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1 TERVEZÉSI FELADAT 
 

1.1 ELŐZMÉNYEK 
 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2002-2004 évek folyamán az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban 
építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a 
továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette 
a település közigazgatási területére vonatkozó, addig hiányzó településrendezési tervet. 

Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt módosító 
1999. évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval 
(továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv előzményeként elkészült a község 
településfejlesztési koncepciója, melyet a képviselőtestület a 67/2003 (X.07.) KH számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott. 

Piliscsév község önkormányzatának képviselőtestülete 2004. december 20-i ülésén 
hagyta jóvá a település településszerkezeti tervét a 109/2004.(XII.20.) sz. határozattal és a 
szabályozási tervét a 17/2004 (XII.20.) számú önkormányzati rendelettel, melyet cégünk a Tér-
Háló Kft. készített. 
Az eltelt időben a településen több településrendezési terv módosítás történt melyek a 23/2006 
(XII.19) a 11/2007 (IV.2.) a 7/2010.(VI.29.) a 5/2012. (II.11.) és a 8/2014. (VII.18.) rendeletekkel 
kerültek elfogadásra. Legutoljára 2017-ben történt módosítás a településszerkezeti és 
szabályozási tervben, melyeket a 130/2017.(XI.07.) határozattal és a 10/2017.(XI.08.) rendelettel 
hagytak jóvá. 

A fenti dokumentációkat cégünk a Tér-Háló Kft. készítette. 

 
Ebben az évben több módosítási igény fogalmazódott meg a településrendezési tervvel 

kapcsolatban. Ezek részben csak a szabályozási tervet érintő módosítások, viszont két területen 
tervezett a beépítésre szánt terület határának módosítása, kis mértékű növelése, illetve 
területfelhasználási mód változás tervezett több területet érintően, amely a településszerkezeti 
terv módosítását igényli. 

 
Mivel a tervezési területeken belül új beépítésre szánt terület is kerül kijelölésre, ugyan a 

településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, a 
tervmódosítás lefolytatása teljes eljárás keretében történik. 

 
A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési 

elképzeléseknek, a jelenleg tervezett módosítás megfelel, így nincs szükség a 
településfejlesztési koncepció módosítására.  

A tervezési feladat tehát a településszerkezeti- és szabályozási tervmódosítás 
elkészítése, a hozzá tartozó szakági munkarészekkel együtt. 

A területre vonatkozó településszerkezeti és szabályozási terv módosításának 
elkészítésével az önkormányzat cégünket, a Tér-Háló Kft.-t bízta meg. 
 
Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket: 

• Országos Területrendezési Terv (2018. Évi CXXXIX. törvény) 

• Komárom-Esztergom Megye Rendezési Terve 

• Piliscsév Településrendezési Terve és hatályos módosításai 
 
Az érintett államigazgatási szervek a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti előzetes 
tájékoztatási eljárás során megtették észrevételeiket melyeket figyelembe vettünk. A 
tervdokumentációval kapcsolatban lefolytatásra került a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
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38. § szerinti véleményezési eljárás, amelynek során az Állami Főépítész részéről érkezett 
eltérő vélemény.  
 
A beérkezett eltérő vélemény figyelembevételével két tervezési területre, az I. és II. számú 
tervezési területre vonatkozóan módosítottuk, a VII. számú tervezési területre vonatkozóan 
pontosítottuk a tervet. A rendelettervezet szintén pontosításra került az Állami Főépítész 
észrevételeinek megfelelően. A dokumentáció újbóli véleményezése megtörtént. 
 
A beérkezett eltérő vélemények az egyeztető tárgyaláson megtárgyalásra kerültek, 
amelyről a jegyzőkönyvet szintén mellékeljük. A megfogalmazott észrevételeknek 
megfelelően a terv ismét pontosításra került. 
 
Jelen dokumentáció a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti jóváhagyott anyaga.   
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1.2 A TERVEZÉSI FELADAT MEGHATÁROZÁSA 
 

1.2.1 A településrendezési tervmódosítás által érintett területek 
 
A tervezett módosítás az alábbi ingatlanokat érinti: 
 

I. számú tervezési terület: A Petőfi Sándor utca és a belterülethatár között található 
jelenleg MK-1 övezetbe sorolt ingatlanok területe  

II. számú tervezési terület: a Szilvás utca körüli XXVIII. ÉS XXIX. számú szabályozási 
tömbök területe  

III. számú tervezési terület: a 110-es hrsz.-ú ingatlan területe, illetve az ingatlanhoz 
kapcsolódó XL., XLI., XLII., XLIII. számú szabályozási tömbök, és a távlati fejlesztési 
elképzeléssel érintett csatlakozó külterületi ingatlanok területe 

IV. számú tervezési terület: a Jurkovics utca és az utcát határoló tömbök területe 
V. számú tervezési terület: a Szőlősor utca feletti XXIII., XXIV., XXV., XXVI. számú 

szabályozási tömbök területe 
VI. számú tervezési terület: a 3 hrsz.-ú ingatlan és környezete 
VII. számú tervezési terület: a XXXV. számú szabályozási övezet területe 
VIII. számú tervezési terület: a Napsugár utca menti Lf-9 övezetek területe 

 
A fenti tervezési területek közül az I. és II. számú tervezési területen történt módosítás, a 
VII. számú tervezési területre vonatkozóan pontosítás, a többi tervezési területre 
vonatkozóan a módosítási elképzelések változatlanok. 

 
 

1.2.2 A településrendezési terv módosításának célja 
 

I. számú tervezési terület:  
A Petőfi Sándor utca és a település belterületének határa között jelenleg több olyan 
ingatlan található, amelyek jelenleg Mk-1 övezetbe vannak sorolva, de közvetlenül 
kapcsolódnak a szomszédos lakóterületekhez. A tulajdonosok és az önkormányzat az 
ingatlanok területének lakóterülethez csatolását kezdeményezték, mivel az ingatlanok 
jelenleg is a szomszédos lakótelkek részeként, azok kertjeként funkcionálnak fizikailag. 
 
Településszerkezeti terv: módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: nem módosul 
 

II. számú tervezési terület:  
A Szilvás utca körüli XXVII., XXVIII. ÉS XXIX. számú szabályozási tömbök területén a 
terület feltárásának komplett átgondolása tervezett az érintett ingatlantulajdonosok 
indítványozására. A 3305-3307 hrsz.-ú ingatlanokat érintő út megszüntetésre kerül, a 
Szőlősor utca tervezett nyomvonala módosításra kerül az érintett ingatlanok 
területigénybevételének racionalizálása céljából.  

 
Településszerkezeti terv: módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: módosul 
 

III. számú tervezési terület:  
A 110 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanon kiszabályozott út megszüntetését 
kezdeményezi az önkormányzat, mivel az út, illetve az általa feltárható terület fejlesztése 
reális időtávon belül nem valósítható meg. Ezzel összefüggésben a tervezett út által 
feltárható külterületi ingatlanokon előirányzott távlati területfeltáró utak is törlésre 
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kerülnek. A terület határán található Ady utca szabályozási vonalának felülvizsgálata is 
tervezett a valós területhasználatnak megfelelően. 
 
Településszerkezeti terv: módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: nem módosul 
 

IV. számú tervezési terület:  
A területen belül a Jurkovics utca szabályozási vonalának felülvizsgálata tervezett a 
valós területhasználatnak megfelelően (azonos szabályozási szélesség, illetve előkert 
meghatározása az utca teljes hosszában a településképileg kedvező megjelenés 
elősegítése érdekében). 
 
Településszerkezeti terv: nem módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: nem módosul 
 

V. számú tervezési terület:  
A Szőlősor utca feletti XXIII., XXIV., XXV., XXVI. számú szabályozási tömbök területén 
az övezet telekméretekre vonatkozó paramétereinek módosítása szükséges a kialakult 
telekméretek miatt.  
Az önkormányzat az Urbanovics Pál utca folytatásában tervezett (393, 394, 395 hrsz.-ú 
magántulajdonú ingatlanokat érintő) utca törlését kéri. A Szőlősor feletti területek 
feltárását a jelenleg is használt temető melletti út fogja biztosítani. 
 
Településszerkezeti terv: módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: módosul 
 

VI. számú tervezési terület:  
A 3 hrsz.-ú telek egy közterületek által határolt, csak a meglévő épület területét alkotó 
ingatlan, amely jelenleg zöldterület, közpark besorolású. Az önkormányzat a 
felépítményhez csatlakozóan konkrét telket kíván meghatározni. A létrejövő telek 
területe az elképzelések szerint településközpont vegyes területfelhasználási 
kategóriába kerül besorolásra, elsősorban kereskedelmi-szolgáltató funkció 
elhelyezhetősége érdekében. 
 
Településszerkezeti terv: módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: módosul 
 

VII. számú tervezési terület:  
A XXXV. számú szabályozási övezet területén lévő 278, 279, 280/3 és 280/5 hrsz.-ú, 
jelenleg gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolt ingatlanok 
településközpont vegyes területbe sorolását kérte az önkormányzat annak érdekében, 
hogy az ingatlanokon a hosszú távú, a település érdekében a területen felmerülő 
funkcionális igények kielégíthetők legyenek. 
 
Településszerkezeti terv: módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: módosul 
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VIII. számú tervezési terület:  
A Napsugár utca menti Lf-9 övezetekben található telkek egy része nem beépíthető a 
jelenlegi szabályozási paraméterek mellett, ezért az övezeti paraméterek hozzáigazítása 
szükséges a kialakult állapotokhoz (előírt telekszéleség csökkentése). 

 
Településszerkezeti terv: nem módosul 
Szabályozási terv: módosul 
HÉSZ: módosul 

 
A fenti tervezési területek mellett az önkormányzat kérte Vadvirág utcában lévő 632/9 hrsz.ú 
ingatlan szabadonálló beépítésének lehetőségének megvizsgálását. Ennek érdekében a HÉSZ 
15. § (2) felülvizsgálata tervezett annak érdekében, hogy az oldalhatáron álló beépítési mód 
esetében lehetővé tett szabadonálló elhelyezés feltételei egyértelműek legyenek, illetve 
amennyiben nem ütközik magasabb jogszabályba, a jelenleg meghatározott értéknél kisebb 
telekszélesség esetén is legyen lehetőség szabadonálló elhelyezésre. 
 
 
 

1.3 MELLÉKLETEK 
 

1.3.1 Főépítészi feljegyzés a településrendezési tervmódosítás tartalmi 
követelményeiről 
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1.3.2 Önkormányzati határozat 
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1.3.3 Az előzetes tájékoztatási eljárás dokumentumai 
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1.3.4 A véleményezési eljárás dokumentumai 
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1.3.5 A véleményezési eljárás dokumentumai II. 
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1.3.6 Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvi kivonata 
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1.3.7 A záró véleményezési eljárás dokumentumai 
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2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
Piliscsév község képviselőtestülete a 67/2003 (X.07.) számú képviselő-testületi határozattal 
fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepcióval összhangban 
került meghatározásra.  
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott módosítások, illetve szabályozási elemek a 
településfejlesztési koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen 
illeszkednek a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez. 
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések módosítására 
nem volt szükség. 
 
 

3 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
 

3.1 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
 
3.1.1 Településszerkezeti tervmódosítás M=1:8 000 felbontású 
 
3.1.2 Határozat 
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3.2 LEÍRÁS 
 
 

3.2.1 A tervezési területek elhelyezkedése, térszerkezeti kapcsolatok 
 
A tervezési területek a dorogi kistérségben, Piliscsév község közigazgatási területén belül 
helyezkedik el. A tervezési területek Balti feletti magassága 170-200 m között van.  
A tervezési területek jelenlegi regionális kapcsolatait elsősorban a 10-es út és a Budapest 
Esztergom vasútvonal adja: ez a két közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést a budapesti 
világvárosi agglomerációs régió és a Dorog-Esztergom 60 000 fős település-csoport felé. A 
vasútvonal rekonstrukciója a közelmúltban valósult meg, a villamosítással együtt. 
A tervezési területek a település belterületén, illetve a belterülethez közvetlenül kapcsolódó 
területeken találhatóak. 
 
 

3.2.2 A településszerkezeti tervmódosítás leírása, a területfelhasználás változásai 
 
A településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriái a I. II. III. V. VI. VII. számú tervezési 
területek esetében változnak. A módosítás során a település területén a tervezési területek egy 
részében új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül.  
 
Az IV. és a VIII. sz. tervezési terület esetében a tervezett módosítás a településszerkezeti tervet 
nem érinti. 
 
 
Az I. számú tervezési területen a Petőfi Sándor utca és a település belterületének határa közötti, 
jelenleg mezőgazdasági területbe tartozó Mk-1 övezetbe sorolt ingatlanok területe falusias 
lakóterületbe kerül besorolásra.  
 
A II. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a Szilvás utca körüli terület feltárását 
a kialakult tulajdoni helyzetnek megfelelően racionalizáltuk. Ennek megfelelően a tervezett 
temető bővítés területének és a lakóterületfejlesztés területének határa is módosul. A temető 
bővítés területének méretét racionalizáltuk, a hosszú távú igényeket is figyelembe véve kisebb 
terület is elegendő, ezért a bővítés csak a 0181/9 hrsz.-ú ingatlan területét érinti.  
A 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdés teljesülésének érdekében a temető bővítési 
területe körül, az eddig beültetési kötelezettséggel érintett terület helyett zöldterület kerül 
kialakításra közpark funkcióval. Ezzel a beépítésre szánt területek területnövekményének 
5%-ának megfelelő zöldterület kijelölés teljesül. Egyúttal a temető-bővítés területe körüli 
zöldterület mértéke sem csökken. 
A magántulajdonú zártkertek területe a tervezett lakóterülethez csatlakozik. A tervezési területen 
belül tervezett utak közül a Szőlősor, és a Szilvásdűlő utca között tervezett összekötést kivettük 
a tervből az érintett tulajdonosok kérésére, mivel az érintett területeket egyben kívánják 
használni. Mivel a jelenleg hatályos tervben a III. számú területen szereplő távlati 
lakóterületfejlesztés is törlésre kerül, így az út településszerkezeti, hálózati szerepe is megszűnik, 
tehát elhagyható.   
 
A III. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a 110-es hrsz.-ú ingatlan területét a 
jelenlegi használatnak megfelelően közlekedési területből lakóterületbe soroljuk át. A tervezett út 
által távlatilag feltárható területek későbbi fejlesztését az önkormányzat kivette a fejlesztési célok 
közül, ezért az ingatlanon tervezett út további szerepeltetése a településrendezési tervben nem 
indokolt.  
 
A V. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a 393, 394, 395 hrsz.-ú ingatlanokat 
érintő utca törlésével a tervezett utca területét közlekedési területből lakóterületbe soroljuk át. A 
Szőlősor feletti terület a temető mellett kialakított úton keresztül megközelíthető. 
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A VI. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a 3-as hrsz.-ú ingatlan és a körülötte 
kialakítandó telek területét zöldterületből településközpont vegyes területbe soroljuk át. A 
tervezett telek közterületek által határolt speciális elhelyezkedésű kis területű ingatlan, amely 
minimális alapterületénél fogva a jelenlegi területfelhasználásának megfelelő közpark funkciót 
nem tudja betölteni. Ugyanakkor Az önkormányzat a meglévő felépítmény nagyságrendjét meg 
nem haladó léptékű kis kereskedelmi- szolgáltató funkció céljára hasznosítani szeretné a 
kialakuló ingatlant, ezért a telek településközpont vegyes területbe kerül átsorolásra. 
 
A VII. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a XXXV. számú szabályozási övezet 
területén lévő 278, 279, 280/3 és 280/5 hrsz.-ú ingatlanok területe gazdasági területfelhasználási 
kategóriából településközpont vegyes területbe kerülnek átsorolásra, a szélesebb körű funkciók 
elhelyezhetősége érdekében. 
 
A tervezett utak törlése a településrendezési tervből a település fő hálózati településszerkezeti 
rendszerét nem befolyásolják. 
 
 
 

3.2.3 A tervezési területet érintő magasabb rendű területfejlesztési 
dokumentumok és azok hatásának értékelése 

 
Országos területrendezési terv (OTrT) 
A települési célok elérését az országos, regionális, kistérségi, és a szomszéd településeken 
történő fejlesztésekkel összehangoltan kell megvalósítani. Ennek érdekében figyelembe kell 
venni a megyei területrendezési tervben és az országos területrendezési tervben megfogalmazott 
fejlesztéseket, amelyek az egyes konkrét települési elképzelések nagyobb 
összefüggésrendszerbe integrálhatóságát segítik elő. 
 
Az OTrT-ben szereplő meghatározó elemeknek kell tekinteni Piliscsév vonatkozásában:  

• a település környezetét érintő országos jelentőségű közlekedésfejlesztési elemeket  

• települést érintő regionális közlekedésfejlesztési elemeket 

• az OTrT alátámasztó munkarészeiben szereplő Piliscsév és térségére vonatkozó 
domborzati, vízrajzi, földtani adottságokat 
 

A 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdés teljesülésének igazolása: 
 
Összesítés 

Új beépítésre szánt terület 3,8017 ha 

Újonnan kijelölt zöldterület 0,4 ha 

 
A számítások alapján az újonnan kijelölésre kerülő zöldterület nagyobb, mint az új beépítésre 
szánt terület 5%-a, így megfelel. 
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Kivonat az országos területrendezési tervből 

 
Az OTrT által meghatározott övezetek közül a tervezési területet illetve környezetét az alábbiak 
érintik: 

• Országos ökológiai hálózat folyosójának övezete 

• Erdők övezete 

 

 
Országos ökológiai hálózat övezete 
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Erdők övezete 

 
A terv készítésének idején még nem állt rendelkezésre a 2018. évi CXXXIX. törvény alábbi 
övezetekre vonatkozó melléklete, továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek 
sem készültek el. Az MTrT javaslattevő fázisának tervlapját figyelembe véve azonban az alábbi 
övezetek relevánsak Piliscsév viszonylatában: 

 

 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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Tájképvédelmi terület övezete 

 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
 
A fent említett elemeket a településrendezési tervmódosítás készítése során figyelembe vettük, 

a tervezett módosítások az OTrT által meghatározott övezetek előírásaival nem ellentétesek. 
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Megyei területrendezési terv 

 

 
Kivonat a Megyei Területrendezési tervből 

 
 
A megyei területrendezési terv vonatkozásában megállapítható, hogy a tervezési területek a 
hagyományosan vidéki települési térség területén találhatóak.  
 
A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek közül a 
település területe az alábbiakkal érintett: 

• Földtani veszélyforrás területének övezete 

• A turizmusfejlesztés szempontjából jelentős térségek-Esztergom-Visegrád térségeErdők 
övezete és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

• Történeti táj javasolt térsége 

• Különleges és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

• Nitrátérzékeny terület 

• Szélerőmű telepítésére nem javasolt terület 
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Földtani veszélyforrás területének övezete 

 
Sajátos megyei térségek érintettsége: 
 

 
A turizmusfejlesztés szempontjából jelentős térségek-Esztergom-Visegrád térsége 

 

 
Történeti táj javasolt térsége 
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Különleges és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

 

 
Nitrátérzékeny terület 

 

 
Szélerőmű telepítésére nem javasolt terület 
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A tervezett módosítások a megyei területrendezési terv település területét érintő övezetekben 
meghatározott követelményekkel nem ellentétesek, az érintett övezetekre vonatkozó 
előírásoknak megfelelnek. 
 
 
 

3.2.4 A tervezési területet biológiai aktivitás értékének változása 
 
Az épített környezet alakításáról szóló1997. évi LXXVIII. tv. és annak módosításáról szóló 2006. 
évi L. tv. előírja. hogy a rendezési terv módosításával egy adott település biológiai aktivitás értéke 
nem csökkenthet. 
(Biológiai aktivitásérték: a településekre egy adott területen a jellemző növényzetnek a település 
ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.) 
 
A településrendezési terv módosítása által új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért 
biológiai aktivitás érték számítás szükséges. 
Az eredeti véleményezési dokumentációban szereplő biológiai aktivitás érték számítást 
módosítottuk a terv módosulásának, valamint az Állami Főépítész észrevételeinek 
megfelelően. 
A reálisan nem megvalósítható elemeket (beültetési kötelezettség lakóterületen belül) 
töröltük a tervből.  
 
A jelenlegi és tervezett biológiai aktivitás értékének differenciált számítása: 
 

FELÜLETMINŐSÉG ALAPJÁN 

Sorszám/Terület 
Terület jelenlegi 
felületminősége 

Terület 
mérete 

(ha) 
Értékmutató 

Jelenlegi 
biológiai 
aktivitás 
mértéke 

Terület 
tervezett 

felületminősége 

Terület 
mérete 

(ha) 
Értékmutató 

Tervezett 
biológiai 
aktivitás 
mértéke 

Különbözet 

1. terület 

Gyümölcsös, 
szőlő, kert 

1,1430 5 5,7150 Épület 0,3429 0 0,0000 

  

        

Burkolat nélküli 
vagy lélegző 

burkolatú 
0,3045 1 0,3045 

Egyszintű 0,4956 5 2,4780 

2. terület 

Épület 2,0279 0 0,0000 Épület 2,6124 0 0,0000 

Burkolat nélküli, 
vagy lélegző 

burkolatú vagy 
útfelületű út 

4,2090 1 4,2090 

Burkolat nélküli, 
vagy lélegző 

burkolatú vagy 
útfelületű út 

2,6622 1 2,6622 

Háromszintű 1,4116 7 9,8812 Háromszintű 2,9624 7 20,7368 

Egyszintű 2,3515 5 11,7575 Egyszintű 1,7630 5 8,8150 

3. terület 

Burkolat nélküli 
vagy lélegző 

burkolatú 
0,0365 1 0,0365 

Burkolat nélküli 
vagy lélegző 

burkolatú 
0,0073 1 0,0073 

        
Épület 0,0109 0 0,0000 

Egyszintű 0,0183 5 0,0915 

6. terület 

Épület 0,0006 0 0,0000 Épület 0,0179 0 0,0000 

Burkolat nélküli 
vagy lélegző 

burkolatú 
0,0083 1 0,0083 

Burkolat nélküli 
vagy lélegző 

burkolatú 
0,0059 1 0,0059 

Háromszintű 0,0208 7 0,1456 Háromszintű 0,0059 7 0,0413 

Összes   11,2092   31,7531   11,2092   35,1425 3,3894 

 
 

Összesítés 

A módosított terület meglévő biológiai aktvitás értéke 31,7531 

A módosított terület tervezett biológiai aktvitás értéke 35,1425 

Biológiai aktivitás érték növekedés 3,3894 
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A számítások alapján a Tervezési terület biológiai aktivitásértéke a módosítás után 10,67 %-kal 
nő.  
A számítás igazolásának alapjául szolgáló rajzi segédlet a szöveges dokumentáció mellékletét 
képezi. 
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4 A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

4.1 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
 
4.1.1 TH-19-02-16 sz. dokumentáció  
 
SZ-1/M1, SZ-1/M2, SZ-1/M3, SZ-1/M4 számú Szabályozási terv M=1:2 000 felbontású 
 

4.1.2 Rendelet 
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4.2 LEÍRÁS 
 

4.2.1 A szabályozás alapelvei 
 
 
Az I. számú tervezési területen a Petőfi Sándor utca és a település belterületének határa közötti, 
jelenleg mezőgazdasági területbe tartozó Mk-1 övezetbe sorolt ingatlanok területe falusias 
lakóterületbe kerül besorolásra.  
A település belterületének határán a biológiai aktivitás érték szinten tartása és a tájba 
illeszkedés érdekében az eredeti véleményezési dokumentációban kijelölt 10 m széles 
beültetési kötelezettséggel érintett sávot töröltük a tervből, mivel a beültetési 
kötelezettség végrehajthatósága az adott tulajdonviszonyok mellett kérdéses. A biológiai 
aktivitásérték szinten tartása más területeken került biztosításra.  
A területen a tervezett beépítési paraméterek továbbra is a meglévő lakóövezet értékei 
maradnak. 
A II. számú tervezési területen a Szilvás utca körüli területen a beépítési paraméterek alapvetően 
nem változnak, csak a telekméretekre vonatkozó előírásokat módosítottuk úgy, hogy csak 
telekterület került meghatározásra a területen lévő változatos telekrendszer miatt.  
A területen javasolt telekalakítások a tulajdoni viszonyok figyelembevételével kerültek 
meghatározásra. 
A 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdés teljesülésének érdekében a temető bővítési 
területe körül, az eddig beültetési kötelezettséggel érintett terület helyett zöldterület kerül 
kialakításra közpark funkcióval. Ezzel a beépítésre szánt területek területnövekményének 
5%-ának megfelelő zöldterület kijelölés teljesül. Egyúttal a temető-bővítés területe körüli 
zöldterület mértéke sem csökken. 
A III. számú tervezési területen a 110-es hrsz.-ú ingatlan területére a szomszédos Lf-3 övezet 
paraméterei kerülnek meghatározásra. 
A terület határán található Ady utca szabályozási vonalát felülvizsgáltuk a valós 
területhasználatnak megfelelően, és a szabályozási vonal a jelenlegi közterület és 
magánterületek határára kerül. 
A IV. számú tervezési területen a Jurkovics utca egységes szabályozási szélessége az utca teljes 
hosszában megvalósul a településképileg kedvező megjelenés érdekében. 
Az V. számú tervezési területen a 393, 394, 395 hrsz.-ú ingatlanokat érintő utca törlése úthálózati 
szempontból nem releváns. A Szőlősor feletti terület a temető mellett kialakított úton keresztül 
megközelíthető. A Szőlősor feletti feltáró út szabályozási szélességét 14 m-re módosítottuk, mivel 
tervezett gyűjtőúti szerepe megszűnik. 
A VI. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a 3-as hrsz.-ú ingatlan és a körülötte 
kialakítandó telek területét zöldterületből településközpont vegyes területbe soroljuk át. A 
tervezett telek közterületek által határolt speciális elhelyezkedésű kis területű ingatlan, ennek 
megfelelően kerültek meghatározásra a beépítési intenzitási paraméterek. Az 
építménymagasság a szomszédos művelődési ház ingatlanára előírt 6,5 m-rel megegyezően 
került meghatározásra. 
A VII. számú tervezési területen tervezett módosítás alapján a XXXV. számú szabályozási övezet 
területén lévő 278, 279, 280/3 és 280/5 hrsz.-ú ingatlanok területe gazdasági területfelhasználási 
kategóriából településközpont vegyes területbe kerülnek átsorolásra, a szélesebb körű funkciók 
elhelyezhetősége érdekében. A beépítési paraméterek kis mértékben korrekcióra kerültek annak 
érdekében, hogy a jellemzően azonos helyzetű településközpont vegyes területek azonos 
paramétereket kapjanak, ezért itt is a VI. területen alkalmazott beépítési értékek kerültek 
meghatározásra. A beépíthetőség picit nőtt a jelenlegi hatályos állapothoz képest, azonban ez 
figyelembe véve az ingatlanok speciális elhelyezkedését, minimális területét nem növeli 
jelentősen az intenzitást. Az épületmagasság értékét viszont 7,5 m-ről 4,5 m-re 
módosítottuk, mivel a tervezett használathoz ez elegendő, ennél magasabb épület viszont 
nem javasolt a tűztávolságok megfelelő kialakíthatósága érdekében. 
Az Állami Főépítész javaslatának megfelelően, a területen meglévő sajátos telekalakzatok 
miatt az egyes telkeken építési helyet jelöltünk ki az egyértelmű épület elhelyezés 
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biztosítása érdekében. A tervezett beépítési mód kialakult, az épületek a szabályozási 
terven jelölt építési helyen belül kerülhetnek elhelyezésre.    
A Napsugár utca menti övezetekben az övezeti paramétereket hozzáigazítottuk a kialakult 
állapotokhoz, csak minimális telekterület került meghatározásra a telkek beépíthetősége 
érdekében. 
Az önkormányzat kérte Vadvirág utcában lévő 632/9 hrsz.-ú ingatlan szabadonálló beépítésének 
lehetőségének megvizsgálását. Mivel nem egyedi esetről van szó, illetve a jelenlegi HÉSZ 
előírások nem egyértelműek, a HÉSZ 15. § (2) bekezdés szövegét módosítottuk annak 
érdekében, hogy az oldalhatáron álló beépítési mód esetében lehetővé tett szabadonálló 
elhelyezés feltételei egyértelműek legyenek, illetve a jelenleg meghatározott érték helyett 16 m 
telekszélesség felett legyen lehetőség szabadonálló elhelyezésre. 
 
 

4.2.2 A szabályozási terv módosítás várható hatásainak bemutatása 
 
A beépítésre szánt területek nagysága a településen kismértékben nő az I. és VI. számú tervezési 
területen tervezett módosításnak megfelelően, valamint a településrendezési tervből törölni 
tervezett utak esetében. 
A tervezett módosítások alapvetően a fejlesztési elképzelések és a tervezett szabályozási 
paraméterek racionalizálását szolgálják. A település önkormányzata a reálisan nem 
megvalósítható fejlesztési területeket kivette a fejlesztési célok közül, ezáltal a tervezett feltáró 
utak hálózata is módosul. A település fejlődése a fenntarthatóság szempontjából egyértelműen 
előnyös kompaktabb település irányában tud továbbhaladni. 
A szabályozási paraméterek módosításával az adott területek, ingatlanok jelenleginél 
optimálisabb beépítése válik lehetővé.  
 
 
 

4.2.3 A szabályozási terv módosítás önkormányzatot terhelő pénzügyi 
vonatkozásai 

 
A szabályozási tervmódosítás előírásai a jelenleg hatályos szabályozási tervhez képest további 
önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással nem járnak.  
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4.3 KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.3.1 Tájrendezési javaslat 
 
Geológiai, morfológiai viszonyok 
A tervezési területek és környezete a Pilis hegység kistáj részét képezi, ezen belül a Dorogi-
medence és a pilisi hegyek határán található. A Dorogi-medence és a Solymári-völgy alapkőzetét 
a triász-kori dolomit és mészkő alkotja. A triász-kori képződmények összetöredeztek és 
különböző vetők mentén elmozdultak, az így kialakult Völgyeket előbb eocén-, majd az oligocén-
kori üledékek, agyagmárga homokkő és tarka agyag töltötték ki. A vetők mentén indult meg a 
miocén kori vulkáni tevékenység, mely a Pilisi- és a Visegrádi-hegység kialakulásához vezetett. 
A kialakult völgyekben az oligocén- összletre pleisztocén lösz és futóhomok rakódott Ie. A 
lerakódott lösz általában áthalmozott jellegű, gyakran lejtőtörmelékkel keveredett. A vízfolyások, 
patakok környezetében megjelennek az ártéri üledékek is. 
A terület geotechnikai szempontból fontos felszínközeli geológiai képződménye a pleisztocén 
eredetű áthalmozott lösz, a futóhomok és az ártéri üledékek. Az áthalmozott lösz általában 
iszapos homoklisztnek, homoklisztes iszapnak ill. homoklisztes agyagnak minősül. A futóhomok 
jellegzetesen kis egyenlőtlenségi mutatójú finom homok. Az ártéri üledékek általában lösszel, 
lejtőtörmelékkel vagy futóhomokkal keveredve jelennek meg. A mélyebb részeken szerves, 
szervesnyomos talajok is előfordulnak. 
 
Táji adottságok, kulturális értékek 
A Budai-hegységhez hasonlóan a Pilis sasbércsorozatai is árkos medencéket fognak közre 
(Pilisvörösvári, Pilisszentkereszti, Dorogi medencék). Ezek a medencék mozaikos, töréses 
aljzatai igen eltérő mélységben helyezkednek el. Sok esetben széntelepes összlet takarja a 
karsztos formakincset. 
A medencék litológiai felépítése igen hasonló. Laza üledékeken (pl. Kesztölc környéke) dombsági 
jellegű térszínek formálódtak. A keretező sasbércek oldaláról enyhén hullámos hegylábfelszínek, 
ritkábban pedimentek hajlanak a medencetalpak irányába. A felszín egyenetlenségeit vékony 
lösztakaró borítja, míg Kesztölc környékén futóhomokformák is előfordulnak. 
A kistáj és a környező területek karsztformákban (főleg barlangokban) rendkívül gazdagok. 
A tervezési területek közvetlenül nem érintenek olyan területrészeket, melyeken jelentős 
természeti érték található.  
 
A tervezési területek környezetének élőhelyei döntően másodlagos eredetűek, ahol a 
természetszerű és természetközeli élőhelyek csak fragmentálisan, és csekély területarányban 
vannak képviseltetve. A tervezési területeken élővilágvédelmi szempontból kimagasló (országos 
jelentőségű), és helyi, település szintű értéket képviselő terület nem található.  
 
A vizsgált területek tágabb környezetének élővilágát és ökológiai jellemzőit alapvetően a 
mozaikos, változatos domborzati formákkal jellemezhető élettelen környezeti tényezők 
határozzák meg. A tervezési területek környezete az ember által már régóta intenzíven használt 
térséget érint. Ebből adódóan a tervezési területek tágabb környezetének kulturális és természeti 
adottságai gazdagok, míg a közvetlen helyszín természetvédelmi szempontból nem jelent komoly 
értéket. 
A tágabb környezetben fennmaradt természet-közeli élőhelyek jelentősége az intenzív 
tájhasználat (és a Budapest agglomerációs körzetéhez való tartozás) miatt felerősödik, hiszen 
menedéket nyújt ritka (védett vagy veszélyeztetett), szűkebb tűrőképességű fajoknak. 
A vizsgált terület a Pilisi-medencék kistáj központi részén helyezkednek el. Növényföldrajzi 
szempontból a Pannóniai (pannonicum) flóra tartomány Dunántúli-középhegység (Bakonyicum) 
flóravidékének Pilisi (pilisense) flórajárásához tartozik. 
A tervezési terület közvetlen környezete a flórajárás keleti szélén helyezkedik el. Vegetációjára 
az erdők túlsúlya nyomja rá bélyegét. A területen a cseres-kocsánytalan tölgyes (Quercetum 
petrae-cerris) dominál, mellette nagyobb arányban gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco 
petrae- Carpinetum) találhatók. A kitettség és az alapkőzet, illetve a talajviszonyok függvényében 
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főleg a Pilis lejtőin, szurdokvölgyeiben különféle törmeléklejtő-erdő, melegkedvelő tölgyes és 
karsztbokorerdő-társulások borítják a felszínt. A völgyekben, illetve a medencékben talajvízhez 
közeli helyzetben éger ligeterdők, fűzligetek, bokorfüzesek mozaikolnak nedves rétekkel és 
nádas foltokkal. Az erdővegetáció aránya jelenleg a potenciálisnál jóval kisebb, ami elsősorban 
az emberi tevékenység eredménye. A különféle célból leirtott erdők helyén ma akácosok, kisebb-
nagyobb mértékben degradált, másodlagos üde és száraz rétek találhatók. A sziklákon két 
gyeptípus érdemel említést: a sziklagyepek és a lejtőssztyeppek. Mindkét gyeptípus magas 
természetvédelmi értékű élőhely, melyben a védett és fokozottan védett fajok száma igen magas, 
közülük néhány Kárpát-medencei endemizmus. 
A kistáj és benne a tervezési területek állatvilágára a középhegységi elterjedésű fajok túlsúlya 
jellemző. A rovarvilág jórészt feltáratlan, de több országos ritkaság jelentős populációja található 
a Pilis - Budai-hegység erdeiben (pl. szarvasbogár, orrszarvú bogár, havasi cincér, gyászcincér, 
nagy színjátszó lepke). 
A terület madárvilága is jelentős természeti értéket képvisel. A Pilis - Budai-hegyekben több 
Európa-szerte ritka ragadozó madár költ (parlagi sas, szirti sas, vándorsólyom, kerecsen sólyom, 
kis békászó sas), illetve költőfajként jelen van a fekete gólya, a holló, a szürke küllő, a kövirigó és 
a fehérhátú fakopáncs. 
A tervezési területek környezete maga másodlagos, ember által létrehozott élőhely, mely jórészt 
szántóföldeket, kisebb részben akácos fasorokat takar. A közelben elhelyezkedő természetközeli 
élőhelyeket főként a Pilis hegység erdei, és a leirtott erdők helyén kialakult szárazgyepek jelentik. 
 
A hatályos településrendezési terv Tájrendezési javaslat fejezetében részletesen ismertetésre 
kerültek a terület természeti adottságai, tájképi értékei. A növényalkalmazásra vonatkozó 
javaslatok jelen módosítás során is érvényesítésre kerültek.  
 
A tervezési területek nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a 
Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvényel létesített országos ökológiai hálózatnak. 
 
A tervezési területek közül az II. számú területen a temető -bővítés területe körül zöldterületet 
jelöltünk ki a 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdés teljesülésének érdekében, valamint a 
biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében.  
 
A többi tervezett módosítás táj és természetvédelmi szempontokat közvetlenül nem érint. 
 
Mivel a módosítás során a beépítésre szánt területek határa módosul, a biológiai aktivitás érték 
szintentartását igazoló számítást mellékeljük. 
 
Az épületek körüli és közterületek menti növényzettelepítésnél a zöldfelület-alakítás esztétikai 
szempontjait is figyelembe kell venni, a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése 
fontos, kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet 
megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani.  
 
Az épületek körül kialakítandó növényzet egyrészt térhatároló, tértagoló szerepű, díszítő értékű, 
másrészt kondicionáló hatású legyen.  
A növényzet legyen három szintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint), vagyis a zöldfelület 
területének minden 150 m2-ére legalább 1 db lombos fa, 40 db cserje és a többi, nem burkolt 
területre gyep vagy talajtakaró kerüljön. A növényzet a helyi klímát jól tűrő, betegségekkel 
szemben ellenálló legyen, igazodjon a területen levő növényekhez, tartalmazzon magas 
díszítőértékkel rendelkező fajokat is.  
 
A telepítendő növényeknél a tájban honos fajok használatát, valamint a kultúrfajokat előnyben 
kell részesíteni más exótákkal szemben. A díszítő értékük miatt használt igényesebb fajok a teljes 
növényhasználat 10%-át ne haladják meg. A gyümölcsfák, a gyenge, könnyen törő ágrendszerű, 
a mérgező levélzettel rendelkező, a szúrós, tövises növények használatát itt is kerülni kell. A fa- 
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és cserjefajok meghatározásánál előnyben kell részesíteni a táj karakteréhez illeszkedő, 
jellegzetes, honos növényeket, a megjelenés gazdagításához azonban a települési klímához és 
az épített környezet képéhez jobban igazodó fajok is felhasználhatók. 
 
A közterületi zöldfelületek kialakításánál szintén a tájra jellemző növénytársulások jellegzetes 
fajai közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni.  
 
A fák közül javasoljuk kiültetni a kocsánytalan tölgyet, a csertölgyet a gyertyánt, mint fő alkotó 
fajokat. Ezeken kívül elegyes fafajként a magas kőris, a mezei juhar, a hegyi juhar, 
vadcseresznye megjelenése fontos.   
Cserjeszintjében a Ligustrum vulgare (közönséges fagyal), Crataegus monogyna (egybibés 
galagonya), Euonymus europaeus (csíkos kecskerágó), a Cornus mas (húsos som), Cornus 
sanguinea (veresgyűrű som), Viburnum lantana (ostormén bangita) kell megjelenjen.  
 
 
A mérgező részeket tartalmazó növények, allergén növények, a kártevők által gyakran károsított, 
átlagosnál több ápolási és fenntartási munkát igénylő növények mellőzendők.  
A területeken tervezett utak mentén fasor kialakítása szükséges. 
A fasort alkotó fajokkal szemben követelmény, hogy 

 - hosszú életű, a klímát jól tűrő, betegségekkel szemben ellenálló,  
 - magas, min. 2,2,m-es kezdeti törzsmagasságot elérő, egyenes törzset nevelő, 
 - széltörésre nem hajlamos 
 - felfelé álló lombkoronát nevelő, 

- megfelelő árnyékolást adó lombozattal rendelkező legyen. 
 
 
Tájvédelem 

A táj szempontjából jelentős változásokkal (pl.megszűnő tájképi értékek) a rendelkezésre álló 

információk alapján nem kell számolni. 

Védelmi javaslatok 
Esetlegesen tervezett takaró- és védőfásítások növényzetét a termőhelynek megfelelő és az 
adott kistájban természetes előfordulású fajok közül kell választani. 
A felvonulási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy a természeti és táji értékek ne sérüljenek. 
Az eltűnő tájképi értékeket (fák, facsoportok és fasorok) pótolni kell. 
A csapadékvíz elvezetésénél műtárgyak (olaj- és hordalékfogó) beépítésével gondoskodni kell, 
hogy szennyező anyag ne juthasson értékes vizes-élőhelyre. 
 
Föld- és talajvédelem 
Mindennemű beruházás megvalósítása során a beruházó, üzemeltetés során az üzemeltető 
köteles gondoskodni a szennyeződésmentes termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és 
üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne 
okozzanak. 
A humusz felhasználásáról a tervezett fejlesztések megvalósítása során humuszgazdálkodási 
tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes hatóságtól. 
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4.3.2 Környezetalakítási javaslat 
 
A hatályos településrendezési eszközökben –közöttük a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) - 
megfogalmazott környezeti feltételek jelen módosítás során is betartandók, a fejezet csak 
kiegészíti a módosításra vonatkozóan azokat. 
Mivel a település területe élővizekben bővelkedik és közel van a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett 
területeihez, a fejlesztések során fokozott gondot kell fordítani a környezetvédelmi szempontokra. 
A gazdasági jellegű fejlesztéseknél csak tiszta technológiák telepítése kívánatos.  
A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális 
zaj- és levegőszennyezettségi határértékek a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési 
szabályzatban is rögzítésre kerülnek. A megfelelő védőterületek, védőzöld-sávok kialakításáról 
gondoskodni kell. 
 
 
4.3.2.1. Víz 
 
A település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet értelmében: érzékeny. 
A terület vízgazdálkodását nem befolyásolja negatívan a szabályozási terv tervezett módosítása.  
A tervezési területeken keletkező szennyvíz környezetre gyakorolt hatása megfelelő elvezetés és 
kezelés esetén semlegesnek ítélhető meg. A szennyvíz elvezetése, valamint a hulladék 
folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a területen környezetszennyező anyagok nem 
maradnak vissza. Veszélyes hulladéknak minősülő anyagok gyűjtése zárt, fedett térben zárt 
edényzetekben történjen. A felszín alatti víz (talajvíz) szennyezettségéről nincs tudomásunk. 
Kármentesítésre, különleges műszaki beavatkozásra a területen nincs szükség. 
A tervezési területen belül elhelyezhető létesítmények - a felhasználni kívánt anyagok, valamint 
a szennyvíz- és csapadékvíz-tisztítás mértéke alapján - havária esetén is alacsony kockázati 
szintűek. 
Az elfogadott országos vízgyűjtő gazdálkodási terv Piliscsév területét érintő intézkedéseit a 
fejlesztéseknél figyelembe kell venni. A település területe a VGT 1-7 Gerecse alegységhez 
tartozik. 
A településen lévő ásványvíz kút védőtávolságát jelöltük, azonban az a konkrét módosítással 
érintett területeket közvetlenül nem érinti.  
 
 
4.3.2.2. Levegő 
 
 
A környezeti levegő használatának és szennyezésének döntő formája a meglévő és tervezett 
építményekből kibocsátott kommunális (fűtési) légszennyezés, valamint a létesítmények 
megvalósításával generált többletjármű forgalom. 
A tervezési terület levegőkörnyezeti állapotát a majdani levegőterhelési és meteorológiai 
folyamatok együttesen határozzák meg. 
 
Levegőkörnyezeti folyamatok: 

• Emisszió: adott szennyező forrás(ok)ból kilépő légszennyező anyagok 

• Transzmisszió: a szennyező anyagok terjedése a légtérben 

• Immisszió: az adott térséget terhelő összes légszennyező anyag (légszennyezettség, 
terhelhetőség)  

Meteorológiai folyamatok 

• Klíma: az adott térség időjárási viszonyainak összessége (globális jelenségek) 

• Átszellőzés: a földfelszín és az épített környezet jellemzőinek függvénye   
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A tervezési területen belül a szabályozási terv módosítások a klímaviszonyokat nem változtatják 
meg.  
 
A területen a domináns légszennyező anyagokkal jellemezhető levegőminőség átlagos értékei 
megfelelő "tartalékkal" rendelkeznek, kritikus, határérték közeli összetevő nincs.  
A tervezett módosítás alapján a terület tervezett forgalma nem nő az eredetileg tervezetthez 
képest, a tervezett utak elhagyása a közvetlen környezetének jövőbeli levegőminőségét pozitív 
módon változtatja a jelenleg tervezett állapothoz képest. 
 

 
4.3.2.3. Föld- és talajvédelem 
 
A tervezési terület felszíni szennyeződésre érzékeny. A terület közműves víz és csatorna ellátása 
100 %-ban biztosított, így a területről szennyeződés a talajt nem érinti. A tervezési területen a 
rendezési terv módosításában megfogalmazott fejlesztések nem veszélyeztetik a talaj minőségét.  
A földtani közeg (talaj) nem tekinthető szennyezettnek. Kármentesítés, különleges műszaki 
beavatkozás nem indokolt. 
A területen a megfelelő szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, a hulladéktárolás, illetőleg a burkolt 
felületek kialakítása kellő biztosítékot szolgáltatnak a talajszennyezés kizárására. A talajra, mint 
környezeti elemre gyakorolt hatás a tervezett létesítmények esetében semlegesnek minősíthető. 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény és a Környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. Törvény továbbá 46/1997. (XII.29) KTM rendelet értelmében a tervezési 
területeken a kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az 
érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 
A kivitelezés során a kialakítandó objektumok mellett nagy tömegű munkagépek elhaladásával, 
ennek következtében kedvezőtlen mértékű talajtömörödéssel kell számolni. A munkák 
befejezését követően, a munkaterület átadását megelőzően el kell végezni az érintett területek 
rekultivációját, a talaj fellazításával, korábbi állapotának helyreállításával.  
A humusz felhasználásáról a területeken tervezett beruházások megvalósítása során 
humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, és erről talajtani szakvéleményt kérni az illetékes 
hatóságtól. 
 
 
4.3.2.4. Klíma, éghajlati viszonyok 
 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztálya megadta az uralkodó szélirányokat 
az alábbiak szerint:  
a téli időszakra jellemző uralkodó szélirány és a másodlagos szélirány (16 szélirányból 
kiválasztva) a 4 m/s-ot meghaladó szélsebességek esetén. 
/Szélirány az az égtájirány, ahonnan a szél fúj. PI. a déli szél tehát dél felől északra tartó 
légáramlást jelent./ 
 

Uralkodó szélirány Másodlagos szélirány 

ÉÉNY-É DDK 

 
A tervezett módosítások a terület klímájában érzékelhető változást nem okoznak. 
 
 
4.3.2.5. Élővilág 
 
A tervezett módosítások a környezet élővilágára érdemi hatással nincsenek. 
 
 
4.3.2.6. Épített környezet 
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A tervezett módosítások az épített környezetet nem befolyásolják kedvezőtlen módon.  
 
 
4.3.2.7. Zaj és rezgésvédelem 

 

A tervezett módosítások zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem befolyásolják kedvezőtlen 
módon a jelenlegi állapotokat. A tervezett utak kikerülése a településrendezési tervből a 
környezetükben lévő lakóterületek tekintetében kedvező, hosszútávon is biztosítja hogy az 
érintett területek közlekedésből eredő zajterhelése ne nőjön. 

A területeken kialakításra kerülő létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékek 
megállapításánál a zaj és rezgésvédelemről szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben 
foglaltak betartandók. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e rendeletben meghatározott 
határértéket kell figyelembe venni.  

A tervezési területeken fellépő építési munkák közben az építés idején zajjal és porral lehet 
számolni, de ez viszonylag rövid ideig tart, lokális és időszakos jellegű.  
 

 
4.3.2.8. Hulladékgazdálkodás 
 
A tervezési területeken belül építési beruházások megvalósítása, valamint a működés során a 
következő táblázatban felsorolt, EWC kódszámú és megnevezésű (a 72/2013. (VIII.27.) VM 
rendelet alapján) hulladékokkal kell számolni jelentősebb mennyiségben: 
 

15 01 02  papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok 
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok  
16 06 02* nikkel – kadmium elemek 
16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 

17  Építési és bontási hulladékok teljes spektruma 
19 08 09 olaj-víz elválasztásából származó zsír - olaj keverékek 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02  üveg 
20 01 08 biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 

gyanták 
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek 20 01 

27*-től 
20 03 01 egyéb települési hulladékok 
20 03 07 lom hulladék 
20 03 09 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladék 

 
A keletkező veszélyes hulladékok kezelését a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a 309/2014 
(XII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 
A keletkező települési hulladékok kezelését a 2014. évi CLXXXV a települési hulladékokkal 
kapcsolatos Korm. rendelet szerint kell végezni. 
A keletkező hulladékok nyilvántartása a 164/2003. (X.26.) Korm. rendelet előírásai szerint 
történjen. 
A veszélyes hulladékok kezelése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a gyűjtőhelyek 
kialakítására, a gyűjtőeszközök kiválasztására, a szállításra és az ártalmatlanítása vonatkozó 
rendeletek betartására.  A hulladékkezelést teljes körű szelektivitással kell végezni. A keletkező 



TÉR-HÁLÓ TERRA KFT                   9024 Győr, Babits M. u. 17/A 

Piliscsév településrendezési tervmódosítás 

 

 40 

 www.ter-halo.hu 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok azok szállítását és ártalmatlanítását csak arra jogosult, 
engedéllyel rendelkező vállalkozások végezhetik. 
 
 
 

4.3.3. Közlekedésfejlesztési javaslat 
 
A tervezett módosítások közlekedésfejlesztési igénnyel alapvetően nem járnak. 
A településrendezési tervből a II. III. és V. tervezési területen törölni tervezett utak a település fő 
úthálózati rendszerét nem befolyásolják. 
A II. és III. tervezési területen a tervezett utak olyan fejlesztési területek feltárását szolgálták 
volna, amelyek szintén kikerültek a rendezési tervből, mivel az önkormányzat ezeket a távlati 
fejlesztési elképzeléseket nem kívánta a továbbiakban fenntartani. A 110 hrsz.-ú ingatlanon 
tervezett út szerepe így egyértelműen megszűnt, és a Szilvás utca körüli területen tervezett út 
gyűjtőúti szerepe is megszűnt. Itt a területek feltárását az érintett tulajdonosok 
területhasználatának figyelembe vételével módosítottuk. 
Az V. számú területen megszüntetésre javasolt út szerepét a temető melletti meglévő út át tudja 
venni, az érintett területek kiszolgálása jelenleg is ezen az úton keresztül biztosított. A Szőlősor 
utca felett tervezett út szabályozási szélességét mivel tervezett gyűjtőúti funkciója megszűnik 14 
m-re módosítottuk.   
 
 

4.3.4. Közműfejlesztési javaslat 
 
 
A tervezett módosítások a hatályos tervben meghatározottakhoz képest közműfejlesztési 
igénnyel nem járnak. 
 
 

4.3.5. Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás) 
 
A tervezési területek a távközléssel illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemeket 
nem érintik. 
 
 

4.4. EGYÉB ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 
 

4.4.1. Örökségvédelmi hatástanulmány 
 
A település értékvédelmével a település teljes közigazgatási területére elkészült örökségvédelmi 
és régészeti hatástanulmányok részletesen foglalkoztak.  
 
A VI. számú tervezési területen kívül tervezett módosítások közvetlenül nem érintenek épített 
örökségi értékeket, illetve az örökségi értékek védelme szempontjából nem jelentenek 
kedvezőtlen változást. A tervezési területek közvetlen környezetében műemlék nem található. 
 
A VI. számú tervezési terület a műemlék templom műemléki környezetében 
(azonosítószám:27958, törzsszám: 2512) található. Az ingatlanon a szabályozási paraméterek 
úgy kerültek meghatározásra, hogy a speciális alakzatú és kis területű ingatlanon a jelenlegi 
felépítménynek megfelelő alapterületű épület elhelyezhető legyen. Az épületmagasság 
meghatározásánál figyelembe vettük a szomszédos művelődési ház telkére előírt paramétert, 
ezáltal az egységes léptékű megjelenés biztosítható, illeszkedve a környezetbe. Az ingatlanon 
elhelyezhető épület tömegének az örökségi értékek szempontjából kedvezőtlen hatása nem lesz.  
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A III. számú tervezési területen található a 2484 azonosítójú „Od Veresvara I.” régészeti lelőhely, 
a tervezett fejlesztéseket ennek figyelembe vételével kell megvalósítani.  
 
Az építéssel összefüggő földmunkák során, az eddig feltárt és az ezután az építés során 
előkerülő, régészeti lelőhelyek feltárásáról és védelméről a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. 
 
Irodalomjegyzék 
Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve VÁTI 
OTrT VÁTI 
 
 

5. MELLÉKLETEK 
 

 Biológiai aktivitásérték számítás  

 Mintakeresztszelvény M 1:1 00 

 
 
 

6. TERVJEGYZÉK 
 

Á-1 Áttekintő helyszínrajz M 1:20 000 

É-1/M Településszerkezeti terv – Kivonat és Módosítás M 1:8 000 

SZ-1/K1 Szabályozási terv 1., 8. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/M1 Szabályozási terv 1., 8. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/K2 Szabályozási terv 2., 5. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/M2 Szabályozási terv 2., 5. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/K3 Szabályozási terv 3., 7. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/M3 Szabályozási terv 3., 7. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/K4 Szabályozási terv 4., 6. terület – Kivonat M 1:2 000 

SZ-1/M4 Szabályozási terv 4., 6. terület – Kivonat M 1:2 000 

 


