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Tárgy: Makkosmária Szabályozási Terve és ezzel kapcsolatos TSZT módosítás 
véleményezése  és bejelentkezés hatástanulmány véleményezési eljárásába 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Tárgyi terv egyeztetési anyagát f. hó 20-án vettük kézhez, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakban adjuk meg véleményezésünket. 
(F. hó 4-én jelentkeztünk be a véleményezési eljárásba, az egyik helyi társadalmi szervezettől kapott 
értesülésünk alapján, mivel  - annak ellenére, hogy korábban Budakeszi valamennyi nagyobb jelentőségű 
településrendezési tervének véleményezési eljárásában részt vettünk -  ez alkalommal nem kaptunk a T. 
Önkormányzattól előzetes megkeresést. Bejelentkezésünket a Jegyző asszonyhoz intéztük, akinek szíves 
intézkedése alapján ezt követően a Főépítész úrtól kaptuk kölcsön az egyeztetési anyagot, amit részére jelen 
véleményezésünkkel egyidejűleg köszönettel visszaküldünk.) 
 
Amint  azt a korábbi Településszerkezeti Terv véleményezése alkalmával is kifejtettük, nem 
tartjuk szerencsésnek a mezőgazdasági területek belterületbe vonását, valamint az építési 
területek nagyobb beépíthetőségre lehetőséget adó övezetbe való sorolását. 
Osztjuk a Budapest II. kerületi Önkormányzat főépítészének véleményét, aki nem helyesli a 
lakónépesség ilyen arányú, beköltözéssel való növelését.  Budaörs Város főépítésze 
tulajdonképpen hasonló meggondolás alapján, anélkül, hogy előzetesen véleményt 
nyilvánítana, hívja fel a figyelmet az elővárosi vasút, mint szerkezeti elem számításba 
vételére. Ez a település, illetve budapesti kerület viselné ugyanis a fővároshoz való 
közlekedési kapcsolat megnövekvő terhét. (A XII. kerületen keresztül ez a jövőben sem lesz 
lehetséges.) 
Bár a Szabályozási Terv gondolt az alapfokú intézmények elhelyezésére szolgáló 
„Településközponti vegyes terület”  és „Központi vegyes terület”  kiszabályozására, de 
nemigen remélhető, hogy a magántulajdonban lévő telkeken a városrész ilyen igényeit 
teljesen kielégítő funkciók meg fognak valósulni. Az alátámasztó munkarészben is utalnak a 
„közeli városi intézményekre”. 
Nem remélhető az sem, hogy azok az emberek, akik megengedhetik maguknak, hogy 
Makkosmárián lakóépületet hozzanak létre, helyben találnak foglalkozási, tanulási alkalmat. 
Valószínű inkább, hogy budapesti munkahelyeikre illetve iskoláikba fognak ingázni naponta  
Budakeszi Fő utcáján, majd a Budakeszi úton, illetve a Budaörsi úton keresztül.  
De nem biztosított a belterületi utcáknak a valóságos kiszabályozása sem, amelyeken 
keresztül a Fő utcára kijuthatnának. A papíron szereplő, névleges kiszabályozás konkrét 
megvalósításához a jelenlegi belterületi részen is  kisajátításokkal járó rendezések, kiépítések 
szükségesek, azok összes jogi vonzatával.  Az alátámasztó munkarész nem foglalkozik ilyen 



szinten a külső kapcsolatokkal. Remélhetőleg, a hatástanulmány majd ezt is tárgyalni fogja, 
ugyanúgy, mint a „közeli városi intézmények”, belterületi csatlakozó utcák, utak kapacitását. 
 
A Településszerkezeti Terv módosításának 3. pontja szerint a belterületbe vonás az 
ütemezetten megvalósítható közmű és útépítési követelmények teljesülése esetén ütemezetten, 
tömbönként is lehetséges.  Szerintünk a vonalas létesítmények működőképes megvalósulása 
csak a közterületek teljes hosszán, és a belterületi kapcsolódások teljes értékű kialakítása 
esetén lehetséges. Ez pedig ellentmond a tömbönkénti megvalósíthatóságnak. A telkek teljes 
„rendezése” csak az utak teljes hosszának közművekkel való kialakítása, szabályos kiépítése 
után történhet meg. Kérjük törölni a Szabályozás 6. és 7. §-ában körülírt, a „rendezett telek” 
kritériumának szövegéből a „vagy az illetékes hatóság által engedélyezett házi 
szennyvíztisztító” szöveget. 
Az eddigi engedély nélküli építkezések tapasztalatából következtetve félő, hogy amint 
megtörténne a kertvárosias lakóterületbe történő átsorolás, ezek a szabálytalan 
építkezések felgyorsulnának, megszaporodnának, mielőtt a mindenre kiterjedő 
hatástanulmány értékelése alapján eldönthető lenne, hogy megvalósítható-e egyáltalán 
az övezeti átsorolás?…  Szükséges a Polgármesteri Hivatal részéről az engedély nélküli 
építkezések  fokozott ellenőrzése és szigorú szankcionálása. 
 
Nem tartalmazza a szabályozás szöveges része a kisvárosias lakóterületekre vonatkozó 
beépíthetőségi paramétereket, azok csak a Szabályozási tervlapról olvashatók le. 
Az ott olvasható 15 %-os beépíthetőséget azonban, tekintettel a természetvédelmi területek 
szomszédságára, és Makkosmária jellegére, igen nagynak tartjuk. Javasoljuk,  hogy a telkek 
területének csak 10 %-a legyen beépíthető,  ebbe beletartozzon a személygépjármű tároló is,  
akár a fő rendeltetés szerinti épülettel összeépítve, akár  különálló épületként kerül 
kialakításra. A telek területének 80 %-át pedig zöldfelületként legyen kötelező kialakítani. 
Nagyon jónak és gyakorlatiasan logikusnak tartjuk azt az előírást, hogy „a telek parkolóként 
kialakított területe nem számítható bele a minimális zöldfelületbe”. 
Szakszerű gondosságot tükröznek a „Zöldfelületi előírások”  és a Táji és természet védelmére 
vonatkozó előírások is. 
Az Alátámasztó munkarészben olvasottak alapján  (engedély nélküli építkezések, természeti 
értékek, fás növények pusztítása, teniszpályák, nyírott gyepek, kerti díszek, stb. kialakítása 
miatt) fontosnak tartjuk, hogy Makkosmáriával kapcsolatban készüljön zöldfelületvédelmi  
rendelet Budakeszi Város Önkormányzatánál. 
Osztjuk a Tervezőknek az Alátámasztó munkarészek 20. oldalán olvasható aggodalmait és a 
Tervezői javaslatok zöldfelületekre vonatkozó pontjaival egyetértünk. Az itt olvasható, a 
környezeti állapot javítására vonatkozó program  többi javaslata is ésszerű, de mi még nem 
tekintjük elintézettnek az övezeti átsorolás megtörténtét. 
Fentiek szerint a 2.3. Zöldfelületi értékvédelemben leírt megállapításokkal is egyetértünk. 
 
Ezúton kérjük T Polgármester Urat, fogadja el bejelentkezésünket a 
„Településszerkezeti Terv módosítása” 4.  pontjában körülírt: „a makkosi belterületbe 
vonás folyamatához kapcsolódó komplex hatástanulmány” véleményezési illetve 
észrevételezési eljárásába. 
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