
Kedves Budakesziek! 
 

 
Nap mint nap szembesülünk a Budakeszit sújtó megnövekedett autóforgalommal. 
Természetkedvelő lakosként egyszerre szeretnénk a városban élni, közlekedni és a természetet 
védeni. 
  

A Telki és Pátyi utak közé javasolt összekötő út a szakértők szerint  
- nem oldja meg a közlekedési gondokat, 

- új problémákat okoz, 

- és rombolja Budakeszi egyedi védett természeti értékeit, 

 
mert: 
 
-   a Fő és Temető utca forgalma ettől alig (kb. 5 %) csökkenne, 

-   egy új út mindig új forgalmat vonz, 

-   nincs köze a Fő utcai buszsávhoz, az megépülhet az összekötő nélkül is, 

-   helyi természetvédelmi területet és védett fajokat veszélyeztet, 

-   1-2 hektár tölgy- és fenyőerdő kivágásával jár, 

-   nem alakítható egy teljes, Budakeszit elkerülő gyűrűvé, 

-   zaj- és légszennyezést okoz, az uralkodó szélirányban épülne, 

-   a pátyi autópálya felhajtó miatt felesleges lesz,  

-   újabb beépítést generál, új többletforgalommal, 

-   csendes rekreációs helyszínt vág ketté, 

-   Budakeszi zöld kisvárosból “külvárossá” silányul, romlik életünk minősége. 

 

Javaslataink: 

- NE ÉPÜLJÖN MEG AZ ÖSSZEKÖTŐ ÚT 

- közösségi közlekedés fejlesztése a Fő utcai buszsávval, belső úthálózat fejlesztése, 
iskolabuszok Makkosmárián és Nagyszénászugban, 

- P+R parkolók építése, 

- mikro mobilitási eszközök elterjesztése, pl. elektromos kerékpárok, rollerek, kisjárművek, 

- a Szőlőskert utca kivezetése a Pátyi útra, 

- létszámstop más agglomerációs településekhez hasonlóan Budakeszin is, 

- újabb területek parcellázásának tiltása, 

- az új iskola és sportcentrum a Lidl közelében lévő területen épüljön. 

 

Kérjük, vegyen részt helyszíni tájékoztató sétáinkon és jöjjön el a  
2022. január 17-én tartandó lakossági fórumra, hogy megismerhesse a 
részleteket. Ha szívesen segítene a közös megoldás megtalálásában, 
lépjen velünk kapcsolatba a nadastoorzoi@gmail.com elektronikus címen. 
Bővebb információk:  https://www.facebook.com/Nadastoorzoi  

https://www.facebook.com/Nadastoorzoi


 A viharos sebességgel eltűnő madárfajokról, vadvirágos rétekről, a fogyatkozó pillangókról, 

emlősfajokról hallva sokan kérdik, hogy jó, de mit tehetek én, mit tehetünk mi, hogy megmaradjon 

ebből valami a jövőnek? 

MOST DÖNTHETÜNK!!! 

 

Saját és gyermekeink, és végső soron a bolygónk jövőjéről. 

 
„Budakeszi, a Zsámbéki-medence és Budapest tüdejének minden egyes további 
négyzetcentiméterrel történő megkurtítása mindannyiunk számára életveszélyes. ...Ugyanis a 
Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, ahogy mondja a közismert, 
híres mondás, ami egy környezetvédelmi aktivistától, David Browertől származik egyébként. 
Gondolkozzunk közösen rajta, mert ebben mindenképpen nagy igazság van! A természeti értékeink 
kizsákmányolása nem fenntartható, az elkövetkező generációk érdekeit is figyelembe kell venni.” 
(Dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere, 2019.november.26.) 
 
„Ugye ez egy vízfelület; az mindig nagyon fontos ökológiai szempontból, és a mellette levő erdő, az 
is egy nagyon fontos része. Ez a kettő értelmezhető jól, és együtt tudja a klímánkat megvédeni, 
hiszen a víznek a párája az erdő védelmében sokáig megül, és akkor ez nagyon kedvező 
körülményeket teremt az élővilágnak.” 
(Sigmond Bertalan, Budakeszi alpolgármestere, 2021.május.18.) 

 
Térképrészlet a számozott nyomvonaltervekkel: 

 

 

Nádas-tó Őrzői Civil Összefogás 
https://www.facebook.com/Nadastoorzoi 
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