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Tartalomjegyzék

Településszerkezeti Terv módosítás - 2012.
A hatályos településszerkezeti tervet módosító, 280/2012. (XII.13.) sz. kt. határozat
1. sz. melléklet:

Dunakeszi Város Településszerkezeti Terv leírása

2. sz. melléklet:

Településszerkezeti Terv
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KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2012. (XII.13.) sz. határozata
Dunakeszi Város Településszerkezeti terve és leírásáról
Dunakeszi Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében, valamint az Étv. 6.§(1) bekezdés a.)
pontjában, 6.§ (3) bekezdés a) pontjában, 7.§(1) bekezdésében, 13.§(1) és (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az Étv. 9.§ (2) – (6) bekezdésében, az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 5.§-ában és 3. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével megállapítja Dunakeszi Város
Településszerkezeti Tervét és leírását (továbbiakban: TSZT), annak alkalmazását és a következőket rendeli el:
1.

Dunakeszi város, 135/2005. (IX.29.) sz. KT határozatával elfogadott (továbbiakban:”H”) településszerkezeti
tervének és leírásának területi hatálya az alábbiak szerint módosul:
„ Dunakeszi város teljes közigazgatási területe, kivétel 7151/3 hrsz-ú út – 0128 hrsz. csatorna – 0107/1 hrsz
út – 0109/71 hrsz ú ingatlan – 2/A út által határolt területe, azaz a 110/2008(VII.03.) KT határozat területi
hatályának területe.”

2.

TSZT hatályba lépésével Dunakeszi város közigazgatási területén a 2005. 09. 01-én hatályba lépett BATrTban rögzített, az egyes térségi területfelhasználási kategóriákhoz rendelt fejlesztési lehetőségek szerint:
a.) a zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség területén:
38 ha beépítésre szánt települési területfelhasználási kategória
b.) a mezőgazdasági térség területén belül:
7 ha beépítésre szánt települési területfelhasználási kategória
c.) a mezőgazdasági térség és a zöldövezet részét képező mezőgazdasági területén belül:
93 ha sportolás céljára különleges települési területfelhasználási kategória
d.) a magas zöldfelületi arányú települési térség területén belül:
7 ha beépítésre szánt települési területfelhasználási kategória
kerül kijelölésre.

3.

TSZT hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
1. „H” településszerkezeti tervi leírása II. fejezetének:
a.) Környezetvédelem alfejezetéből a magasfeszültségi vezetékek védőtávolságára vonatkozó leírása,
b.) Táj és természetvédelem alfejezetéből a NATURA 2000 lehatárolásra vonatkozó leírás,
c.) 1.Beépítésre szánt területek alfejezetből a
ca.) Lakóterület
cb.) Vegyes terület
teljes leírásai,
d.) 1.Beépítésre szánt területek alfejezetből a Gazdasági terület ipari, gazdasági (Gip) területekre
vonatkozó leírása.
e.) 1.Beépítésre szánt területek alfejezetből a Különleges területre vonatkozó leírás,
f.) 1.Beépítésre szánt területek alfejezetből „A beépítésre szánt területek építési használatának felső
határa” című táblázatából a lakó, vegyes, gazdasági- egyéb ipari, valamint a különleges
területhasználatra vonatkozó mutatók,
g.) 2. Beépítésre nem szánt területek alfejezet Közlekedésfejlesztés alfejezet leírása, kivétel a felsorolás
ötödik francia bekezdése,
h.) 2. Beépítésre nem szánt területek alfejezet
ha.) Zöldterület,
hb.) Mezőgazdasági terület
hc.) Vízgazdálkodási terület alpont első és utolsó francia bekezdése.
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2. „H” módosításairól szóló alábbi határozatok és mellékleteik:
a.) 13/2010.(I.28.) sz. KT határozat,
b.) 96/2011.(V.26.) sz. KT határozat,
c.) 299/2011.(XII.08.) sz. KT határozat
4.

TSZT hatálybalépését követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási terveket (HÉSZ
módosításokat) a Településszerkezeti Tervvel összhangban kell elkészíteni.

5.

Jelen határozat a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdve kell
alkalmazni.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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1.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

Dunakeszi Város településszerkezeti terve a Képviselőtestület által 2003. januárjában elfogadott
településfejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósítását célozza, melyek az alábbiak:
-

kijelöli a fenntartható településfejlesztéshez ideálisnak gondolt munkahelyi területek és lakóterületek
bővítési lehetőségeit és meghatározza a város fejlesztésének fő irányát – a főváros
tőszomszédságában lévő, a világvárosi funkciókat kiegészítő „szolgáltató kisváros” létrehozásához
szükséges teendőket.

-

törekszik a település arculati hiányosságainak korrekciójára, a lakossági identitástudat létrehozását
segítő központhálózat, városi kuriózum-területek és intézményrendszer kialakítására.

-

kihangsúlyozza, hogy a városnak minden bevethető eszközével segítenie kell a Duna-part mainál
célszerűbb, a helyi érdekeket jobban szolgáló használatát, a vízkitermelési-vízbázis védelmi
szempontok és a települési sport és idegenforgalmi fejlesztések összehangolásával, melyek az
elképzelt „szolgáltató város” egyik alapfunkcióját jelenthetik.

-

felhívja a figyelmet a település már meglévő, kihasználatlan értékeire, területi adottságaira. Ezek közül
kiemelkedő a meglévő vitorlázó repülőtér, az Alagi lovastelep és lóversenypálya, valamint a
tőzegtavak és kavicsbánya tavak együttese.

-

Fenti területi adottságok ma szinte „idegen testként” jelentkeznek a települési szövetben. Ezt a
helyzetet a koncepció oldani kívánja, a meglévő adottságokat a „szolgáltató város” fontos elemeiként
integrálni.

-

célja a környezeti-ökológiai egyensúly arányos biztosítása a területfejlesztés, illetve a közelmúltban
kijelölt munkahelyi és lakóterületek között. Ezért kiemelt súlyt helyez a település déli peremén lévő
természetvédelmi terület megőrzésére és idegenforgalmi-turisztikai hasznosítására.

A településszerkezeti terv fenti célok elérése érdekében az alábbi területfelhasználási változásokat tartalmazza:


kijelöli a város növekedésének megfelelő lakóterület bővítéseket



a szükséges intézmények és szabadidős szolgáltatások
biztosításának érdekében kijelöli a településközpont vegyes
övezeteket



a munkahelyteremtés távlati biztosításának érdekében kijelöli a
lehetséges gazdasági területeket



a szükséges szabadidős szolgáltatások biztosítása, a Dunapart
hasznosítása érdekében kijelöli a szabadidős, sportcélú
zöldterületeket
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2. A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSÁNAK TAGOZÓDÁSA
Területfelhasználási egység

Szintterület-sűrűség (m2/m2)

Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
Ln-1
nagyvárosias lakó F+8-10
Ln-2
nagyvárosias lakó F+1-7
Lk
kisvárosias lakó
Lke
kertvárosias lakó
Vegyes területek
Vt
településközpont vegyes
Vk
központi vegyes
Gazdasági területek
Gksz
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
Gip,
ipari gazdasági
Gip-E
egyéb ipari gazdasági
Üdülő területek
Üü
üdülőházas
Üh
hétvégiházas
Különleges területek
K-t
temető
K-hl
hulladéklerakó
K-szt
szennyvíztisztító
K-b
bánya
K-eü
egészségügyi terület
K-sp
sport
K-tu
turisztikai
K-ü
közüzemi
K-m
mezőgazdasági üzemi
Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési területek
Köu
közút
Kök
vasút
Zöldterületek
Z
közpark
Erdőterületek
Ev
védelmi
Eg
gazdasági
Ee
egészségügyi, szociális, turisztikai
Mezőgazdasági területek
Mk
kertes
Má
általános
Mko
korlátozott
Mm
mezőgazdasági major
Vízgazdálkodási területek
V-m
folyó- és állóvizek medre
V-p
folyó- és állóvizek parti sávja
V-b
vízbeszerzési terület
V-á
árkok, patakok területe
Különleges beépítésre nem szánt területek
Kk-sp
nagykiterjedésű sport célú
Kk-lsp
nagykiterjedésű lósport célú
Kk-hl
nagykiterjedésű hulladéklerakó
Kk-b
nagykiterjedésű bánya
Kk-ü
nagykiterejedésű üzemi
Kk-rek
rekreációs
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3. A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSÁNAK LEÍRÁSA
2. Beépítésre nem szánt területek
Lakóterületek
a) nagyvárosias lakóterület (Ln-1)
A településszerkezeti terven jelölt Ln-1 jelű nagyvárosias lakóterület a 12,5 m-es építménymagasságot
meghaladó lakóépületek elhelyezésére szolgál, valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó épület elhelyezésére. Az övezetbe a Barátság úti lakótelep F+8 - F+10 szintes
lakóépültek és a helyi lakosságot kiszolgáló F - F+1 szintes szolgáltató épületek tömbjei tartoznak.
A településszerkezeti tervben az Ln-1 jelű nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt
területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 2,3 m2/m2.
b) nagyvárosias lakóterület (Ln-2)
A településszerkezeti terven jelölt Ln-2 jelű nagyvárosias lakóterület a 12,5 m-es építménymagasságot
meghaladó lakóépületek, valamint a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület elhelyezésére szolgál. Az övezetbe a Barátság úti lakótelep F+1 - F+7 szintes épültek és a helyi
lakosságot kiszolgáló F - F+1 szintes szolgáltató épületek tömbjei tartoznak.
A településszerkezeti tervben az Ln-2 jelű nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt
területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,0 m2/m2.
b) kisvárosias (Lk)
A kisvárosias lakóterületek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Lk. A területfelhasználás a 12,5m-es
építménymagasságot meg nem haladó sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magában foglaló
lakóépület elhelyezésére szolgál.
A településszerkezeti tervben az Lk jelű kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt területeken
a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,2 m2/m2.
c) kertvárosias (Lke)
A kertvárosias lakóterületek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Lke. A területfelhasználás a 7,5m-es
építménymagasságot meg nem haladó laza beépítésű, összefüggő nagy kertestes, több önálló rendeltetési
egységet magában foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.
A településszerkezeti tervben az Lk jelű nagyvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt
területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,6 m2/m2.
A tervezett lakóterület-bővítések kertvárosias lakóterület-besorolást nyertek, - figyelembe véve a város
lakónépesség-növekedésének korlátozását -, valamint a családi házas ingatlanok iránt megmutatkozó helyi
igényeket.
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A terv - belterületbe vonással - az alábbi területeket jelöli ki kertvárosias lakóterületként:
-

a korábbi tervekben már lakóterületként kijelölt „Malomárok” területének I. üteme és
északi része

-

a Kossuth Lajos utca és Széchenyi utca keresztezésétől északra kialakuló területen
(2,01 Ha)

-

a Kossuth Lajos és Toldi utca közötti területen (37,66 Ha)

A tervezett és meglévő lakóterületeken történő folyamatos lakásépítések, átépítések, felújítások szabályait – a
kialakult településkép színvonalasabbá tétele érdekében - a Helyi Építési Szabályzatban a helyi értékek
megőrzésével és felhasználásával kell meghatározni.
A településszerkezeti tervben az Lke jelű kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységekbe sorolt
területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,6 m2/m2.
Vegyes területek
a) településközpont vegyes terület (Vt)
A településközponti vegyes területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Vt. Dunakeszi központi, a helyi
alapintézményeket tartalmazó területegysége településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolt. A
településközponti vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó - és olyan helyi települési
szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely - szolgáltató, oktatási, egészségügyi,
szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
A terv az alábbi területeket jelöli ki településközpont vegyes területként:
- Malomárok I. ütemének 2-es út menti területei.
A településszerkezeti tervben a településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolt területén a
meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,5 m2/m2.
A településközponti vegyes területek építési övezeteire vonatkozó szabályokat úgy kell megállapítani, hogy az
újonnan kialakuló beépítések illeszkedjen a kialakult kertvárosias és kisvárosias lakókörnyezethez.
b) Központi vegyes terület (Vk)
Kijelölésre került az M2-2 számú főutat összekötő út 2.számú főúti csomópontjának környezetében egy 5,0ha-os
központi vegyes terület a turizmus és azon belül is a konferencia turizmus erősítése céljából, ahol a település északi
határánál történő elhelyezkedése és meglévő, illetve tervezett közúti kapcsolataiból adódóan alkalmas egy reprezentatív,
szolgáltató funkciókat magába foglaló építési övezet kialakítására, megszakítva a Dunakeszi és a Gödi 2-es út menti
lakóterületek sorát jelzésértékűen „városkapu” funkciót betöltve.

A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5 m2/m2.
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Gazdasági területek
a) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Gksz. A kereskedelmi,
szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére
szolgál. Az övezetbe Dunakeszi vonatkozásában jellemzően a kis- és nagykereskedelmi létesítmények, és a nem
jelentős zavaró hatású termelő tevékenységek tartoznak.
A területfelhasználást érintő fejlesztések:
- Új, beépítetlen gazdasági területként a település északi határánál a 2-es út mentén lévő terület jelenik
meg, mely településközponti vegyes területből kerül átsorolásra,
- Új, beépítetlen gazdasági területként került kijelölésre az M2 autóút lehajtó csomópontjának
környezetében újonnan betelepülni kívánó, gazdasági tevékenységek megtelepedésére alkalmas
helyszíneként, miután a településen már meglévő e célra alkalmas területek rövidtávú telítődésével lehet
számolni.
- Új, beépítetlen gazdasági területként került kijelölésre a 2. számú főút északi részének nyugati oldalán a
meglévő gazdasági területhez kapcsolódóan, a 2.számú főút és vasút találkozásának „háromszögében”.
Területfelhasználást növelő további elemek a település lakóterületei közé ékelődött, vagy azokkal határos ipari
gazdasági területek átsorolásából ered, mely területeken megszüntetendő a jelentős mértékű zavaró hatású
gazdasági tevékenység.
A településszerkezeti tervben a kereskedelmi - szolgáltató gazdasági területfelhasználási egységbe sorolt
területeken a meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 2,0 m2/m2.
b) egyéb ipari gazdasági terület (Gip-E)
Az ipari gazdasági terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Gip-E. A településen az egyéb ipari gazdasági
terület a település meglévő és/vagy tervezett belterületén fekvő, meglévő zavaró hatású gazdasági tevékenységi
célú épületek területeit foglalja magába
A területfelhasználási kategóriába Dunakeszi vonatkozásában jellemzően a lakóterületi szövetbe ékelődött - a
település kezdeti ipari múltjából megmaradt - belső területeken elhelyezkedő üzemek (vasúti járműjavító telep,
Mechanikai Labor területe, volt konzervgyár területe) és a közigazgatási terület déli részén lévő nagykiterjedésű
jelentős mértékű zavaró hatású üzemek területei tartoznak.
A településszerkezeti tervben az ipari gazdasági területfelhasználási egységbe sorolt területeken a
meghatározott megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 1,5 m2/m2.
c.) ipari gazdasági terület (Gip)
Az ipari gazdasági terület a jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére
szolgál, melyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetőek el. E célból a település külterületén, a
belterületi városrészektől zárványszerűen, M2 autóúttól nyugatra került kijelölésre a lehajtó csomópontjának
környezetében, tervezett gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek gyűrűjében.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,5.
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Üdülőterületek
Üdülőházas terület
A hétvégi házas terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Üh. A település déli részén található a
Horgásztavak területe, melyek mentén a horgászatra épülő hétvégi házas jellegű épületek sorakoznak. Az
épületek jellemzően olyan üdülőépületek, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk, felszereltségük és a
terület infrastrukturális ellátottsága miatt üdülési célú tartózkodásra szolgálnak.
A településszerkezeti tervben a üdülőházas területfelhasználási egységbe sorolt területén a meghatározott
megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,4 m2/m2.
Hétvégi házas terület
Az üdülőházas terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Üü. A település északi részén a Duna-parthoz
kapcsolódóan találhatóak, olyan üdülőépületek, üdülőtáborok, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és
felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak.
A településszerkezeti tervben a hétvégi házas területfelhasználási egységbe sorolt területén a meghatározott
megengedett legnagyobb szintterület - sűrűség 0,4 m2/m2.
Különleges területek
A település területén azok a területek tartoznak a különleges területek közé, melyek a rajtuk elhelyezkedő
építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a
környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más területfelhasználási módú területeken
nem helyezhetők el.
a) Temető
A településen temető különleges terület (K-te) területfelhasználási módba sorolt terület az alábbi:
- a település egyetlen aktív temetője a belterület keleti határán a fóti út mentén helyezkedik el. A temető 055/8
hrsz-ú része a használatban lévő temető terület, a 56/2 és a 56/3 hrsz-ú ingatlanok a temető tartalék területe,
és a 054 hrsz-ú telek a régi alagi temető területe.
További területkijelölésre hosszútávon sincs szükség.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.
b) Hulladék lerakó
A településen hulladék lerakó különleges terület (K-hl) területfelhasználási módba sorolt területek az alábbiak:
- A külterület észak-keleti határán található a 029/1, 029/2, 035/1, 041 hrsz-ú ingatlanokon a budapesti regionális
hulladéklerakó.
- A külterület északi határán a 022 hrsz-ú telken található az inert hulladékok elhelyezésére szolgáló terület.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.
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c) Szennyvíztisztító
A településen szennyvíztisztító különleges terület (K-szt) területfelhasználási módba sorolt területek az alábbiak:
- A település déli részén a 096 hrsz.-ú ingatlanon található a térség regionális szennyvíztisztító telepe.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 m2/m2.
d) Bányaterület
A településen bányaterület különleges terület (K-b) területfelhasználási módba sorolt az alábbi terület:
- A külterület északi határán a 024/4, 026, 027/24 hrsz-ú ingatlanok területe.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.
e) Egészségügyi terület
A településen egészségügyi különleges terület (K-eü) területfelhasználási módba sorolt az alábbi terület:
- A Fóti út mentén található a 2956/1 hrsz-ú ingatlanon, melyen szociális otthon működig.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5 m2/m2.
f) Sport terület
A településen sport különleges terület (K-sp) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:
- A Fóti út mentén a 2987 hrsz-ú ingatlanon működő sporttelep területe.
- A belterület északi szélén, a 2-es út mentén 5073 hrsz-ú telken elhelyezkedő sporttelep területe.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,1 m2/m2.
g) Turisztikai terület
A településen turisztikai különleges terület (K-tu) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:
- A Liget utca Duna parthoz közeli részén, a Katonadomb területén, a meglévő kemping területe.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,4 m2/m2.
h) Közüzemi terület
A településen közüzemi különleges terület (K-ü/0,5) területfelhasználási módba soroltak az alábbi területek:
- A Duna parti sávjában található Dunakeszi vízműtelep területe (0144/2 hrsz.).
- A Duna parti sávja mellett található gázfogadó állomás (0153 hrsz.)
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,5.
h) Mezőgazdasági üzemi terület
A településen mezőgazdasági üzemi különleges terület (K-m/0,4) területfelhasználási módba soroltak az alábbi
területek:
- Az alagi major területén található romterület és szomszédos ingatlan területe (072/8, 072/19).
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 0,4.
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2. Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési és közműterület
Dunakeszin az alapvető közlekedési és közműhálózat lényegében kiépült. A település meghatározó eleme a 2.
sz. főút és a MÁV vasútvonal, a 2A j. autóút és M0 j. autóút.
További meghatározó elemek a Fóti út (2101. számú bekötőút), a Kossuth Lajos utca (21101. számú bekötőút)
és a kompkikötőt a 2-es úttal összekötő Rév utca (12301. számú út).
Közlekedési létesítményekre vonatkozó védőtávolságok:
- A M0, M2 gyorsforgalmi utak védőtávolsága (tengelytől 100-100 m)
- 2 sz. főút védőtávolsága (tengelytől 50-50 m)
- Vasútvonal védőtávolsága (tengelytől 50-50 m)
Közlekedésfejlesztés
A települését érintő közlekedésfejlesztési elemek elsősorban a település külterületére összpontosulnak. A
belterületi utak - elsősorban a 2-es út - tehermentesítésére hivatottak, úgy mint a település számára alternatív
megközelítési útvonalakat biztosítva, valamint a jelentős átmenő forgalom számára elkerülő útvonalat biztosítva.
A területfelhasználást befolyásoló tervezett elemek, melyek szabályozási szélességét a HÉSZ-ben biztosítani
kell:
M2 bekötőút a 2-es számú útig (2113. számú út)
(Útkategória K.V.B)
2113. számú út - M2 körforgalom és Hunyadi utca közti út (Észak - keleti bekötő út) (Útkategória
K.V.B)
Nyugati tehermentesítő gyűjtő út (Nyugati elkerülő)
(Útkategória K.V.B)
Északi bekötő út
(Útkategória K.V.B)
a vasútvonal két oldalán a Könyves Kálmán út és a Klapka György út gyűjtő út jellegű átépítése
az egyes újonnan kijelölt övezetek belső úthálózata
P+R rendszerű parkoló területek kialakítása (vasútállomás mellett)
a regionális kerékpárút nyomvonala
Közműfejlesztés
A településfejlesztési javaslat alapján, a település értékeinek a megőrzésével, a korlátozó adottságok figyelembe
vételével a fejlesztésbe vonható, illetve a már kialakított, de még be nem épített telkeken, valamint a már
beépített területének hatékonyabb hasznosításával akár 5000 új lakás is építhető lehetne. A minőségi életvitelhez
szükséges intézményi infrastruktúra létesítésére település központi vegyes, valamint kereskedelmi, gazdasági,
valamint sportolási célú területek kijelölése javasolt. Összesítve a településen akár 1,2 millió m2-nyi bruttó szint
építésére kínál lehetőséget a település szerkezeti és szabályozási terve. Természetesen ennek megvalósítása
csak egy hosszabb, a tervezés távlatán túlnyúló fejlesztés eredménye lehet.
A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a
fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani.
A településen építés, vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a belterület,
beépítésre szánt területén a tervezett építmény közműellátására a teljes közműellátás rendelkezésre áll, azaz a
villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, és a földgázellátás, valamint a szabályozási előírásokban a
szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó előírások teljesülnek.
A külterület, beépítésre szánt területén új építés, használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor
lehetséges, ha a villamosenergia ellátás a közüzemi szolgáltató hálózatáról, a vezetékes ivóvíz ellátás, vagy a
közüzemi hálózatról, vagy ivóvíz minőségű vízbeszerzésre alkalmas (közegészségügyi hatóság és vízügyi
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felügyelőség által elfogadott), saját kútról kiépített hálózatról, a gázellátás, vagy a közüzemi hálózatról, vagy helyi
kistartályos bázisról kiépített vezetékkel megoldott. A szennyvíz- és a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan a
helyi építési szabályzatban rögzítettek teljesülnek.
A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is új építés, olyan célú
használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor lehetséges, ha a javasolt hasznosításhoz az
közegészségügyi hatóság által is elfogadott, nem vezetékes (pl zacskós) ivóvízellátás és a villamosenergia
ellátás biztosított, valamint a szabályozási tervben a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó
előírások teljesülnek.
A belterülettől távolabbra eső, jelenleg közhálózattal el nem látott területekből beépítésre szánt területté
átminősítésre nem kerülő területek a tervezés távlatáig ellátatlanok is maradnak. Ezeken a területeken a tervezés
távlatáig is, a villamosenergia ellátás marad az egyetlen vezetékes közműellátási kapcsolat. A további
közműigények közműpótlókkal, egyedileg, telkenként elégíthető ki. A szennyvizek gyűjtése szigorúan ellenőrzött
vízzáró medencékben történhet, és az összegyűlő szennyvizeket szippantó kocsikkal kell a kijelölt lerakó helyre
szállítani, a vezetékes földgázellátással azonos komfortot nyújtó kistartályos gázellátás alakítható ki. A
szabályozási előírásokban kerülnek szabályozásra a külterületen megengedhető építéshez szükséges
közműellátási lehetőségek, feltételek.
Az Önkormányzat, törvény által előírt, közműellátási kötelezettségével járó teher növekedésének
megakadályozása érdekében a beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területek, egyéb kialakult külterületi
lakáscélú ingatlanok használatának további átalakítási lehetőségét meg kell akadályozni, ezért új állandó
lakhatásra is alkalmas építmény építése, meglevő ingatlan ilyen irányú funkcióváltása, használatba vétele nem
támogatható. Kivételt tenni csak a szabályozási tervben rögzítésre kerülő beépítésre szánt területté átminősítésre
javasolt területen, illetve olyan mezőgazdasági övezetben, majorban lehet, ha az arra vonatkozó előírások
teljesülnek.
A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település meglevő beépített
területeinek a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat kellene pótolni.
A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat csoport a területfejlesztés során új építési
lehetőségek alapján a beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a
megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területeken
már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, a területhasznosítás csak a megfelelő, környezetvédelmi
követelményeket kielégítő, a fenntartható fejlődés lehetőségét biztosító, gazdaságosan kivitelezhető és
üzemeltethető közműellátás mellett engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy nehogy újabb közműhiányos, vagy a
környezet védelmét nem biztosító, illetve gazdaságosan nem közművesíthető beépítési terület alakuljon ki.
Az új telekhasznosítók mellett a már beépített területeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény
kielégítésével is kell számolni.
A fejlesztési területek távlati új igénye összesítve és a meglevő beépítés várható igénynövekménye összesítve
(kerekítve):
Meglevő
Új beép.fejl.
ÖSSZESEN
beépítés
új igények
igény növ.
Vízigény m3/nap:
Keletk. szennyv m3/nap:
Villamosenergia ig. MW:
Földgázigény nm3/h:

2600
2500
30
9800

16000
14500
48
14000

18600
17000
78
23800

Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe vevő lehetőségek
alapján, nagyobb távlatra javasolt fejlesztések teljes megvalósulása és a már beépített területek igényesebb,
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teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre
alkalmas adatok és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására szolgálhatnak,
valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére szolgálnak nagytávlati iránymutatásul.
Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényekből ténylegesen kielégítendő igényként kb
reálisan az 5 %-ának a jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb. 15-20 %-a. Így a reálisan
kielégítendő igény összesen (kerekítve):

távlati összes
rövidtáv kb 5%
terv távlat kb 20%

víz
igény
m3/nap

csatorna
igény
m3/nap

vill.e.
igény
MW

földgáz
igény
nm3/h

18600
930
3700

17000
850
3400

78
4
16

23800
1200
4800

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési
lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati
fejlesztési feladatokat megvalósítani.
Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező üzemeltetők (víz, szennyvíz, gáz, villamosenergia
ellátás) a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített területekhez közvetlen kapcsolódó telkek
új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő
elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról
létesítendő új bekötővezetékek segítségével.
A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladat csoportként kell említeni az esztétikai igények kielégítési
szükségességét, amely a település igényességének a növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítás
igénye, a környezettel szembeni elvárások, az utak és közterületek állapotának, látványának javítását teszi
szükségessé. Ennek keretében az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani.
A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá kell járulni a
közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az energiaellátás és az elektronikus
vezetékes hírközlés területén jelentkeznek feladatok. A közműfejlesztések során távlatban előtérbe fog kerülni az
utcaképet alakító szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes hírközlési rendszerek
látványjavítási igénye is. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza és a megvalósításának realitását
növeli, a napjainkban már tapasztalható klímaváltozás is, az egyre gyakrabban előforduló szélsőségesebb
időjárás, amely több üzemzavart, a föld feletti hálózat meghibásodását okozza. A hálózatok földalatti elhelyezése
részben nagyobb üzembiztonságot ígér, de a beruházási költsége is közelíti az egyre költségesebb föld feletti
elhelyezést.
A hálózatok fektetési módjának meghatározása településrendezési kérdés, amelyet a helyi építési szabályzatban
kell rögzíteni és azt a szolgáltatónak figyelembe kell venni.
Zöldterület
A zöldterület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Z.
A település belterületén lévő, állandóan növényzettel fedett közterületek tartoznak ide. A zöldterületek a
településen a szabadidő aktív és passzív szabadtéri eltöltését szolgáló korlátlanul, illetve időben korlátozottan
látogatható területei. Az egyes területegységek jellegüknek megfelelően a pihenést, testedzést, játszótéri,
kegyeleti és rekreációs tevékenységet szolgáló funkciók számára szolgálnak. A dísz- és pihenőkert illetve a
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szabadidős, rekreációs tevékenységhez kapcsolódó építmények a terület hasznosítási céljának megfelelően.
helyezhetők el.
Erdőterület
Az erdőterületek rendeltetésük szerint védelmi-, gazdasági- és egészségügyi, szociális turisztikai erdőterület
kategóriába kerültek besorolásra. A település erdőterületei megtartandók.
A településszerkezeti terven az erdőterületek kijelölése a felsőbbrendű tervek által előirányzottak, továbbá
besorolása az Erdészeti Szolgálat Részletes terület-kimutatása, az erdészeti nyilvántartásban szereplő
elsődleges rendeltetések figyelembe vételével történt. Mindezek mellett a funkció, továbbá a természet és
környezetvédelem szempontjai is tekintetbe vételre kerültek.
A szerkezeti tervben kijelölésre került erdők, többsége ténylegesen beerdősült és erdő művelési ágban
nyilvántartott, illetve már erdő területfelhasználásban lévők, így a terv további erdőtelepítési kötelezettséget a
szabályozási tervben rögzítettek szerint sem ró ki, ugyanakkor lehetővé teszi a meglévő erdőterületek védelmét.
Védelmi erdő (Ev)
A védelmi rendeltetésű erdőterület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Ev.
Védelmi rendeltetésű erdőterületként lettek besorolva az erdészeti adatszolgáltatásnak is megfeleltetve a
település környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból érzékeny területei.
Védelmi rendeltetésű erdőterület kategóriába tartozik:
 A település beépített területeinek északi szegélyén kijelölt erdősáv,
 a település déli részén a vasút, valamint a 2/a mentén található erdőfoltok,
 Óceán árok menti erdősávok,
 Tőzeg-tó menti erdők,
 kiskertes és lakóterületekbe benyúló néhány erdőfolt,
 a településszegélyen húzódó erdősávok
 az M2 bővített nyomvonala mentén kijelölt 30 méter széles erdősáv, egészen a 2-es számú főútig
történő rácsatlakozásig,
 északkeleti jelenleg működő hulladéklerakót környező erdők
 rekultivált inert és kommunális hulladéklerakókon, feltöltött bányaterületeken, hulladéklerakatok terülén
lévő erdősítések.
A védelmi rendeltetésű erdők egyben biztosítják az épületmentesség megtartását, mely környezetvédelmi,
tájvédelmi, és természetvédelmi szempontból elengedhetetlen ezeken a területegységeken.
Gazdasági erdő (Eg)
A szerkezeti terven jelölt gazdasági rendeltetésű erdők rajzi jele Eg.
Gazdasági erdőbe az erdőgazdálkodásra alkalmas összefüggő, jellemzően nagyobb területegységű
erdőterületek kerültek, azonban igazán kiterjedt erdőterületekről Dunakeszin nem beszélhetünk. A gazdasági
erdők jelentős részét a mesterségesen telepített erdők alkotják, sokszor tájidegen fajokkal (akác- és kisebb
részben fenyőültetvények).
Gazdasági rendeltetésű erdőterület kategóriába tartozik:
 Alagtól délre elhelyezkedő új gazdasági erdőtelepítés,
 a település északi szélén, a bányaterületektől délre fekvő erdőtáblák.
Egészségügyi-, szociális-, turisztikai erdő (Ee)
A szerkezeti terven jelölt turisztikai rendeltetésű erdők rajzi jele Ee.
Turisztikai erdő besorolásban maradtak az alagi téli lóversenypályához csatlakozó területek, az alagi majorban a
templomrom melletti kisebb erdő, továbbá a délnyugati területsáv néhány ingatlana.
Az övezetben erdőgazdálkodás célját szolgáló erdészeti létesítmények, továbbá a közjóléti rendeltetésnek
megfelelő építmények pihenés, szabadidő-eltöltés, testedzés építményei, az erdő bemutatását szolgáló
építmények helyezhetők el.
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Mezőgazdasági terület
Dunakeszi tájszerkezetében a mezőgazdasági területek továbbra is megőrzendőek. A jó minőségű
termőterületek védelmét biztosítani kell, ezért külterületen a mezőgazdasági termelő tevékenységek erősítése, a
termőföld védelme érdekében a kialakult mezőgazdasági célú tájhasznosítás fenntartandó. Kiemelt jelentőségű a
vízbázis védőterületeivel érintett területek lehatárolása és szigorú védelme.
A szerkezeti tervben ezért a vízbázis-védelmi és a természetvédelmi érdekeket is szem előtt tartva
megkülönböztetésre került a szigorúbb szabályozást is kívánó korlátozott használatú mezőgazdasági területek, a
területfelhasználást és beépítést tekintve is megengedőbb általános mezőgazdasági területektől és a kiskertes
funkciójú területektől. Ezen kívül a majorsági terület került lehatárolásra.
Általános mezőgazdasági rendeltetésű terület (Má)
Az általános mezőgazdasági terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Má.
Az általános mezőgazdasági terület az intenzívebb mezőgazdasági termesztésre alkalmas területeket foglalja
magába a település ÉK-i és DK-i részein. Az övezet a mezőgazdasági termelő tevékenység – növénytermesztés
(szántó, szőlő-gyümölcsös), és az állattartás (rét, legelő) céljára szolgál.
Elsődleges szempont ezeknek a területeknek beépítésre nem szánt területként való biztosítása. Kiváló termőhelyi
adottságú szántók főleg a település ÉK-i részén találhatók. Ezeken a területeken meg kell akadályozni a területek
további felaprózódását, és meg kell őrizni a táj jellegét.
A mezőgazdasági területeken elsődlegesen a területhasználathoz köthető, növénytermesztés, állattenyésztés és
az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetők csak el.
Korlátozott mezőgazdasági rendeltetésű terület (Mko)
Korlátozott mezőgazdasági területek terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mko.
A korlátozott használatú mezőgazdasági területként a tájvédelmi, ökológiai- és vízbázis-védelemi érdekekkel
érintett területek kerültek kijelölésre. Ezen területek közé sorolandók a Duna-mentén húzódó mélyfekvésű
gyepes, mocsaras, illetve szántóföldi művelés alatt álló területek is. A korlátozott mezőgazdasági terület kijelölése
nagyban lefedi a Dunakeszi vízmű kútjainak külső (180 napos elérési idejű) védőövezete által érintett
földrészleteket.
A korlátozott mezőgazdasági területeken a művi létesítmények, épületek elhelyezése csak indokolt esetben
engedhető meg, jellemzően beépítés nélkül kell megtartani ezeket a területegységeket, a tájvédelmi és
vízminőség-védelemi érdekekkel összhangban. Az övezet területein, főleg az extenzív legeltetéses állattartást,
gyepgazdálkodást szolgáló, épületnek nem minősülő építmények elhelyezése megengedett.
Huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el.
Kiskertes mezőgazdasági rendeltetésű terület (Mk)
A kiskertes mezőgazdasági terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mk.
A jellemzően vegyes, rendezetlen kiskertes rendeltetésű mezőgazdasági területek a település belterülete és a
Duna parti árterületek között fekszenek. A terület rendezésével átmenetet képeznek a természetközeli területeket
is magába foglaló korlátozott mezőgazdasági területek és a belterületi beépített területek között.
A terület a kistelkes, vegyes kert-, szőlő-, és gyümölcsgazdálkodás számára szolgál, ahol az ehhez kapcsolódó
földrészletenként egy gazdasági rendeltetésű építmény helyezhető el.
Mezőgazdasági rendeltetésű major terület (Mm)
A mezőgazdasági rendeltetésű major terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Mm.
Az alagi major jelenleg rendezetlen, elhanyagolt területe mezőgazdasági rendeltetésű major
területfelhasználásba került besorolásra. A major a múltban a mezőgazdasági birtokközpont volt, később az alagi
állami gazdaság központja lett.
A major a növénytermesztést és állattenyésztést, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozást, tárolást,
szolgáló mezőgazdasági terület, melyen a fenti funkciókat szolgáló mezőgazdasági üzemi építmények
helyezhetők el elsősorban.
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Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási területek kijelölése a táji- természeti adottságoknak megfelelően történt, megkülönböztetésre
került a vízműkutak belső védőövezetét magába foglaló vízbeszerzési terület, az egyes Duna szakaszokat és a
kavicsbánya tavakat övező vízparti részeket felölelő folyó és állóvizek parti sávja, valamint a vízmedrek és árkok
területe.
Folyó- és állóvizek medre (V-m)
A folyó- és állóvizek medre terület a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele V-m.
A folyó és állóvizek medre területfelhasználási kategóriába került a Duna, a Horgász tavak, a Tőzegtó medre,
továbbá a Mogyoródi-patak területe. E területek védelmét az épületmentesség biztosítja.
Folyó- és állóvizek parti sávja (V-p)
A folyó- és állóvizek parti sávjának a településszerkezeti terven jelölt rajzi jele V-p.
Az területfelhasználási egységbe tartozik a Barracuda tó és a Kavicsos tó körül elhelyezkedő parti sáv, továbbá a
Katonadombtól északra elhelyezkedő keskeny Duna parti sáv.
Az övezetben épületek, építmények az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi
jogszabályokban foglaltak betartása mellett helyezhetők el.
Vízbeszerzési területek (V-b)
A vízbeszerzési területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele V-b.
Vízbeszerzési területfelhasználási egységbe kerültek besorolásra a belső hidrogeológiai védőövezettel érintett
Duna parti gyepes területrészek.
A területek és a vízbázis védelmét a vízgazdálkodási terület épületmentessége biztosítja. Az övezetben új épület
nem építhető, építmények az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban
foglaltak betartása mellett helyezhetők el.
Árkok területe (V-á)
Jelen területfelhasználásba az Óceán-árok és a Malom-árok területe tartozik. A területen épület nem építhető,
építmények az egyéb, vízügyi, környezetvédelmi, vagy természetvédelmi jogszabályokban foglaltak betartása
mellett helyezhetők el.
Természetközeli területek (Tk)
A természetközeli területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele Tk.
A természetközeli terület a vizeskertek területén lévő források környezetének területe, mely földrészlet a
földhivatali nyilvántartás szerint mocsár művelési ágú. A terület és környezete azon kevés természetes
élőhelyeket idézi, melyek Dunakeszin még fennmaradtak. A terület természetszerű állapotának és
beépítetlenségének megőrzése az ökológiai értékek megőrzéséhez járul hozzá.
Különleges beépítésre nem szánt területek
Nagykiterjedésű sport célú terület (Kk-sp)
A nagykiterjedésű sport célú területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-sp
A nagykiterjedésű sport célú területfelhasználási egység a nagy zöldfelületi igénnyel bíró sportolási, rekreációsszabadidős, továbbá oktatási, nevelési tevékenységek területe.
Ilyen különleges beépítésre nem szánt terület lett kijelölve a település északi részén, a 2-es úttól nyugatra a
tervezett M2-es összekötőút csomópontjánál, az Alagi repülőtér területén, valamint az Alagi Versenyló
Tréningteleptől keletre.
A területek elsősorban az adott rekreációs és sporttevékenységhez, és annak kiszolgálásához fűződő
létesítmények elhelyezésére szolgál.
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Az Alagi repülőtér esetén a természetvédelem érdekeinek megfelelően a szabályozási tervben szükséges
differenciálni a beépíthető területrészeket.
Nagykiterjedésű lósport célú terület (Kk-lsp)
A nagykiterjedésű lósport célú területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-lsp
A nagykiterjedésű lósport területfelhasználási egységbe soroltak az Alagi Versenyló Tréningtelep ingatlanjai, a
telephez kapcsolód nyári- és téli pályák területei, melyek a település múltjára jellemző hagyományos
tájhasználatú, állattartó majorokat, ló futtatókat, illetve a lósporthoz kapcsolódó majorsági és egyéb lakófunkciójú
műemléki területeket foglalja magába.
A terület beépíthetőségének meghatározása a hagyományos jelleg fenntartásával a kialakult állapotnak, és
funkcióknak megfeleltetve történhet.
Bányaterület (Kk-b)
A bányaterület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-b
A településen beépítésre nem szánt bányaterület területfelhasználási módba sorolt területek A külterület északi
határán a 024/4 hrsz-ú telken található engedéllyel rendelkező bányaművelés területe.
Hulladéklerakó területe (Kk-hl)
A hulladék területek településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-hl
A településen hulladéklerakó terület területfelhasználási módba sorolt a külterület északi határán a 022 hrsz-ú
telken található engedélyezett, hulladékok elhelyezésére szolgáló terület.
Közüzemi terület (Kk-ü)
A közüzemi terület településszerkezeti terven jelölt rajzi jele. Kk-ü
A településen közüzemi terület területfelhasználási módba sorolt terület a külterület északi határán a 019/2, 020
hrsz-ú ingatlanok területe.
Nagykiterjedésű rekreációs terület (Kk-rek)
A nagykiterjedésű rekreációs területfelhasználású terület került kijelölésre a Felsőtabántól dél-nyugatra, a
mezőgazdasági kiskerteke és tervezett városi elkerülő út által közrefogott területen. A terület elsősorban a családi
rekreációt szolgáló, szabadidős, tematikus játszótéri funkciójú létesítményeinek elhelyezésére szolgál, amely a
belvárosi területen hiányzó egybefüggő, nagykiterjedésű aktív szabadidős, jelentős kondicionáló hatással bíró
park területét hivatott pótolni.
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Területhasználati besorolás
Beépítésre szánt területek

Területfelhasználás nagysága (ha)
1308,1

Lakóterületek

826,8

Ln-1
Ln-2
Lk
Lke

24,0
7,4
91,2
704,2

nagyvárosias lakó F+8-10
nagyvárosias lakó F+1-7
kisvárosias lakó
kertvárosias lakó

Vegyes területek

38,6

Vt

38,6

településközpont vegyes

Gazdasági területek

350,6

Gksz
Gip
Gip-E

128,8
14,47
192,86

kereskedelmi szolgáltató gazdasági
ipari gazdasági
egyéb ipari gazdasági

Üdülő területek
Üü
Üh

11,9

üdülőházas
hétvégiházas

2,9
9,0

Különleges területek

80,2

K-te
K-hl
K-szt
K-b
K-eü
K-sp
K-tu
K-ü
K-m

15,3
26,4
5,5
3,0
4,5
20,3
0,9
2,1
2,2

temető
hulladéklerakó
szennyvíztisztító
bánya
egészségügyi terület
sport
turisztikai
közüzemi, közmű
Mezőgazdasági üzemi

Beépítésre nem szánt területek

1734,3

Közlekedési területek

165,2

KÖu
KÖk

124,9
40,3

közút
vasút

Zöldterületek
Z

28,7

zöldterület

28,7

Erdőterületek

181,0

Ev
Eg
Ee

148,3
17,8
14,9

védelmi
gazdasági
turisztikai

Mezőgazdasági területek

737,1

Mk
Má
Mko
Mm

15,7
567,0
147,59
12,4

kertes
általános mezőgazdasági
korlátozott mg. ter. (legelő, rét , gyep)
major

Vízgazdálkodási területek

286,8

V-m
V-b
V-p
V-á

216,9
18,6
18,6
1,3

folyó- és állóvizek medre
vízbeszerzési terület
folyó- és állóvizek parti sávja
árkok területe

Természeti területek

1,2

Tk

1,2

mocsár

Különleges beépítésre nem szánt terület

334,3

Kk-lsp
Kk-sp
Kk-hl
Kk-b
Kk-ü
Kk-rek

151,1
147,4
7,9
1,2
1,1
20,01
64,2
64,2

lósport területek
sport területek
hulladéklerakó területe
bánya területe
közüzemi területek
rekreáció

Egyéb speciális terület
A 110/2008.(VII.03.)sz.kt. határozattal jóváhagyott TSZT módosítás területe

Teljes közigazgatási terület
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TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A táj- és természetvédelem témakörébe tartozik az országos és uniós, valamint a helyi jelentőségű védett
természeti területek, értékes tájképi elemek, természetközeli területek, térségi szintű ökológiai rendszerek
védelme. A fenti területek felhasználásakor a hatályos vonatkozó jogszabályok vonatkozó előírásait kell
tekintetbe venni.
Védettségi kategóriák
1)

Natura2000 területek
a) Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területi (SCI) kategóriába tartozik a Duna
és ártere (HUDI20034)

2)

Országos jelentőségű természetvédelem („Ex lege” védett területek)
a) Óceán-árok déli lápterülete
b) Védett források

3)

Helyi jelentőségű természetvédelem
a) Nemzeti Lóverseny Kft. alagi telepének kül- és belterülete (A területen a természet és művi
értékek egyaránt védelmet élveznek.)

4)

Országos Ökológiai Hálózat területei
a) magterületek: Óceán-árok lápja, valamint az alagi repülőtér és lóversenypálya
b) ökológiai folyosó: Duna-menti puhafás ligeterdő-maradványok, a város nyugati szélétől induló
és a Fővárosi ivóvíz kutak védművéig tartó csatorna mentén a kisebb mocsarak, fűzliget
maradványok, a Duna közigazgatási határhoz tartozó víztere, a Mogyoródi-patak menti és az
Óceánárok menti nádasok, kisebb gyepfoltok és a lápterület egy része.,

Tájkép- és kilátásvédelem
A természeti értékek védelmével szorosan összefonódik a tájképi értékek védelme. A szükségessé váló új
beépítésre szánt területek kijelölésekor a terv igyekezett figyelembe venni a tájképvédelem szempontrendszerét.
A tervezett kereskedelmi szolgáltató területek esetében megjelenik a tájképet befolyásoló beépítés. A tájba
illesztést a meglévő táji elemek figyelembevételével, a domborzathoz való alkalmazkodással és a terület
környezetbe illő zöldfelületi fejlesztésével lehet elérni.
A gazdasági területek kedvezőtlen látványát takaró növénytelepítésekkel szükséges csökkenteni. Ezért a telken
belül védőfásítás tájesztétikai jelentőségén túlmenően környezetvédelmi és ökológiai szempontból is kedvező.
A tájrendezési javaslatokat tartalmazó térképlapon lehatárolásra került a településkép-védelmi terület övezete,
mely a Duna part menti alacsonyabban fekvő területeket jelenti, a vízfolyás menti galéria erdőkkel, illetve az
ahhoz kapcsolódó mezőgazdasági területekkel. A lehatárolásba bele került a egykori városmag hagyományos
beépítésű része, valamint a 2-es út menti sírkert is.
Szintén településkép-védelmi övezetbe került az alagi versenyló tréningtelep kül- és belterület, valamint a hozzá
szervesen kapcsolódó Dunakeszi repülőtér.
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KÖRNYEZETVÉDELEM
A környezetvédelmi célok megvalósulása egyrészről az egymásra konfliktusforrást jelentő védett-, és védendő
funkciók, területhasználatok környezeti szempontból történő elkülönítésével, másrészről a tervezett mérnöki
létesítmények kialakításának, működésének feltételeit rögzítő szabályozási elemekkel, előírásokkal biztosíthatók.
Termőföld, talaj-, talajvíz- és vízbázis-védelem










A hidrogeológiai védőterületekre vonatkozó korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló mindenkor hatályos rendeletben foglaltak
szerint kell betartani.
A településen történő tereprendezések és építkezések során a kitermelt talaj minőségét meg kell
vizsgálni. A vizsgálati eredmények alapján dönthető el a kitermelt talaj elhelyezésének módja.
Területfeltöltések során szennyezett talaj nem használható.
A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani.
A talaj- és talajvizek állapotát veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton
végezhetők.
Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő
előtisztításukról gondoskodni kell.
Vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait meg kell őrizni. Vízfolyások,
csatornák, rendezése során csak környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszereket lehet
használni. A meder burkolása tilos, a természetes állapotot kell fenntartani.
A termőföld minőségének védelme érdekében a földhasznosítás során a termőhely ökológiai
adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni.
A termőföldön végzett beruházások esetében gondoskodni kell a humuszos termőréteg megmentéséről,
összegyűjtéséről és újrahasznosításról.
A művelés alóli kivonást a beruházás megvalósulásának üteme szerint kell 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.

Levegőtisztaság-védelem






A levegő védelméről és a légszennyezettségi határértékekről, a levegőterheltségi szint határértékeiről és
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékéről szóló vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli
légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. Bűzzel járó tevékenység
során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz
kerüljön a környezetbe.
Légszennyezést okozó, helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan technológiai és
anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg az
illetékes levegőtisztaság-védelmi hatóság által meghatározott határértéket.
Diffúz légszennyezéssel járó tevékenység során a kiporzás elleni maximális védelmet (nedvesítéssel,
takarással, megkötéssel, növénysávokkal stb.) biztosítani kell.

Zaj- és rezgésvédelem


Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak esetén új
védendő terület kijelölésekor a mindenkor hatályos jogszabályban megállapított határértékeknek kell
teljesülniük.
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Úthálózat felújítása során a zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a hatályos
követelményeknek legmegfelelőbb műszaki megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni. Meglévő
közlekedési útvonalak melletti új telekalakítású vagy megváltozott övezeti besorolású területeken
megfelelő beépítési távolság meghatározásával, műszaki intézkedésekkel biztosítani kell az előírt
zajterhelési határértékek teljesülését. Tervezett új közlekedési elemek létesítésekor a zajterhelési
határértéket érvényesíteni kell.
Meglévő, védendő funkciójú és határérték feletti zajnak kitett épületek felújításakor, átépítésekor a
tervezés során biztosítani kell, az előírt belsőtéri zajterhelési határértékek teljesülését.
Meglévő üzemi létesítmény rendeltetését, használatát megváltoztatni, zajt, illetve rezgést előidéző új
üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött zajforrást csak olyan módon
lehet létesíteni, üzemeltetni, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályokban megállapított zaj és
rezgésterhelési határértékeket ne haladja meg.
A területen új üzemi és szabadidős zajforrás létesítése csak a határérték teljesülését biztosító
zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhető.
A település zajvédelmi szempontból fokozottan védett területei az országos jelentőségű védett
természeti területek, a NATURA 2000 hálózat területei, az Ökológiai hálózat területei és az
üdülőterületek, melyeken a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott zajterhelési
határértékek vonatkoznak.

Hulladékkezelés




A kommunális szilárd hulladék elhelyezésről és elszállításáról a településen működő szervezett
hulladékgyűjtési rendszer keretein belül kell továbbra is gondoskodni.
A hulladékgazdálkodás és veszélyes hulladékkezelés szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó
hatályos jogszabályokat, betartva annak előírásait.
A keletkező veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, biztonságosan, a környezet
szennyezését kizáró, elkülönített zárt tárolókban kell elszállításig elhelyezni.
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME
Műemlékek
Dunakeszi területén az országos műemléki nyilvántartás szerint az alábbi védett ingatlanok találhatóak:
- Szent Mihály római katolikus templom
Szent István út 36.
Tsz.: 7007
Hrsz.: 4 155
- Középkori templomrom
Alagi major

Tsz.: 7005

Hrsz.: 072/8

- Római castrum és hídfő maradványai
Dunasor 29.
Tsz.: 7006

Hrsz.: 6242

- Alagi Versenyló Trénigtelep
Nádori u. 4.

Tsz:11283

Hrsz: 058/1, 058/2, 059/1, 060, 061/1, 061/2, 061/3, 063,
2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953,
2954, 2971, 2976, 2977, 2978, 2979, 3168, 3169
(Műemléki környezet: 2970, 2969/2, 2941, 2955/17)

Régészeti lelőhelyek
Azonosító Lhsz
Alhsz Tlsz Vetület X
10214
0
1
10215
0
2
10216
0
3
10217
0
4
10218
0
5
10219
0
6
10220
1
0
10221
2
0

Y

Lelőhely neve

Alagimajor
Alagimajor

Kopolya, MRT
XIII/2. kötet
5/3.lh.
Úr-rét,MRT 9.
Kötet 5/4. Ih
Temető
Rév-dűlő,MRT
9.kötet 5/6. Ih.

10222

3

4060 112 EOV

10223
10224

4
5

0
0

10225

6

0

10226
10227

7
8

0
0

10228

9

750 434

10229

10

0

10230

11

0

10231
10232

12
13

0
0

Új-szölők,MRT
9.kötet 5/7.lh.
Liget utca
Duna sor,MRT
259200 655450 9.kötet 5/9. Ih
Malomárok
Lelőhely
Malomárok,MRT
9.kötet 5/11.1h.
Új-szőlők,MRT
9.kötet 5/12.1h.
Diófa utca

10233

14

0

Hegyre járó dűlő

EOV

Védettség
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely

Lelőhely

Hrsz

0148/11,
0148/12

Jelenség
Éremlelet/római
Bizonytalan, római
Sír ált./honfoglalás
Sír ált./Árpád-kor
Bizonytalan/Árpád-kor
Bizonytalan/késő középkor
Felszíni telepnyom/római, őskor
Felszíni telepnyom/római
Település/kelta, Felszíni
telepnyom/halomsíros kulI., réz,
újkőkor, kvád kult.,
népvándorlás,Szorvány/halonsíros
kult., valyal kult., szarmata, késő
középkor, Sír hamvasztásos/valyai
kult, hatvani kult, Sír ált/középső
bronzkor, Épülel ált/ vatyai kult, Terra
sigillata/szarmata

Lelőhely
Lelőhely

Sir hamvasztásos/ kora bronzkor
Felszíni telepnyom/őskor

Lelőhely

Felszíni telepnyom/őskor, Árpád-kor
Felszíni telepnyom/bádeni kult.,
római, népvándorláskor, honfogl.,
Árpád-kor
Felszíni telepnyom/őskor
Erődítés torony/késő római,
Kikötő/késő római
Felszíni telepnyom/Árpád-kor,
honfogI., népvándorlás
Felszíni telepnyom/népvándorlás,
Szorvány/avar, Telep ált./ avar
Felszíni telepnyom/vas, őskor, Telep
áll./réz, Árpád-kor
Sír ált/ népvándorláskor
Felszíni telepnyom/Árpádkor,
honfogI.

Lelőhely
Lelőhely
Műemlék
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
Lelőhely
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10234

15

0

Hegyre járó dűlő
Csörszárok,MRT
9.kötet 5/16.lh

10235

16

0

10236

17

0

10237

18

0

10238

19

0

10239

20

0

10240
10241

21
22

0
0

10242

23

0

10243

24

0

10244
10245

25
26

0
0

10246

27

0

Hegyre járó dűlő Lelőhely
Kopolya-dülö
Lelőhely
Legelő-dülő,MRT
9.kötet 5/27. Ih
Lelőhely

31249

0

Lelőhely

31814

0

EOV

31816

0

EOV

32999

0

EOV

Alagimajor,MRT
9.kötet 5/17.lh.
Római
kat.plébánia,
MRT 9.Kötet
Parlag,MRT
9.kötet 5/19.lh
Duna sor
35.MRT
9. K. 85oId.
Könyves Kálmán
u.
Szond y utca
Rév-dűlő,MRT 9.
5/23. Ih.
Szent István u.
1.

655
251 430 170
655
251 020 410
655
259 170 450

Felszíni telepnyom/kelta, urnasíros,
bádeni ,őskor

Lelőhely
Lelőhely

Lelőhely

Erődítés sánc/ római
Felszíni telepnyom/kelta,romal
,Bizonytalan/réz, Települes falu/
középkor, Templom ált/ középkor,
Köemlék/ Árpád-kor, későközépkor,
Épület ált/későközépkor,
Malom/későközépkor
Felszíni telepnyom/népvándorlás,
Templom/ középkor,
Telep falu/ középkor

Lelőhely

Felszíni telepnyom/ urnasíros kult.

Lelőhely

Szórvány/ urnasíros kult.

Lelőhely
Lelőhely

Sír ált/ középkor
Sir ált/ népvándorláskor
Felszíni telepnyom/kelta,
népvándorlás, középkor

Műemlék

Lelőhely
Lelőhely

Lelőhely

Sír csontvázas/ism.
Felszíni telepnyom/bronzkor, római,
Arpád-kor
Szórvány/őskor

0132/1 16

Felszíni telepnyom/őskor
322. jelű út: őskori, szarmata és avar
kori településnyomok
Székes-dűlő: őskori telepnyomok
(neoÍitikum, rézkor, bronzkor, kelta),
bronzkori
temetők

6241

Nádas: rézkori telep
Duna sor 28.: késő római erőd és
kikötő

Lelőhely
Lelőhely
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