorozási és utca 
fásítási lehetőség biztosítása érdekében) a hálózatokat lehetőleg közös oszlopsorra kell 
összevonni. 
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Gázellátás  
 
A Nagykovácsi nagyközség gázellátását két rendszer biztosítja. Az egyik rendszer Solymár 
felől épült ki és a TIGÁZ ZRt. üzemelteti, míg a másik a főváros felől Adyligeten keresztül 
érkezik a településre a FŐGÁZ ZRt. üzemeltetésében. A TIGÁZ Rt. hálózatában a 
nagyközépnyomású gázvezeték átmérője nem megfelelő, így a jelenlegi nyomásszabályozó 
nem tudja a többlet igényeket biztosítani. Ennek megfelelően Remeteszőlős gázigénye a 
fővárosi rendszerről került megoldásra, a település Adyliget felől a FŐGÁZ Rt. Hálózatáról, a 
Nagykovácsi út mellett kiépült nagyközépnyomású vezetéken kapja a gázt. A község teljes 
belterületén ki van építve a gázvezeték elosztóhálózata. 
 
3.3.6. Fennálló környezeti konfliktusok 
 

 A településen a nagy forgalmat bonyolító 11104-es jelű út potenciális közlekedési 
eredetű talajszennyező forrás.  

 A fent említett 11104-es jelű út személy- és tehergépjármű forgalma a levegő 
minőségét is negatív irányban befolyásolja.  

 Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve 
burkolatlan utakról származó por jelenti, a településen azonban alacsony a 
mezőgazdasági művelési területek aránya. 

 A település mellett elhaladó közúti forgalom zajvédelmi szempontból is kedvezőtlen 
hatású.  

 A Budai Hegyvidék a főváros környéki kiránduló övezet része, ezért a település felé 
irányuló forgalom a hétvégeken is okoz zajterhelés növekedést. 

 A lakóterületei részeken, különösen a település magasabban fekvő területein, a 
település sajátos domborzati viszonyai miatt a forgalmi zaj felerősödik. 

 A településen elhelyezkedő ökológiai folyosó az Ördög-árok, illetve a 11104-es jelű út 
között elhelyezkedő területe kis mértékben összeszűkül, mely természetvédelmi 
szempontból kedvezőtlen. A beszűkült ökológiai folyosó funkcióját tovább rontja a 
forgalmi terhelés. 

 Az Ördög-árok mentén haladó turista útvonal kiinduló pontja a település belterületén 
helyezkedik el. Az ide látogatók, illetve az innen gyalogosan elindulni kívánók 
jelentkező parkolási igénye nincs rendezett keretek között biztosítva. 

 Turizmusból adódóan az turista útvonal mentén előfordul szemetelés, mely a védett 
természeti területekre nézve károsító, tájképileg negatív hatású. 

 A jelentős számú burkolatlan, vagy rossz minőségű burkolt út csapadékvíz elvezetése 
nem megoldott. Az utak kiépítése, illetve burkolat cseréje során a csapadékvíz 
elvezetést meg kell oldani. 
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3.4. A terv megvalósulásával hatást kiváltó tényezők és okok feltárása  
 
3.4.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele, környezetterhelés előidézése 
 
A települési önkormányzattal közösen történt egyeztetések során kialakított program alapján 
lakóterület, zöldterület, valamint különleges beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre, 
mely utóbbi nagy zöldfelületi igényű rekreációs funkciók, sportpályák elhelyezésére ad 
lehetőséget.  
 
A különleges beépítésre nem szánt területfelhasználás, a környező települések turisztikai 
fejlesztésével együtt vonzerőt jelentene, így a település turistaforgalma növekedne. A KK 
terület kijelölése általános mezőgazdasági területen (szántón) történik, így a helykijelöléssel a 
termőföld hasznosítási lehetőségei ugyan romlanak, azonban a sok éve felhagyott, műveletlen 
gyepes vegetáció területének jövőbeni rendezett feltételek között történő fejlesztése kedvező 
irányban befolyásolja a változást. 
 
Az újonnan kijelölésre javasolt lakóterület lehetőséget ad a település alapfokú ellátását 
kiszolgáló intézmények egy részének megjelenésére, mely a természeti erőforrásokat tekintve, 
kizárólag a területfoglalás miatt lehet kedvezőtlen, azonban a kijelöléssel érintett ingatlan 
szintén felhagyott szántó. 
 
A környezeti elemek tekintetében a területfoglalás, valamint a megjelenő funkciók, 
tevékenységek nem jelentenek veszélyt a környezeti elemek minőségére.  
 
3.4.2. A terv által kiváltott környezeti következménnyel járó társadalmi-gazdasági 

folyamatok elemzése  
 
Gazdasági vonatkozásában a fenntartható fejlődés olyan gazdaságot jelent, melynek magas a 
termelékenysége és az innovációs szintje. Az innováció előfeltétele pedig a minőségi oktatás, 
a kutatás-fejlesztés és az erős kis- és középvállalkozások, valamint a fenntartható fejlődés 
melletti elkötelezettség. Ezért fontos Remeteszőlős szűkös lehetőségeit tekintve az oktatás 
nevelés és a tudásbázisú gazdaság fejlesztése. A tervezett fejlesztések Remeteszőlősön az 
előbbieken felül az eltartóképességére a megteremtett munkahelyeken keresztül gyakorolnak 
közvetlen hatást, abban az új munkahelyek számának mértékével arányosan idézik elő pozitív 
változást.  
Az újonnan megjelenő beruházások munkahelyteremtő hatásán túl a terület értékesítéséből 
származó önkormányzati bevételek a település fenntartható fejlesztésére, a meglévő értékek 
védelmére fordíthatóak. 
 
Remeteszőlős átlagos ingatlanérték alakulására a tervezett fejlesztések pozitív hatással 
lehetnek. Amennyiben a község hiányzó alapfokú intézményi rendszere kiépülésre kerül, a 
most különösen természeti adottságai és nyugodt lakókörnyezete miatt vonzerővel rendelkező 
község a továbbiakban az alapvető szolgáltatásokat is helyben tudja nyújtani. Így az egész 
település vonzerejét erősíti, csökkentve ezzel a jelenleg településen kívül megoldott, az 
alapfokú ellátás elérése miatt szükséges ingázások okozta többletforgalmat, ami a káros 
környezeti hatásokat csökkenti. Ez az értéknövekedés kihatással lehet az ingatlanárakra is. 
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A megjelenő új funkciók közül a különleges beépítésre nem szánt terület idegenforgalmi 
vonzerőt jelenthet, élénkítve a település gazdaságát. A helykijelöléssel, a környezetvédelmi 
előírások és jogszabályok szigorú betartásával azonban nem okozhat jelentős 
környezetterhelést.  
 
3.5. Várható környezetet érő hatások, környezeti következmények  
 
Remeteszőlős jelenlegi kialakult állapotát tekintve környezeti terhelést okozó, meglévő és 
tervezett tevékenységek és létesítmények hiányában a legfőbb negatív hatással járó 
hatótényező a település dél-nyugati határán végighaladó Nagykovácsi út forgalma, mely 
légszennyezéssel, talajszennyezéssel és zajterheléssel jár. A 11104 jelű út Nagykovácsiban 
véget ér, ezáltal Remeteszőlős is zsákfalunak tekinthető. A belterületi úthálózat teljes hossza 9 
km, melynek csak 30%-a van ellátva szilárd burkolattal, mely szintén környezeti terhelést 
eredményez az itt élők számára. 
Mivel egyéb szennyező és terhelést okozó forrás a település közigazgatási területén nem 
található, ezért a javaslatokban ennek a közlekedés okozta terhelésnek a mérsékelésével, 
valamint a tervezett módosítások környezeti igénybevételének vizsgálatával és csökkentésével 
kell foglalkozni.  
 
A továbbiakban a tervezett változások, fejlesztések levegőre, talajra, vizekre, 
hulladékgazdálkodásra, zaj- és rezgésterhelésre, valamint épített és természeti környezetre 
gyakorolt igénybevételeit és terheléseit sorra vesszük. 
 
3.5.1.  Környezeti igénybevétel, illetve terhelés 
 
A jelenleg hatályban lévő terveket a tervezett módosítások az alábbi területeken érintik. 
 
Területfelhasználást érintő változtatások 
 
1. Közösségi szolgáltató (településközponti) terület kialakítása 
A különböző jogszabályok által meghatározott védendő és védelmi területek Remeteszőlős 
jelentős területét lefedik, így fejlesztésre, beépítésre szánt területek kijelölésére egyetlen 
területegység maradt fenn, melyre a BATrT korlátozása vonatkozik. A módosítandó terület 
túlnyomó része a szomszédos Nagykovácsi, illetve Budapest közigazgatási határától számított 
200 méteres sávon belül fekszik. 
 
A BATrT szerkezeti tervének vonatkozásában, annak 5. §. (3) bekezdése előírja, hogy új 
beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető 
ki, kivéve ha külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) 
hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja. 
A BATrT területrendezési céljai között szerepel a települések összenövésének 
megakadályozása. A tervezett beépítésre szánt terület térségi és települési léptékben mérve 
sem számottevő – 0,124 ha, ebből adódóan a tájban nem jelenhet meg olyan mérvű beépítés, 
ami Remeteszőlős, Budapest illetve Nagykovácsi települési térsége között meglévő 
mezőgazdasági területekből és kiterjedt erdőkből álló Budapest körüli „zöldgyűrű” 
fennmaradását kismértékben is akadályozná.  
A tervezett beépítésre szánt terület kivételes kijelölésének kérelméhez kapcsolódó területi 
hatásvizsgálat benyújtásra került a Közép-Magyrországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
Állami Főépítésze felé. Az eljárás lefolytatását követően a Közép-Magyrországi Regionális 
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Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze 1010267/22 számú levelében a térségi 
területfelhasználási engedélyt új beépítésre szánt területté való kijelölés céljából a 
Remeteszőlős 0105/50 helyrajziszámú ingatlanra megadta. 
 

Nagykovácsi hatályos TSZT-je Remeteszőlős tervezett TSZT-jének programja 
 
A tervezett 0,124 ha-os intézményi funkciók elhelyezésére szolgáló terület jelenleg 
mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába tartozik, azonban valós használatát tekintve 
felhagyott szántóterület. A területen önkormányzat intézmény elhelyezésének akar a 
lehetőséget teremteni a terület lakóterületbe történő átsorolásával, melyre a településnek 
mindenképpen szüksége lenne az alapellátáshoz szükséges intézmények, valamint 
településközpont hiányában. 
A lakóterületen belül egy alapintézmények elhelyezésére szolgáló építési övezet bevezetését 
tervezi, melyen az önálló lakófunkció nem megengedett. Az érintett ingatlanon olyan 
fejlesztések vannak tervbe véve, melyek a település önálló életéhez, ellátásához 
nélkülözhetetlen funkcióknak biztosítana teret, a köz érdekeit szolgálva. Az önkormányzat 
olyan intézményi háttér létrehozásának akar lehetőséget teremteni, mellyel a település 
alapellátásához szükséges egészségügyi rendelők és a polgármesteri hivatal helyiségei 
megvalósíthatóságának területi és tárgyi feltételei adottak, egy újonnan kialakításra kerülő 
településközpont részeként. Az érintett ingatlant a fentiekben közölt kiszervezett kötelező 
feladtok egy részének helyben tarthatóságának okán, Remeteszőlős Község Önkormányzata 
közcélból kívánja beépítésre szánt területté átsorolni  
A 1,258 m2 –es telken egy kb. 250 m2 alapterületű kétszintes épület tervezett, melynek az alsó 
szintjén a kb. 6 főt foglalkoztató Önkormányzati irodák és tárgyaló, az emeleten 
gyermekorvosi- és háziorvosi rendelők, védőnői szoba kapnának elhelyezést, a szükséges 
kiszolgáló helyiségekkel (mosdó, stb.). 
A vizsgált terület táji- természetvédelmi, ökológiai szempontból nem jelentős, kimagasló 
értéket nem képvisel, a tervezett fejlesztés így a természeti értékek károsítása nélkül 
megvalósulhatnak.  
 
2. Különleges beépítésre nem szánt területfelhasználási módú terület kialakítása  
A 0120 – 0144 hrsz-ú fejlesztési terület a Nagykovácsi út és a Patak-sétány között nyúlik el, 
melynek különleges beépítésre nem szánt (KK) területfelhasználási kategóriába való sorolása 
javasolt. Bár a tervezési terület ökológiai folyosó természetvédelmi kategóriával érintett, az 
átsorolás természetvédelmi érdekeket nem sért, tekintve, hogy a KK területfelhasználási 
kategória az OTÉK szerint 2%-os beépítést enged meg, így a minimális beépítési mutató 
mellett, környezeti igénybevétele, terhelése elhanyagolható. 
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Nagykovácsi hatályos TSZT-je Remeteszőlős tervezett TSZT-jének programja 
A tervezett fejlesztés a hivatalos földhivatali nyilvántartás szerint szántó művelési ágú 
mezőgazdasági földterület igénybevételével valósítható meg. A területen nagy zöldfelületi 
igényű, elsősorban sportolási célra kialakított funkció elhelyezése van tervbe véve. 
 
3. Zöldterület (Közpark) kialakítása 
A terv szerint a Ponty utcában már meglévő játszótér, valamint a tanösvény és túraútvonal 
kezdete közötti 0,33 ha nagyságú terület zöldterület (Közpark) kategóriába kerül át. A 
tervezett módosítás az 50-es helyrajziszámú telket zöldterület kategóriába sorolja, biztosítva 
ezzel az itt már megjelenő játszótéri funkciók fennmaradását, a terület beépítetlenségét. A 
patak közelségére, valamint a területtől északra elhelyezkedő természetvédelmi kategóriákra 
tekintettel kell a területen tervezett jövőbeni fejlesztések irányát meghatározni, melyet a 
zöldterület besorolás jelentősen behatárol.  
 

Nagykovácsi hatályos TSZT-je Remeteszőlős tervezett TSZT-jének programja 
 
Egyéb, területfelhasználás változást nem igénylő fejlesztési irányok 
 
4. Közösségi tér fejlesztésére  
A tervezett fejlesztések között szerepel a közösségi tér fejlesztésének célja, mely kimondottan 
játszótéri illetve sportolási lehetőségek kialakítását irányozza elő az arra alkalmas kül-, vagy 
belterületi ingatlanokon. Az előzetes vizsgálatok és a lakossági által megfogalmazott igények 



Remeteszőlős Község Településrendezési Eszközeinek alátámasztásául szolgáló 
Környezeti értékelés 
 

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu 

DIN EN ISO 9001:2008 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva 
www.kasib.hu 

34

alapján a település területén kb. 3000-3500 m2 területnagyság szükséges a tervezett közösségi 
funkciók ellátásához. A fejlesztési cél nem követel meg konkrét területfelhasználás 
módosítást, tekintve hogy a közösségi tér fejlesztését a település bármely ingatlanján el lehet 
végezni, azonban a sport és játszótéri funkciók elhelyezésére elsősorban a település északi 
fokozottan védelemmel nem érintett erdőterületein belül adódik lehetőség.  
 

Nagykovácsi hatályos TSZT-je Remeteszőlős tervezett TSZT-jének programja 
 
5. A szükséges alapintézményi ellátás megteremtése, a volt honvédségi területeken 
Az állami tulajdonban lévő, potenciális fejlesztési lehetőségeket rejtő területen, a tulajdonosi 
és kezelői helyzet jelenlegi állása szerint a különleges honvédségi területfelhasználási 
kategóriát meg kell tartani. Az önkormányzat távlati elképzelései közérdekű fejlesztésről 
szólnak amennyiben az államtól tulajdonba megkapja az e célra szánt kb. 3,2 ha nagyságú 
területrészt. Mindezek miatt az állami tulajdonban lévő és a Rendészeti Szakközépiskola 
kezelésébe tartozó területen a helyi elképzelés szerint rövid távon egy óvoda, valamint egy 
egészségház kialakítása van tervbe véve, mely funkciók a későbbiek folyamán bővíthetők 
egyéb szolgáltató, közérdekű ellátást biztosító intézmény(ekk)el.  
 

Nagykovácsi hatályos TSZT-je Remeteszőlős tervezett TSZT-jének programja 
 
A terv szerint a jelenlegi különleges honvédségi területen belül különleges honvédségi 
intézményterület (Kht-I), különleges honvédségi jelentős zöldfelületű intézményterület (Kht-
IZ), valamint különleges honvédségi lakóterület (Kht-Lk) differenciáltan kerülne kijelölésre a 
tervezett fejlesztési irányok szerint. 
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Különleges honvédségi jelentős zöldfelületű intézményterület (Kht-IZ): 
A helyi fejlesztési elképzelések megvalósítására, azaz az intézményi funkció megjelenésére a 
honvédségi terület adottságait és kihasználtságát figyelembe véve a sportpályától északra lévő 
területegység lehet alkalmas (0106/18 és 0108 hrsz-ú ingatlanok), mely területen magára 
hagyott, használaton kívüli, műszaki állapotukat tekintve életveszélyes barakk épületek, 
valamint egy jó állapotban lévő, jelenleg használat alatt álló, óvoda céljára átalakítható, 
bővíthető épület helyezkedik el. A tervezett Kht-IZ területen elhelyezhetővé válnak a 
település jelentős zöldfelületet igénylő önkormányzati alapintézményi, vagy egyéb nem 
önkormányzati kiegészítő intézményi funkcióval hasznosuló területei. 
 
Különleges honvédségi intézményterület (Kht-I): 
A honvédségi terület azon részét, mely a Rendőrtiszti Szakközépiskolának ad helyet, illetve 
annak használatban van különleges honvédségi intézményterület kategóriába tervezett sorolni. 
A Kht-I terület a Szakközépiskola területeit, továbbá az egykori laktanya területének 
önkormányzati alapintézményit, vagy egyéb nem önkormányzati kiegészítő intézményi 
funkcióval hasznosuló területeket foglal magába. A tervezett besorolás a 0106/2, 4, 16-17 
hrsz-ú ingatlanokat érinti. 

 
Különleges honvédségi lakóterület (Kht-Lk): 
A Különleges honvédségi lakóterület (Kht-Lk) Remeteszőlős esetében az egykori laktanyát 
kiszolgáló, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot 
meg nem haladó lakóépületek területeit foglalja magába, mely a 0106/15 hrsz-ú ingatlant 
érinti. 

A vizsgált terület táji- természetvédelmi, ökológiai szempontból nem jelentős, kimagasló 
értéket nem képvisel. A tervezett fejlesztés így a természeti értékek károsítása nélkül 
megvalósulhatnak. A tervezett fejlesztések nem okoznak jelentős környezetterhelést és 
igénybevételt.  
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Az alábbi táblázatban a felsorolt 5 fejlesztés környezetterhelési azon hatásait vizsgáltuk, 
amelyek a hatótényezők és igénybevételek egymásra-hatásából adódóan a 
legkedvezőtlenebb állapotot eredményezik. 
 

Környezeti 
elemek, 

rendszerek 

Hatótényezők, 
igénybevételek 

Terhelések, közvetlen és 
közvetett hatások  

Környezet-
terhelés várható 

mértéke 

Életminőségben bekövetkező 
változások 

Levegő 

Beruházások létesítési 
időszaka 

Porterhelés, munkagépek 
okozta levegőterhelés 

Átmeneti Átmeneti romlás 

Új beépítések megjelenése 

Megjelenő fűtési eredetű 
levegőterhelés 

Kismértékű Életminőség kismértékű romlása 

Biológiailag aktív 
felületek csökkenése 

Kismértékű Életminőség kismértékű romlása 

Növénytelepítés 
Légszennyezés 

csökkentése, kondicionáló 
hatás növekedése 

Környezet-
terhelés 

csökkenés 

Negatív hatások kompenzálása, 
életkörülmények javítása 

Termőföld, 
talaj, felszíni 

és felszín alatti 
vizek 

Létesítési időszak 
Talaj humuszos rétegének 

letermelése, bolygatása 
Átmeneti Átmeneti romlás 

Területfoglalás, burkolatok, 
építmények megjelenése 

Termőföld kiterjedésének 
csökkenése  

Kismértékű 
Romló termőföld hasznosítási 

lehetőségek 

Havária jellegű szennyezés 
Talaj, felszíni és felszín 

alatti vizek szennyeződése
Átmeneti Átmeneti romlás 

Növénytelepítés 
Kedvező hatás a talaj- és 
vízháztartási viszonyokra 

Környezet-
terhelés 

csökkenés 

Negatív hatások kompenzálása, 
életkörülmények javítása 

Hulladék Hulladék megjelenése  
Hulladék-elhelyezési 

probléma Potenciális Életminőség kismértékű romlása 

Zaj- és rezgés-
terhelés 

Létesítési időszak 
Zaj- és rezgésszint 

emelkedés 
Átmeneti Átmeneti romlás 

Feltárást szolgáló új utak 
kialakítása, forgalom várható 

növekedése 

Növekvő zaj- és 
rezgésterhelés 

Kismértékű, 
Elviselhető 

Célforgalom növekedésével életminőség 
kismértékű romlása 

Növénytelepítés Zajterhelés csökkentése  
Környezetterhelés 

csökkenés 
Negatív hatások kompenzálása, 

életkörülmények  javítása 

Természeti 
környezet, 
élővilág, 
ökológiai 
hálózat 

Létesítés, építkezés 
Élőhelyek csökkenése, 
migráció, degradáció 

Átmeneti Átmeneti romlás 

Területfoglalás Ökológiai akadály Kismértékű 
Semleges, életminőséget nem 

befolyásolja 

Növénytelepítés 
Élőhely teremtés, 

fajgazdagság növekedése 

Környezet-
terhelés 

csökkenés 

Negatív hatások kompenzálása, 
életkörülmények javítása 

Táj, épített 
környezet 

Művi létesítmények 
megjelenése 

Tájhasználat változása, 
tájképi zavaró hatások 

Elviselhető Negatív tájképi hatás 

Növénytelepítés Tájba illesztés 
Környezetterhelés 

csökkenés 
Pozitív tájképi hatás 

 
Pozitív hatás   Negatív hatás   Semleges, átmeneti hatás 

 
A káros környezeti hatások mérséklésére, illetve kizárására, a tervben környezetvédelmi és 
tájvédelmi szempontú javaslatok szerepelnek. (lásd. 4. fejezet) 
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3.5.2. M0-ás autóút a települést érintő tervezett nyomvonalának hatása 
 
Remeteszőlős része a Budapesti Agglomeráció első körgyűrűjének, annak nyugati 
szektorában helyezkedik el. A települések kedvező táji adottságának köszönhetően kedvelt 
lakóterület, a lakosság elsősorban a fővárosban talál munkahelyet, a fontosabb alapellátási 
funkciók Remeteszőlősön viszont hiányoznak, ezeket részben Nagykovácsi, részben a 
szomszédos Budapest, II. kerület közigazgatásán belül oldja meg.  
 
Az elmúlt években a környék gépjárműállománya és lakónépessége dinamikusan emelkedett, 
a térségben élők közlekedési igényei is növekedtek, a munkába járás mellett egyre több kis 
útra (bevásárlás, gyerekek iskolába hordása stb.) is sor kerül, ami jelentősen megnövelte a 
települések közti gépjárműforgalmat. Ennek eredményeként drámai mértékben megugrott a 
Nagykovácsi utat igénybe vevő járművek száma, melyet tovább fokoz a lakónépesség 
növekedése, így a Budapest, Remeteszőlős, Nagykovácsi útvonal is egyre telítettebbé válik. A 
megnövekedett forgalom következtében rendszeressé és egyre hosszabbá válnak a torlódások, 
ami jelentősen lelassítja és kiszámíthatatlanná teszi a közúti közlekedést. A közlekedés 
lelassulásával emelkedett a környezet zajterhelése és a levegő szennyezettsége is, amit az 
úttest minőségének rohamos romlása (nyomvályúsodás, süllyedés), illetve belterületen az 
épített környezet károsodása (pl. lakóépületek megrepedése) kísér. 
A kritikus helyzet csak a közúti közlekedés komplex fejlesztése révén javulhat, vagyis ha a 
bevezető utak kapacitásbővítését, a fővárosi főútvonalak áteresztő-képességének fejlesztése 
(hidak), a fővárost övező körgyűrű északi szektorának megépítése kíséri.  
 
Remeteszőlős gyűrű irányú közlekedési kapcsolatainak (M0 autóút megépülése) fejlődésével 
javulni fog a szomszédos településekkel (Solymár, Budakeszi), és a tágabb térséggel való 
kapcsolata, amely tovább csökkenti a fővárosra való utaltságát, a térség rossz szerkezeti 
rendszerét. 
Remeteszőlős átjárhatóvá tétele nem cél, viszont nagy gondot okoz, hogy az egyetlen közúti 
kapcsolat, havária esetén, járhatatlanná válhat. Közlekedés-fejlesztési szempontból 
legfontosabb feladat a havária esetére tervezett „menekülő” településközi utak kialakítása. 
 
A felsőbbrendű tervekben, így az agglomerációs tervben is az M0-ás tervezett nyomvonala 
Remeteszőlős területét a dél-keleti, Budapest felé eső sávban érinti („A” változat), mely 
nyomvonal a tervek szerint felszínen halad át a településen, érintve ezzel jelentős mértékben a 
település védett természeti értékeit. Az autóút nyomvonal vezetésére további két változat 
készült („B, C” változat), melyek a település közigazgatási határán belül azonos helyre esnek. 
A „B és C” nyomvonal szemben az előzővel felszín alatt, átlagosan 20 méter mélységben 
halad át a településen, legközelebbi Nagykovácsi területén bukkan elő egy kisebb csomópont 
erejéig, melyre a település a honvédségi terület környékéről induló bekötőúttal 
csatlakoztatható. 
Az M0-ás tervezett nyomvonalára jelenleg készülőben van egy környezeti hatásvizsgálat, 
mely a három nyomvonal változat várható hatásait vizsgálja. 
A helyi önkormányzat, valamint a természetvédelem érdekei is azt kívánják, hogy a felszín 
alatti nyomvonal valósuljon meg, így általunk is ez támogatott. A nyomvonalak a TSZT-n, 
valamint a „Védelmi-, korlátozási tervlapon” feltüntetésre kerültek. 
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3.5.3. Közvetett módon hatást kiváltó tényezők 
 
Új környezeti konfliktusok megjelenése 
 
A konkrét beruházási igény nélkül az 2-as tervezési területen jelentkező új környezeti 
konfliktusok nem feltételezhetők. 
A 1-es és 5-ös terület esetében megjelenő intézményi és köz-funkció közvetlen környezetében 
potenciális konfliktusforrás jelentkezhet, azonban az érintett terület egyike a lakóterület 
szélén, a másik attól távolabb helyezkedik el így jelentősen romló környezeti feltételekkel, 
valamint negatív egészségügyi hatással és ebből eredő konfliktusokkal a lakosság számára 
nem kell számolni.  
A 3-as és 4-es módosítások alapvetően zöldfelületi jellegű fejlesztéseket jelentenek, így ezek 
esetében sem feltételezhető negatív környezeti hatás. 
 
Környezettudatos életmód feltételeinek változása 
 
A fejlesztési célok a környezettudatos életmód lehetőségeit és feltételeit nem gyengítik. A 
tervezett különleges beépítésre nem szánt terület kialakítása után rekreációs céllal kerül 
hasznosításra. A rekreációs terület a szabadidő aktív eltöltéséhez, az egészséges életmód 
lehetőségének megteremtéséhez járul hozzá.  
A településen megjelenő szelektív hulladékgyűjtés további támogatása szintén pozitívan hat a 
környezettudatos életmódra. A tervben szereplő javaslatok a környezetbarát magatartást 
ösztönzik.  
 
Térszerkezet, területfelhasználási mód 
 
A helyi Önkormányzat a már említett 5 területen tervez a jövőben fejlesztéseket végrehajtani, 
azonban a településrendezési eszközök készítése keretében csak 3 terület esetében (1, 2, 3 
számú fejlesztések) történik területhasználat váltás. Mindezek ellenére a tervezett fejlesztések 
mindegyikét vizsgáljuk az alábbiakban. 
 
A 1. számú terület esetében az eddigi mezőgazdasági területen lakóterület kerül kijelölésre, 
melyen az önkormányzat intézményi funkció kialakítását tervezi.  
A településszerkezet tekintetében a tervezett fejlesztések szorosan kapcsolódnak a belterületi 
lakóterületekhez, így az összességében 0,124 ha-os kiterjedésű telkek beépítésre szánt 
területté történő átsorolása nem különálló szigetként jelenik meg a térségben, hanem 
szervesen illeszkednek a jelenleg kialakult tájszerkezethez.  
Az újonnan kijelölni kívánt beépítésre szánt területen tervezett fejlesztés intézményi 
funkciója, a lakóterületek közvetlen szomszédságában nem változtatja meg a település 
szerkezetének jellegét, a domborzati adottságok miatt rálátást és kilátást nem zavar. Bár a 
módosítás kivételes kijelölést jelent, a térszerkezetben csak kis mértékű változást okoz, így 
nem generálja a település kiemelkedő táji-, környezeti állapotának romlását, a település 
kedvező turisztikai adottságainak fejlesztési lehetőségeit sem rontja. 
 
A 2. számú terület beépítésre nem szánt terület marad, de a tervezett területfelhasználási 
kategória 2%-os beépítési lehetőséget enged meg, ezzel védelmet biztosít a területen lévő 
ökológiai folyosónak. Mivel a területen tervezett különleges beépítésre nem szánt terület 
elsősorrban rekreációs és sport célú fejlesztésekre van előirányozva, ezért ezen fejlesztések 
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keretein belül kizárólag olyan létesítmények építhetők, melyek lényegesen nem változtatják 
meg a terület adottságait, így nem okoznak változást a térszerkezetben. 
 
A 3. számú terület az eddigi lakóterületből szintén beépítésre nem szánt zöldterületbe kerül 
átsorolásra, mely a terület jelenlegi beépítetlen főként zöldfelületi játszótér funkciójához a 
legmegfelelőbben igazodó területfelhasználási kategóriát jelenti.  
Az önkormányzati telkeken konkrét fejlesztések a közel jövőben nem körvonalazódnak, 
azonban a távlatban a tervezett övezetnek megfelelően valamilyen köz-funkció képzelhető el 
rajta. A terület továbbá az ökológiai hálózat magterületébe tartozik. Vénusz utcai oldalán 
található a Remete tanösvény és turista útvonal kezdete, mely nem kellően kiépített. A szóban 
forgó 50-es hrsz-ú telek tehát alkalmas arra, hogy a jövőben a már meglévő játszóteret, 
valamint a tanösvény és túraútvonal kezdetét összekösse, a köztük lévő kapcsolatot biztosítsa, 
így a földrészlet fejlesztésével egy központi fogadóhely és pihenőhely alakulhat ki mely 
alkalmas lehet helyi rendezvények lebonyolítására, a közösségi élet további fejlesztésére. A 
területen padok, információs táblák, szemetesek kihelyezésével, és pihenőhelyek 
kialakításával a terület látogatottsága növelhető, mely hozzá járulhat a turista útvonal és a 
település népszerűsítéséhez is. 
A terület összehangolt fejlesztése a környezet kialakult képében, a település térszerkezetében 
nem okoz negatív változást. 
 
A 4. számú javaslat nem köthető területhez, ellenben átfogó közösségi tér fejlesztést jelent, 
melynek Remeteszőlős térszerkezetében okozott változása konkrétumok hiányában nehezen 
értelmezhető. Mivel a közösségi tér fejlesztése elsősorban a sport, illetve a játék funkció 
elhelyezését célozza meg, ezért a fejlesztés alapvetően zöldfelületi jellegű, így 
feltételezhetően hatása elhanyagolható.  
 
A 5. számú terület jelenleg és a jövőben is különleges honvédségi területfelhasználási 
kategóriában marad, azonban az önkormányzat fejlesztési elképzelése szerint egy óvoda, 
illetve egészségház kialakítását tervezi, mely részben egy meglévő épület bővítését jelentené, 
valamint további fejlesztéseket. A fejlesztési terület tervezett épületei a település határán a 
Budapest, II. kerület családi házas beépítésű lakóterületeihez kapcsolódnak, mindezek miatt 
jelentős térszerkezet változással nem kell számolni. 
 
Gazdasági-, társadalmi-, kulturális hagyományok 
 
Az 1. számú fejlesztés következtében a lakóterületen megjelenő intézményi funkcióval a 
települési szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlődése várható, amely népességmegtartó 
hatással rendelkezik, fontos megemlíteni továbbá a tervezett intézményterület, 
településközponti, közösségformáló szerepét. 
A jelenleg felhagyott szántóként álló mezőgazdasági terület a beruházás megvalósulását 
követően lényegesen nagyobb érték előállítására lesz alkalmas. A fejlesztés tehát a 
mezőgazdasági termelésre potenciálisan alkalmas terület nagyságát ugyan csökkenti 
Remeteszőlősön, viszont jóval nagyobb gazdasági és társadalmi értékkel bíró területként 
hasznosul a jövőben.  
 
A 2. számú különleges beépítésre nem szánt területen megjelenő új rekreációs funkció 
idegenforgalmi vonzerőt jelent, mely a turistaforgalom növekedésével, a falusi turizmus 
fejlődésével a település gazdaságát élénkítheti. A befektetés az önkormányzat számára is 
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bevételi forrás, mely a település fenntartható fejlesztésére, az életminőség javítására, a 
természeti értékek védelmére fordíthatóak. 
 
A 3. számú fejlesztés a létrejövő zöldfelületi közösségi funkciók során megvalósuló 
turisztikai programok által jelenthet vonzerőt a térségben.  
 
A 4. számú alapvetően rekreációs célú fejlesztés a szabadidő eltöltésben a fiatalabb generáció 
számára is vonzó lehetőséget teremt, közösségformáló szerepe jelentős. 
 
A 5. számú tervezési területen tervezett közérdekű fejlesztés elsősorban óvoda építését jelenti, 
így a település ellátását szolgáló új létesítmény vonzerőt jelet, illetve csakúgy mint az előzőek 
közösségformálásban is szerepet játszik. 
 
Természeti erőforrások  
 
Természeti erőforrások megújulását akadályozó hatásokkal a településrendezési tervben 
meghatározott célok megvalósulása nyomán nem kell számolni. A helyi természeti 
erőforrások jelentős mértékű felhasználása nem történik. 
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4. Káros környezeti hatások mérséklését célzó javaslatok a tervben 
 
A település erényei között első helyen szerepel a természeti környezet, melynek védelmét 
magasabb rendű jogszabályok is biztosítják, azonban törekedni kell a települési eszközökkel 
is segíteni az értékes területek védelmét, méltó bemutatását. 
A továbbiakban a káros környezeti hatások mérséklését célzó környezetvédelmi és tájvédelmi 
intézkedéseket vesszük sorra. 
 
4.1. Talaj- és talajvíz védelem 
 
A területen részletes talaj, illetve talajvíz minőségi vizsgálatok nem folytak, így azok 
állapotára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ, de a helyszínelés 
tapasztalataira, valamint a környéken előforduló telephelyek lakóterületektől való 
szeparáltsága, laktanya területén történő koncentrált megjelenése miatt nem feltételezhető 
szennyezés a talaj, a felszíni, és a felszín alatti vizek tekintetében. 
 
A település csatornázottsága magas szintű, kiépítettnek tekinthető. A település hiányzó 
szennyvízközműveit a környezet védelme érdekében teljes körűen ki kell építeni. A 
településen végbemenő fejlesztésekhez kapcsolódóan, új építmény elhelyezése esetén az 
építményhez szükséges szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert ki kell építeni, és 
csatlakoztatni a jelenlegi rendszer meglévő elemeihez. A településen építmények 
elhelyezésének feltétele a csatornahálózat kiépítése, illetve a keletkező szennyvizek 
közcsatornába történő vezetése. Zárt szennyvíztároló kialakítása, a szennyvizek szikkasztása 
tilos tekintettel a település felszín alatti vizek állapotának érzékenységi besorolására. 
 
A talaj és felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a talaj állapotát 
veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. 20 db 
gépjármű feletti parkoló, járműtároló összefüggő kialakítása csak kiemelt szegéllyel és szilárd 
burkolattal ellátva történhet, melyről a csapadékvíz összegyűjthető. Az így összegyűjtött 
csapadékvizek kizárólag hordalékfogó és olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők a 
befogadóba. Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a 
befogadóba, megfelelő előtisztításukról gondoskodni kell.  
 
A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme 
érdekében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.  
 
A termőföldön végzett beruházások esetében gondoskodni kell a humuszos termőréteg 
megmentéséről, összegyűjtéséről és újrahasznosításról. Lehetséges mértékig helyben kell a 
letermelt humuszos termőréteget felhasználni. Termőföld védelme érdekében a művelés alóli 
kivonást a beruházás megvalósulásának üteme szerint javasolt végrehajtani, annak 
megkezdéséig a meglévő mezőgazdasági területhasználatot folytatni. A tervezett 
beruházásokat úgy kell megvalósítani, hogy a környezetükben lévő mezőgazdasági 
területeken történő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 
 
A bányaműveléssel érintett területekre vonatkozóan előírásokat határoz meg az OTrT, 
tekintettel arra, hogy a településen található külszíni bánya az ökológiai folyosó 
magterületének övezetébe esik. Az OTrT szerint az övezetben új külszíni művelésű bánya 
telek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
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4.2. Levegőtisztaság védelem 
 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) sz. 
kormányrendelet és a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékéről szóló 14/2001. (V. 9.) sz. KÖM-EüM-FVM együttes 
rendelet előírásait kell alkalmazni.  
 
A településen ipari és gazdasági létesítmények hiányában üzemi jellegű levegő szennyezés 
nincs. Remeteszőlős levegő minőségét egyrészt a Nagykovácsi út forgalma határozza meg, 
mely elsősorban az út közvetlen közelében fejti ki negatív hatását. A település úttól távolabbi 
lakóutcáiban a légszennyezést a mellékutcák burkolatlanságából adódó porterhelés adja, 
melynek ellensúlyozását az utak aszfaltozásával lehet megoldani. Remeteszőlősön pályázati 
pénzforrások felhasználásával a belterületi utak burkolása a közeljövőben lehetővé válik, így 
ez rövid távon érzékelhető pozitív hatást eredményez. 
A tervezett M0-ás autóút légszennyezése a nyomvonal függvényében vizsgálható, azonban a 
támogatott „B és C” nyomvonal felszín alatti kialakítása esetén a forgalom negatív hatásával 
nem kell számolni. 
 
A be nem épített telkeknek, illetve a telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől 
(különösen a parlagfűtől) való megóvása a tulajdonosok kötelessége. 
A kedvezőbb levegőminőség érdekében a kialakításra kerülő épületekben a kisebb 
légszennyezést okozó gáz bevezetése javasolható.  
 
Az összességében kedvező levegőminőséggel rendelkező település adottságait a nagy 
kiterjedésű erdőségeinek köszönheti, mely az említett negatív hatásokat ellensúlyozza. 
 
4.3. Zaj- és rezgésterhelés 
 
A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből, és az üzemi tevékenységből 
származó zaj mértéke jellemzi. Remeteszőlősön üzemi zajforrás nem terheli a lakóterületeket. 
A település zajterhelését a fentiek értelmében, jellemzően a közlekedési eredetű zaj mértéke 
határozza meg, melyet a 11104-es jelű út jelentős közúti forgalma okoz.  
 
A közút kezelőjének (Magyar Közút Kht.) 2009-es évi felszorzott adataiból előrebecsültük a 
2010-es, 2015-ös, valamint 2020-as forgalmi adatokat a 11104 jelű bekötő útra, melyek az 
alábbiak szerint alakulnak: 

Év 
Összes forgalom Személy 

gk 
Kisteher 

gk 

Autóbusz Tehergépjármű Motor 
kp. 

Kerék-
pár 

Lassú 
jármű J/nap E/nap szóló csuklós középnehéz nehéz pótkocsi nyerges speciális 

2009 4837 5590,1 3537 659 295 0 103 89 22 18 1 76 36 1 

2010 4900 5661 3585 668 296 0 105 91 22 18 1 77 37 1 

2015 5223 6024 3826 713 304 0 114 99 24 20 1 81 39 1 

2020 5229 6354 4062 757 314 0 110 107 27 22 1 86 42 1 

 
A Nagykovácsi út nappali és éjjeli zajterhelésének mértékét a 2010. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalom előrebecsült adataiból számítottuk a stratégiai zajtérképek, valamint 
az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM 
rendelet alapján. 
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A közúti közlekedésből származó zaj mértéke a forgalom 2015. évi előrebecsült adataiból 
számítva – nappal és éjjel: 
 
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal: 

Járműkategória 
ÁNFi   

(jármű/nap)
Qinappali  

(jármű/óra) 
LAeqi  (7,5)  

(dB) 
LAeq (7,5)  

(dB) 

206-os telek 
épületénél 
LAeq (d) 

(dB) ha d=18 
m 

217 és 235 
hrszú telkek 

átlagos 
épülettávolsá

ga esetén 
LAeq (d) 
(dB) ha 
d=30m 

Patak sétány és az 
Ördög árok közé eső 
lakó épületek átlagos 

távolsága esetén 
LAeq (d) (dB) ha 

d=105m 

I. 4539 264 66,1 

67,7 62,0 58,6 50,5 II. 499 29 60,4 

III. 145 8 58,5 

 
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel: 

Járműkategória 
ÁNFi  

(jármű/nap)
Qiéjszakai  

(jármű/óra) 
LAeqi  (7,5)  

(dB) 
LAeq (7,5)  

(dB) 

206-os telek 
épületénél 
LAeq (d) 

(dB) ha d=18 
m 

217 és 235 
hrszú telkek 

átlagos 
épülettávolsá

ga esetén 
LAeq (d) 
(dB) ha 
d=30m 

Patak sétány és az 
Ördög árok közé eső 
lakó épületek átlagos 

távolsága esetén LAeq 
(d) (dB) ha d=105m 

I. 4539 40 57,8 

59,6 53,9 50,6 42,4 II. 499 5 52,5 

III. 145 1 51,0 

 
i I. → szgk.+kistgk 
 II. → mkp. + busz + ktgk. 
 III. → ntgk. + tgk.-szer.+cs-busz 
ÁNFi  → átlagos napi forgalom akusztikai járműkategóriánként 
Qnappali  → évi átlagos óraforgalom akusztikai járműkategóriánként 
LAeqi (7,5)  → referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akusztikai járműkategóriánként 
LAeq (7,5)   → referencia egyenértékű A-hangnyomásszint 
LAeq (d)   → eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az úttengelytől mért X m távolságban 
   → kis mértékű határérték túllépés 

 
A közúti közlekedésből származó zaj mértéke a forgalom 2020. évi előrebecsült adataiból 
számítva – nappal és éjjel: 
 
Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal: 

Járműkategória 
ÁNFi   

(jármű/nap)
Qinappali  

(jármű/óra) 
LAeqi  (7,5)  

(dB) 

LAeq 
(7,5)  
(dB) 

206-os telek 
épületénél 

LAeq (d) (dB) 
ha d=18 m 

 

217 és 235 
hrszú telkek 

átlagos 
épülettávolsága 

esetén LAeq 
(d) (dB) ha 

d=30m 

Patak sétány és 
az Ördög árok 
közé eső lakó 

épületek átlagos 
távolsága esetén 
LAeq (d) (dB) ha 

d=105m 

I. 4819 280 66,3 

67,9 62,2 58,9 50,7 II. 510 29 60,5 

III. 158 9 58,9 
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Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel: 

Járműkategória 
ÁNFi  

(jármű/nap)
Qiéjszakai  

(jármű/óra) 
LAeqi  (7,5)  

(dB) 
LAeq (7,5)  

(dB) 

206-os telek 
épületénél 

LAeq (d) (dB) 
ha d=18 m 

 

217 és 235 
hrszú telkek 

átlagos 
épülettávolsága 

esetén LAeq 
(d) (dB) ha 

d=30m 

Patak sétány és 
az Ördög árok 
közé eső lakó 

épületek átlagos 
távolsága esetén 
LAeq (d) (dB) ha 

d=105m 

I. 4819 42 58,1 

59,8 54,1 50,8 42,7 II. 510 5 52,6 

III. 158 2 51,4 

 
i I. → szgk.+kistgk 
 II. → mkp. + busz + ktgk. 
 III. → ntgk. + tgk.-szer.+cs-busz 
ÁNFi  → átlagos napi forgalom akusztikai járműkategóriánként 
Qnappali  → évi átlagos óraforgalom akusztikai járműkategóriánként 
LAeqi (7,5)  → referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akusztikai járműkategóriánként 
LAeq (7,5)   → referencia egyenértékű A-hangnyomásszint 
LAeq (d)   → eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az úttengelytől mért X m távolságban 
   → kis mértékű határérték túllépés 

 
Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak 
esetén új védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének 
határértékeit kell figyelembe venni, mely országos közúthálózatba tartozó mellékutak esetén 
kertvárosias lakóterületen: 

Nappal: 60,0 dB    Éjjel: 50,0 dB 
 
A zajtól védendő területeken meghatározott zajterhelési határértékek a Nagykovácsi út 
települést érintő különböző szakaszain a védendő homlokzatok előtt 2m-el 1,5 m-es 
magasságban vannak meghatározva, így a zajszámítás során is ezen referencia pontokat 
vettük alapul. 
A fenti táblázatok alapján látható, hogy a 11104-es jelű út mentén jelentős mértékű, azaz 10 
dB-t meghaladó határérték túllépés nem tapasztalható, azonban a 206-os hrszú telken lévő 
épület esetében minden esetben kis mértékű határértéket meghaladó terhelés jelentkezett.  
A 217-es és 235-ös hrsz-ú telkek közötti Nagykovácsi úttal közvetlen határos 
lakóterületeknél egyes esetekben szintén zajterhelés mutatkozott, mely az éjszakai órákban 
jelentkezik.  
 
A forgalom negatív hatásának ellensúlyozására a település adottságai, az út valamint a 
lakóterületek egymáshoz való közelsége nem teszi lehetővé a zajszint növénysávval történő 
csökkentését. A Nagykovácsi út mentén jelenleg is található kb 8-10 méter szélességű út 
menti fásítás, melynek környezetvédelmi szerepe vitathatatlan, azonban mérhető zajcsökkenés 
minimum 30 méter széles véderdő megléte esetén következne be, így jelenleg a 
zajcsökkentésre kizárólag a zajvédő fal, vagy a telekhatár menti minimum 2 méter magas 
tömör kerítés létesítése adhat zajszint csökkenést. Ezen előírások megalkotására a 
szabályozási terv készítése során nyílik lehetőség. 
 
A Nagykovácsi út mentén a 30 méter széles véderdő kijelölésére nincs lehetőség, mivel a 
védősáv magánterületeket érintene. Tekintettel arra, hogy a véderdő kijelölésének települési 
érdekből kell történnie, annak megvalósítására csak kisajátítással adódna lehetőség, vagy 
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beültetési kötelezettség elrendelésével, mely a telkek tulajdonosaira hárítja annak 
megvalósítását és költségeit. Mindezeken túl az út melletti lakóterületeken a 30 méteres sáv 
sok helyen elépült, így a védősáv kialakítására nincs lehetőség.  
 
Remeteszőlősön gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató és ipari terület jelenleg sincs és a 
jövőben sem tervezett, ennek fényében üzemi jellegű zajterheléssel sem szükséges számolni. 
A lakóterületen belül gazdasági célú építmények csak abban az esetben létesíthetők, ha a 
funkció a lakóterületet zavaró környezeti terhelést nem okoz.  
 
4.4. Hulladékgazdálkodás 
 
A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII törvényt, betartva annak a hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással 
kapcsolatos előírásait.  
 
A településen keletkező kommunális hulladékot a szervezett szemétszállítás keretében, össze 
kell gyűjteni, és el kell szállíttatni.  
Illegális hulladéklerakás a településen nem jellemző, azonban az a turista útvonalak mentén 
esetenként előfordul szemetelés, melynek megakadályozása, eltakarítása mindenképpen 
szükséges a szennyezések megakadályozása, valamint a természeti környezet megőrzése 
érdekében. 
 
A településen már bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rendszer a továbbiakban is 
támogatandó, melynél cél minél több háztartás ösztönzése, bevonása. Szintén támogatandó a 
szerves hulladékok egyéni, háztartásonkénti komposztálása. 
 
A veszélyes hulladék a településen ipari létesítmény hiányában nem jellemző, azonban 
keletkezésük esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének, 
feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. 
 
A várható építkezések során keletkező építési törmelékek kezelése külön figyelmet érdemel. 
A szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő 
anyagok felhasználásával történhetnek. 
 
4.5. Környezetvédelmi célú növénytelepítések, védőtávolságok 
 
Környezetvédelmi védőfásítás 
 
Nagykovácsi út terhelésének mérséklését célozza meg a már meglévő és továbbiakban is 
megtartandó és fejlesztendő környezetvédelmi célú növénytelepítés, mely a légszennyezés 
csökkentését, a közlekedés okozta talajszennyezés mérséklését, valamint bizonyos szintű 
zajterhelés csökkentést idéz elő. A fejlesztendő fásítás során olyan fajokat kell alkalmazni, 
melyen környezettűrőek a közlekedési forgalom szennyezése ellen, magas levélfelületi 
indexel rendelkeznek, továbbá a téli időszakban is túlnyomórészt lombos állapotban 
maradnak, így a vegetációs időszakon kívül is betölthetik környezetvédelmi szerepüket. A 
sűrű növénytelepítéssel elérhető a környezeti terhelés, zavarás tényleges csökkentése, így a 
védendő területek megóvása.  
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Javasolt fasor telepítés 
 
A tájvédelmi és tájrendezési tervlapon feltűntetett javasolt fasorok környezetvédelmi 
szerepükön túlmenően elsősorban zöldfelületi szempontból lényegesek, így a „Zöldfelület 
fejlesztések” című fejezetben kerülnek kifejtésre.  
 
Védőtávolságok, korlátozások 
 
A 21/2001. (II. 14.) a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Korm. rendelet 
2. számú mellékletének védelmi övezetei, az 1988. évi I. a közúti közlekedésről szóló 
törvényben meghatározott korlátozások szerinti védőtávolságok a következők.  

 M0-ás védőtávolsága     250 méter 
 Országos mellékút védőtávolsága külterületen 50 méter 
 Tájvédelmi körzet védőtávolsága   6 méter 

 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. évi törvény 18. § (3) szerint természeti területen 
tilos a természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 méteren, tavak partvonalától számított 100 méteren belül, valamint vízfolyások 
hullámterében új építmények elhelyezése. 
Nagykovácsi rendezési tervének készítése során a patak védőtávolságának felülvizsgálata 
okán Nagykovácsi Önkormányzata megkereste a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, melynek során kérelmezte a jogszabályban 
meghatározott 50 méteres védőtávolság 15 méterre történő lecsökkentését.  
A Felügyelőség a KTVF 25373-2/2005 ügyirat számú levelében az engedményt elfogadta, így 
az Ördög-árok védőtávolsága a Patak sétány menti külterületi természeti területen 15 
méterben lett meghatározva. 
 
4.6. Egyéb környezetvédelmi javaslatok 
 

 Alternatív és megújuló energetikai fejlesztések, fosszilis energiahordozók kiváltására 
irányuló fejlesztések, beruházások megvalósítása (napkollektorok, földhő energiával 
működő intézmények, stb.) 

 Környezetkímélő közlekedési módok feltételeinek megteremtése – kerékpárút építése 
Nagykovácsi és Budapest irányában. 

 A település belső, szerkezeti jelentőségű földútjainak szilárd burkolattal való ellátása 
(csapadékvíz elvezetéssel, járda kialakítással) 

 
4.7. Tájvédelem, természetvédelem, zöldfelületek 
 
Ökológiai hálózat és természeti értékek védelme 
 

 Az Országos Ökológiai Hálózat részét képező magterületeken, azaz a Remete hegyen 
a jelenlegi véderdő besorolást, valamint a patak menti vízgazdálkodási területet 
továbbra is megtartva a területhasználat megváltoztatása nem javasolt 

 Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó által érintett területein a tervezett elképzelések 
szerint különleges beépítésre nem szánt terület kerül kijelölésre az eddigi általános 
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mezőgazdasági terület helyett, mely alacsony beépítési lehetőségével biztosítja az 
ökológiai rendszerek folytonosságát. 

 Biztosítani kell a védett terület és a beépítés között a természetvédelmi hatóság által 
meghatározott védőövezetet, távolságot. 

 A lakóterület és fokozottan védett terület között esetlegesen előforduló 
területhasználati konfliktust, melynek minimalizálására kell törekedni. 

 A természetvédelem alatt álló területeken épület- és építmény-elhelyezése csak a 
természetvédelem érdekében, illetve a táj- és természetvédelem érdekeivel 
összeegyeztethető (pl. turisztikai) céllal történhet.  

 
Egyedi tájértékek, helyi természetvédelem 
 

 Remeteszőlősön helyi védelem alatt álló természeti érték vagy terület nem található, 
azonban a természetvédelem szempontjából értékes területek többféle országos és 
nemzetközi védettségi kategóriával érintettek, így nem szükséges a településen helyi 
védettségű területet kijelölni. 

 A természetvédelmi védettségi kategóriával érintett területek a település 
külterületének csaknem egészét lefedik, így ezen területeken további védetté 
nyilvánítás, egyedi tájértékek kijelölése nem szükséges, tekintettel arra, hogy a 
külterületeken lévő magasabb védettségi kategória szigorú előírásokat tartalmaz a 
helyi értékek megőrzésére. A település belterületén helyi védettséget igénylő egyedi 
tájérték nem található. 

 
Hagyományos tájhasználat védelme 
 

 Remeteszőlős tájszerkezetében a mezőgazdasági területek alárendelt szereppel bírnak, 
tekintve, hogy a külterületek jelentős hányadát a domborzati viszonyok miatt 
erdőterületek foglalják el. A mezőgazdasági termelő tevékenység, növénytermesztés 
(szántó) céljára szolgáló övezeten belül meg kell akadályozni a területek 
felaprózódását, ezért a telkek továbbosztása nem támogatott. 

 Az erdők jelenlegi elsődleges – védelmi – rendeltetése a továbbiakban is javasolt, 
ennek megváltoztatása nem támogatott, mivel kizárólag a véderdőben látszik 
biztosítottnak az épületmentesség. Az erdőben a turista útvonalhoz kapcsolódóan 
kizárólag épületet nem igénylő fejlesztések javasolhatók, mint a tanösvény, padok, 
információs táblák kihelyezése, stb.  

 Vízgazdálkodási terület területfelhasználási kategóriában a vízgazdálkodás érdekei 
mellett a természetvédelem is hangsúlyos, de a táji adottságainak köszönhetően 
rekreációs, turisztikai szerepet is kap. Így a természetvédelem - turizmus - 
vízgazdálkodás egysége hangsúlyozandó. Az övezet területén lévő faállomány 
megtartandó. 

 
Tájkép- és kilátásvédelem 
 

 A tájrendezési javaslatokban lehatárolásra kerültek a településkép-védelmi területek. 
Ezen belül két övezetet különböztettünk meg. Az I. településkép-védelmi övezetbe az 
Ördög-árok völgye menti területeit, míg a II. övezetbe a település észak-nyugati 
feltáruló domboldal lakóterületi, illetve a védett erdőinek tájképi szempontból értékes 
területei kerültek.  
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4.8. Zöldfelületi javaslatok 
 
Patak menti területek fejlesztése 
 

 Javasoljuk ezért az Ördög-árok belterületi szakaszának zöldfelületi fejlesztését, 
külterületi szakaszainak pedig ökoturisztikai célú fejlesztését, kapcsolódva a már 
meglévő turisztikai, és zöldfelületi létesítményekhez.  

 Javasolt a Patak sétány menti játszórész fejlesztése, mely a játszó eszközök cseréjét 
jelenti olyan játékokra, melyek megfelelnek a játszótéri eszközök biztonságosságáról 
szóló 78/2003 (XI. 27.) GKM rendeletben foglalt biztonságossági követelményeknek. 
Javasolt a területen padok, szemetesek, valamint növényanyag telepítése, melyet 
kertépítészeti terv alapján kell elvégezni, figyelembe véve egyes növényfajok toxikus 
hatását, veszélyességét. A terület kialakításánál figyelembe kell venni a rendezvények 
alkalmával jelentkező helyi igényeket. 

 A patak kanyarulatában, a Ponty utca menti közterületen elhelyezkedő játszóhely 
további fejlesztésére hely hiányában nincsen lehetőség, azonban a Ponty utcával 
párhuzamosan futó Vénusz utca, illetve a patak között elhelyezkedő önkormányzati 
tulajdonú szomszédos terület fejleszthető. A háromszögű terület a hatályos - 
Nagykovácsi és Remeteszőlős által közösen készített - TSZT-ben lakóterületi 
besorolású, azonban a szabályozási terv már közparkként jelöli, melyen belül 2%-os 
beépítést enged meg. A terület továbbá az ökológiai hálózat magterületébe tartozik. 
Vénusz utcai oldalán található a Remete tanösvény és turista útvonal kezdete, mely 
nem kellően kiépített. A szóban forgó 50-es hrsz-ú telek tehát alkalmas arra, hogy a 
jövőben a már meglévő játszóteret, valamint a tanösvény és túraútvonal kezdetét 
összekösse, a köztük lévő kapcsolatot biztosítsa, így a földrészlet zöldterületbe 
sorolásával és fejlesztésével egy központi fogadóhely és pihenőhely alakulhat ki mely 
alkalmas lehet helyi rendezvények lebonyolítására, a közösségi élet további 
fejlesztésére. A területen padok, információs táblák, szemetesek kihelyezésével, és 
pihenőhelyek kialakításával a terület látogatottsága növelhető, mely hozzá járulhat a 
turista útvonal és a település népszerűsítéséhez is. 

 A patak mentén tervezett zöldfelület-fejlesztések azonos arculattal alakítandók ki, 
mely a kertberendezési tárgyak anyaghasználatával, visszatérő elemekkel érhető el. 

 
Erdőterületek 
 

 Mivel a területen csak olyan fejlesztések képzelhetők el, melyek nem igényelnek 
épületet, ezért az erdőket továbbiakban is Ev besorolásban javasolt tartani, mely 
tanösvény vezetését, padok, információs táblák kihelyezését teszi lehetővé.  

 A terület jellegéből adódóan extenzív kialakítást igényel, főleg kiránduló célpontként 
funkcionál, a kihelyezett információs táblák a forrásvidék, és az erdő növény és 
állatvilágát, valamint természeti értékeit hivatottak bemutatni. 

 Az erdőterületek védelmében folyamatos ellenőrzéssel, természetvédelmi járőrözéssel 
lehet a rongálást, az illegális favágásokat és szemétlerakásokat csökkenteni.  

 Csak olyan jellegű fejlesztés képzelhető el az erdőterületeken, mely nem okoz 
konfliktust a turizmus és a természetvédelem között. 
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 A fokozott védelemmel nem érintett erdőterületek esetében a közösségformálás 
érdekében játszó és sport funkció elhelyezhető, amennyiben az erdészeti szempontból 
is elfogadható.  

 
Utcai fasorok, cserjesávok 
 

 A kialakult utak menti fatelepítésnél figyelemmel kell lenni a meglévő közművekre, 
valamint a légvezetékekre. Új közmű elhelyezésénél, kiváltásnál, vagy nyomvonal 
módosításánál lehetőség szerint a nyomvonalat úgy kell kijelölni, hogy az út menti 
fasor telepítését ne korlátozza, akadályozza. A légvezetékek alatt javasolt olyan 
dísznövényeket alkalmazni, melynek alacsony gömb alakú koronáját nevelnek, így 
nem szükséges metszeni őket. 

 A meglévő utak esetében ahol a keresztszelvény, valamint a közművek engedik, ott 
javasolt az egységes fasor telepítése. Ilyen út a Patak sétány, ahol a patak menti 
oldalon fűzfasor telepítése javasolt a meglévő idős füzekhez illeszkedően. A patak 
azon szakaszain, ahol mindkét oldalról lakóterületi beépítés kapcsolódik hozzá, 
kétoldali egységes fasor telepítése javasolt minimum 8 méter távolságban.  

 A fajok kiválasztásánál a termőhelyi adottságoknak megfelelő fafajokat kell előnyben 
részesíteni.  

 
Utak menti közterületi gyepsávok 
 

 A lakóutak mentén a burkolattal nem fedett területeket növényzettel borított 
zöldfelületként kell kialakítani, azaz minimális követelmény a gyepszintű növényzet 
telepítése. 

 A családi házak előtt kialakuló zöldfelületeken kavics, murva és semmi féle lélegző 
burkolat nem fogadható el, kizárólag biológiailag aktív zöldfelület. 

 
Patak menti revitalizáció 
 
Az Ördög-árok revitalizációja nem csak zöldfelületi fejlesztés, hanem természetvédelmet 
szolgáló beavatkozás is egyben, mely a patakmeder, vizes élőhelyek eredeti, természetes 
állapotának visszaállítását célozza meg.  
A patak medrének átalakításával, holtágak, szigetek kialakításával, kis bukók, csobogók 
létesítésével eltérő áramlási viszonyokat lehet létrehozni, így a turbulens áramlási 
viszonyokkal az oxigénbevitel növelhető, az élőhely-mozaikok sokrétűsége elősegíthető. A 
biotechnikai módszerekkel történő meder átalakítás nemcsak a rekreációs képesség növelése 
érdekében javasolt, de természetvédelmi szempontból is indokolt.  
A szelvények kialakításánál minden esetben a meglévő keresztszelvénynél nagyobb térfogatú 
szelvényt javasolt kialakítani, így a kis-, közép- és nagyvizek egyaránt biztonságosan 
levezethetővé válnak. A nagyobb szelvényméret a növényzet kifejlődésére is pozitív hatással 
van. A revitalizáció során rekreációs, ökológiai és a hidraulikai szempontokat is figyelembe 
kell venni, mely követelmények betartása egyaránt fontos feladat. 
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5. A tervben szereplő javaslatok környezeti hatékonysága, összefoglalás 
 
 
5.1. Környezeti hatások 
 
A terv környezetvédelmi javaslatai és azok foganatosítására hozott szabályozási előírásai a 
negatív hatásokat csökkenteni igyekszenek. Ez vonatkozik mind a levegőminőség, a 
zajvédelem és talajvédelem kérdéskörére.  
A terv a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat is figyelembe veszi a szabályozási tervi 
előírásokban részletezett beépítési mutatók és építészeti kialakításra vonatkozó tájesztétikai 
szempontok rögzítésével, a környezet végső kialakításának a természet- és környezetvédelmi 
szempontú meghatározásával.  
Az egyes javaslatok hatékonysága a környezeti elemekre az alábbiak szerint alakul: 
 
Talaj- és talajvíz védelem 
 
A magasabb rendű jogszabályokban meghatározott felszín alatti víz állapotának érzékenysége 
szempontjából fokozottan érzékeny területi kategóriába, valamint a község teljes területe 
vonatkozó kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategória biztosítja a felszín 
alatti vizek védelmét. A besorolást az indokolta, hogy Remeteszőlős olyan karsztos területen 
helyezkedik el, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és 
dolomitmárga képződmények található. 
A szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés kérdésében hozott javaslatok és előírások biztosítják a 
talaj, valamint a felszíni- és felszín alatti vizek védelmét.  
A tervezett fejlesztések némelyik terület jelenlegi növényborításának megbontásával jár, 
melyen felhagyott szántó művelési ágú mezőgazdasági területek találhatók. A tervezett lakó 
és intézményi funkció megjelenése során kisebb kiterjedésű művi felületek jönnek létre, a 
fennmaradó területeket zöldfelületként kell kialakítani. A terület átalakulása a fentiek 
értelmében nem növeli a víz- és szélerózió kockázatát.  
A tervezett funkciók nem hordoznak magukban talajszennyező tevékenységet. A fejlesztések 
megvalósítása során a talajszennyezés kockázata, mind a létesítés, mind az üzemeltetés során, 
a hatályos, vonatkozó, környezetvédelmi előírások betartásával megelőzhető. 
 
Termőföld 
 
A termőföld és talaj humuszos rétegének védelme az előírások betartásával biztosított. Jelen 
esetben a kijelölni kívánt beépítésre szánt terület a lehetőség szerinti legcsekélyebb mértékűre 
korlátozódik, összesen 0,124 ha termőföld belterületbe vonását vonná maga után. 
 
Levegőtisztaság védelem 
 
A tervben javasolt előírások a levegőminőség állapotának javítását és hosszú távú fenntartását 
szolgálják. Az egyes területeken megjelenő növényzettel csak időszakosan fedett, diffúz 
légszennyezéssel járó szántóföldi művelés helyett növényállománnyal fedett zöldfelületek 
jelennek meg, így az ebből adódó környezetterhelés mérséklődik. A különleges beépítésre 
nem szánt területek kijelölésével nagy zöldfelületi igényű, elsősorban sportolásra alkalmas 
létesítmény elhelyezésére nyílik lehetőség, mely levegőtisztaságot kedvezően befolyásolja, 
továbbá puffer funkciót tölt be a lakóterületek, valamint a forgalmas Nagykovácsi út között. 
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Szintén kedvezően hat a Nagykovácsi út mentén tervezett környezetvédelmi célú 
növénytelepítés, valamint a mellékutcák burkolására vonatkozó javaslat. 
 
Zaj- és rezgésterhelés 
 
A zajvédelmi jogszabályokban és előírásokban foglaltak betartásával, meghatározott 
védőtávolságokkal és védelmi célú növénytelepítések kialakításával, valamint a Patak sétány 
és a Nagykovácsi út között elhelyezkedő lakóterületek hátsó telekhatárán zárt kerítés 
kialakításával a védendő területek zajterhelése csökkenthető, környezetterhelése megelőzhető. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
Mind a kommunális hulladék, mind a veszélyes hulladékok elhelyezése és tárolása a 
jogszabályokban előírtaknak megfelelően történhet, így nem okozhat környezetterhelést. 
A hulladékgazdálkodásról, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló hatályos jogszabályok, hulladékkezeléssel és 
hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait betartva nem jelentenek szennyező forrást a 
területre, a környezetminőséget nem veszélyeztetik. 
A szelektív hulladékgyűjtés további támogatása és kiterjesztése szintén pozitív hatást 
eredményez, illetve segít a környezettudatos szemlélet formálásban. 
 
Tájvédelem, természetvédelem 
 
A tervezett funkciók megvalósulása nem gyakorol potenciálisan zavaró hatást az élővilágra. A 
fenti javaslatok hatékonyan segítik elő az új területfelhasználások tájba-illesztését. A tervezett 
fejlesztések így a természeti értékek károsítása nélkül megvalósulhatnak. 
 
5.2. Gazdasági, társadalmi hatások 
 
A különböző beruházásoknak történő helybiztosítással, a szolgáltató és rekreációs funkciók 
megjelenésével, egyéb fejlesztések bővítésével és a további gazdasági szereplők 
megjelenésével a települési szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlődése várható, amely 
további beruházások megteremtését vonhatja maga után. Az újonnan megjelenő beruházások 
munkahelyteremtő hatása, népességmegtartó hatással rendelkezik. A befektetés az 
önkormányzat számára is bevételi forrás, mely a település fenntartható fejlesztésére, az 
életminőség javítására, a kulturális és természeti értékek védelmére, a társadalmi-, kulturális 
hagyományok ápolására fordíthatóak.  
A tervezett funkciók továbbá segítenek a település közösség formálásában, illetve elősegítik 
az itt élők környezettudatosságának fejlődését. 
 
5.3. Környezetvédelmi szempontú szabályozási elemek és javaslatok összegzése 
 
A környezet védelmének fokozása érdekében a szabályozás során a következőkre helyeződik 
hangsúly, melynek keretén belül rendelkezik: 

 a talaj- és földvédelem tekintetében a termőföld és a humuszos réteg védelméről, 
 felszíni- és felszín alatti vizek tekintetében a jogszabályon alapuló fejlesztési 

kötelezettségek, tilalmak rögzítéséről, 
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 a talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek állapotát veszélyeztető tevékenységek 
végzésének feltételeiről, 

 csapadékvíz megoldásáról, 
 hulladékgazdálkodás tekintetében a kommunális, kerti, állattartásból eredő és 

veszélyes hulladékok gyűjtésének szabályairól, 
 közlekedésből származó légszennyezés káros hatásainak csökkentéséről, kiporzás 

elleni védelemről  
 a levegőminőség javítására magas zöldfelületi arányok, erőteljes növénytelepítések 

kialakításáról 
 szolgáltatási tevékenységek zajkibocsátásának szabályozásáról, 
 közlekedési zaj csökkentéséről, 
 a tájvédelem biztosítása érdekében javasolt területfelhasználásokról  
 az épületek tájba illesztésére szolgáló javaslatok és foganatosításukra szigorú 

szabályozási előírásokról 
 a növénytelepítések és erdősítések során alkalmazható őshonos fajokról, 
 Országos Ökológiai Hálózat és természetvédelmi védettségi kategóriával érintett 

területekről. 
 
 
6. A településrendezési terv módosítása során tett javaslatok befolyása más tervekre, 

programokra  
 
A helyi rendeletekben érvényesíteni kell a településrendezési tervben megfogalmazottakat. 
 
 
7. A környezeti hatások monitorozására vonatkozó javaslatok  
 
A módosítással érintett területeken nem tervezett olyan területfelhasználás, mely lehetőséget 
ad jelentős környezeti terhelést gyakoroló tevékenységek megjelenésére. Tekintettel a 
település ökológiai, természetvédelmi szempontból kiemelkedő értékeire, a tervezési 
területeken a konkrét beruházások függvényében mérlegelendő a monitoring szükségessége. 


