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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

Pilisszántó térségi kapcsolatait, szerepét, településhálózati helyzetét és ezzel összefüggésben 
kialakult szerkezeti adottságait a magalapozó vizsgálat részletesen feltárja, elemzi és 
értékeli. A bemutatott adottságok a tervezés kiinduló alapját képezik, a településrendezési 
tervek a fejlesztési koncepció célkitűzéseinek figyelembe vételével készületek el úgy, hogy a 
tervezett elemek mind nagyságrendjüket mind tartalmukat tekintve a meglévőknek 
harmonikus folytatásként valósuljanak meg. 

1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, ÖVEZETI RENDSZER ÉS 

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Pilisszántó településszerkezetét a természeti, táji, domborzati adottságok határozták meg 
kezdettől foga. A település beépített területének növekedése során a terjeszkedő 
területrészek is általában jól illeszkedtek a meglévő településmaghoz és a domborzati 
adottságokhoz. Szerkezeti problémát éppen azok a jelenségek okoznak, amelyek a 
harmonikus illeszkedést nem vették figyelembe, pl: zártkertek burjánzó beépítésével 
létrejött, infrastruktúra nélküli területek vagy pl: kőörlő környékén a vízmosás feltöltésével 
nyert terület. 
A hegyvidéki területeket erdők borítják, vízmosásokkal szabdalt dombos területeken, 
viszonylag kis szántóföldi művelésre alkalmas szántók, legelők fekszenek. A történeti 
településmag lakóterülete a meredekebb hegyoldalak lábánál, a lankásabb délies lejtőkön, a 
hegylábnál futó út mentén alakult ki. 
 
A természetes vonalas elemként megjelenő vízmosások a lakóterületet is átvágják, ennek 
megfelelően alakult az Ófalu jellegzetes belsőségi utcahálózata, a szintvonalakra ülő 
többszörös zsákutcás szerkezet. Az újabb lakóterületek utcahálózata, telekszerkezete 
sakktábla szerű. (Újtelep, Kőörlő környékének egyetlen lakótömbje) A legutóbbi időben 
fejlődő lakóterületek utcahálózata kialakulatlan és telekszerkezete is átalakulóban van. 
(Kálvária környéke, Falu déli vége) 
A mesterséges vonalas elemek közül igazán csak a 11108 j. országút meghatározó, amelyre 
felfűződnek a lakóterületeket feltáró utcák. A külterületen áthaladó közművezetékek, ( a 132 
kV-os villamos légvezeték és a nagynyomású illetve nagy-közép nyomású gázvezetékek csak 
néhol az erdők átvágásával szólnak bele a területhasználatba. Vonalas elemként jelennek 
meg a volt római utak nyomvonalainak egyes szakaszait jelölő régészeti lelőhelyek, amelyek 
hosszabban külterületen nyúlnak el, de néhol benyúlnak a lakóterületre is. 
 
A volt szőlők és gyümölcsösök területén zártkertek alakultak ki, melyek az utóbbi időben 
kertes mezőgazdasági terület besorolásba kerültek. Szerkezetük különbözőképen alakult: 

- A volt állami tulajdonú gyümölcsösök nagyvállatok dolgozói számára szabályos 
parcellázáson estek át, de megközelítésük sokáig nem (Placskó alsó része) vagy 
egyáltalán nem (Placskó felső része, Paszinki) oldódott meg.  

- A szőlősök lejtőn felkúszó hosszú, keskeny telkekből álló telekszerkezete nem 
változott, csak néhol történt telekösszevonás. A szintvonalakon futó feltáró utak a 
lejtő irányú meredek utcákról, melyek olykor inkább vízmosások, nehezen 
megközelíthetők, néhol alig kapcsolódnak a jelentősebb úthálózathoz. (Novoszádek, 
Nad Humni) 
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A 2002-ben elkészült településszerkezeti terv rögzítette a területhasználatokat és a fő 
infrastruktúra elemeket. Jelen településszerkezeti terv ahhoz képest állapít meg 
változásokat, tervezett új elemeket. 
A szerkezetet meghatározó területhasználatok meglévő és tervezett elemei az alábbiak: 
Meglévő területhasználatok: 

- kompakt központi lakóterület 
- a lakóterületbe benyúló temető terület 
- már kijelölt gazdasági terület (potenciális csereterületként) 
- nagy arányú kertes mezőgazdasági területek 
- művelt mezőgazdasági területek 
- kiterjedt, összefüggő erdőségek és kisebb erdőfoltok 

Tervezett területhasználatok: 
- önkormányzati tulajdonú szociális célú lakóterület kijelölése 
- üdülőterület kijelölése a lakóterülethez szorosan kapcsolódó, jelentősen beépült 

területen a Boldog Özséb utca mentén 
- új gazdasági terület kijelölése az M10 tervezett csomópontjának megfelelően 
- ipari gazdasági terület kijelölése a tervezett új 132/22 kv-os alállomás számára 
- a turisztikai lehetőségek kihasználását segítő különleges terület kijelölése a Kőörlőnél 
- beépítésre nem szánt különleges kertes terület kijelölése 
- a Sziklaszínház és az Orosdy kastély környékének kijelölése zöldterületként 
- kertes mezőgazdasági terülte kijelölése a korábban beépítésre szánt különleges 

területen a Placskón 
- mezőgazdasági terület kijelölése korábban lakóterületnek jelölt sávokban (a falu 

nyugati szélén és a falu bejáratánál bekötő út nyugati oldalán) 
- erdőterületek és mezőgazdasági területek kijelölése az üzemtervezett erdőknek 

megfelelően 
- vízgazdálkodási területek kijelölése a jelentős vízmosások területén 
- természetközeli területek kijelölése a nádas területeken és a Pázsity területén 

 
Az alábbiakban részletesen ismertetjük a területhasználatokat, a terület-felhasználási 
kategóriákon belül kialakított övezeteket, azok tervezési és szabályozási szempontjait 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt csoportosításban.  

1.1.1. Beépítésre szánt területek 

Falusias lakóterület 
A településszerkezeti terv falusias lakóterületbe sorolja a központi belterületnek szinte az 
egészét, csak néhány megkülönbözetett funkciójú területet emel ki belőle. Ebbe beletartozik 
az Ófalu, az újtelep, a Kálvária környéke és a falu északi és déli végének lakótömbjei. E 
meglévő lakóterületekhez (összesen ~ 96 ha) kapcsolódik az újonnan kijelölt lakóterület (~3,9 
ha) a temetőtől északra. 
Az új lakóterület kijelöléséhez BATrT-ben területrendezési hatósági eljárás keretében, 
területcsere eredményként meghatározott városias települési térség, és az adott alapot, 
hogy a terület önkormányzati tulajdonban van. Az itt kialakítandó új lakótelkeket az 
önkormányzat a helyben lakók szociális támogatási rendszerébe kívánja bevonni. Az új 
lakóterület a falu fölött elterülő erdőségektől a Pázsity sziklás területén át a központig 
lenyúló temető zöldterültével összefüggő zöldhálózati rendszerbe harap bele, de a terv 
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kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a zöldfolyosó kellő szélességben és összefüggően 
megmaradjon. 
A BATrT előírása szerint a városias települési térségben kijelölt új lakóterület esetén annak 
5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. A terv a lakóterülethez és a fent említett 
zöldfolyosó részét képező közparkhoz egyaránt kapcsoló közpark területet jelöl ki az új 
lakóterület 5,2 %-a mértékében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A falusias lakóterület Lf-1, Lf-2, Lf-2* és Lf-3 jelű övezetekre oszlik. 
 
Lf-1 jelű építési övezetben fekszik a legrégibb településrész, a történeti településmag, az 
Ófalu, a vízmosások között organikusan szerveződött utca- és telekszerkezettel. Itt a 
kialakítható telek legkisebb területe 720 m2. Figyelembe véve a terület úthálózatát és azt, 
hogy nyeles telek nem alakítható, csak kevés esetben adódik telekosztásra lehetőség. A 
változatos telekadottságokhoz és helyzetekhez sajátos előírásokkal igyekszik rugalmasan 
alkalmazkodni a szabályozás. Az oldalhatáron álló beépítési mód mellett bizonyos esetekben 
zártsorú beépítési lehetőséget is megad. Az előkertnek a kialakult állapotokhoz való igazítása 
is ezt a célt szolgálja. A keskeny telkekre való tekintettel az oldalkert méretének 
csökkentését (4,5 méterről 4 méterre) teszi lehetővé, de ehhez alacsonyabb 
épületmagasságot rendel a tömegarányok és tömegek közötti térarányok megfelelő alakítása 
érdekében. A hátsókert szabályai is rugalmasak a változatos telekmélységeknek 
megfelelően. 
A hagyományos tömegalakítás, az utcakép és a települési karakter védelme érdekében a 
telek beépítettségnek csak egy részét használhatja ki a lakó rendeltetésű főépület. Ez a 
szabály a korábbi szabályozás (amely szerint 150 m2-nél nagyobb, a beépítés mértéke 
meghatározásánál figyelembe veendő alapterületű építmény nem építhető) szellemének 
folytonosságát szeretné biztosítani, a településképben, tájképben megjelenő épülettömegek 
nagyságrendjét kívánja korlátok között tartani. Ezt a szabályozási elvet követik a többi 
falusias lakó övezet előírásai is.  
 
Lf-2 jelű építési övezetben fekszik a szabályos utcahálózatú Újtelep, a Kőörlő környékéhez 
közel eső két tömb valamint az újonnan kijelölt lakóterület a temető fölött. 
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A szabályos utca és telekhálózattal összefüggésben, és a kialakult utcakép védelme 
érdekében itt az előkert szabályozása merevebb és egyúttal kötelező építési vonal is. Az 
oldalkert és hátsókert szabályai sem rugalmasak. Az épülettömegek nagyságrendjét 
megkötő, a beépítettség mértékének korlátozott kihasználhatóságára vonatkozó szabály 
azonban itt is megfogalmazódik. 
A temető fölötti új lakóterületen új utca kiszabályozásával lehet a kialakítandó 
telekszerkezetet meghatározni. Az új közterület a lehetséges hosszon a vízmosás mellett 
halad sőt kissé ki is teresedik. Ezzel a magántulajdonú kerteknek a vízmosástól való távol 
tartását, a vízmosás mellett kialakítandó gyalogos ösvény elindítását szeretné biztosítani és 
az új lakóterület számára kis közösségi teret kialakítani.  
Az Lf-2* jelű építési övezet elnevezése azt fejezi ki, hogy itt csak egyetlen eltérő paraméter 
jelenik meg az Lf-2 építési övezethez képest. A Cinter utca, Diófa utca, Tavasz utca és a 754 
hrsz-ú utca által határolt tömb mélysége a többitől eltérően keskeny. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő telekdarabok megvásárlásával a telkek ~ 1300 m2 területnagyságot érnek 
el és a két utcára nyíló telkek - néhány esetben már megtörtént - megosztása 640-720 m2-es 
telkek kialakulását eredményezi. Ezért ebben a tömbben a 640 m2 a kialakítható telek 
legkisebb területe. Egyebekben ennek a telektömbnek a többivel megegyező építési jogok 
megadása kívánatos. 
 
Lf-3 jelű építési övezetben fekszik a rendezetlen utca és telekszerkezetű Kálvária környéke 
valamint a falu déli végénél a beérkező országút keleti oldalán húzódó teleksor. Ez az övezet 
a lakó övezetek közül a leglazább beépítettséget határozza meg. A kialakítható telek 
legkisebb területe 720 m2, ami megfelel a Kálvária környékén telekcsoport újraosztásra 
kijelölt területek nagyságának. A Kálvária környékén a telekszerkezet átalakulást egyéb 
eszközökkel is ösztönözni kell, ezért az övezetben a 10 méternél keskenyebb telkek beépítés 
nem megengedett. 
A falu déli végénél fekvő teleksor érdekes átalakuló képet mutat: a kisméretű, ~50 évvel 
ezelőtt épült lakóházak fokozatosan eltűnnek és helyükön, egybevont telkeken, nagyobb, 
villaszerű, hátrahúzódó épületek jelennek meg. Ebben a helyzetben a beérkező országúttól 
való távolabb húzódás településképi szempontból is előnyös, az utat szépen kísérik ezen a 
szakaszon a gondozott, tágas előkertek. Ezért itt az előkerti építési vonal nem kötelező 
építési vonal és a szélesebb telkeken jól kihasználható az, hogy az oldalhatáron álló építési 
helyen belül az épület szabadon álló módon is elhelyezhető. 
 

Intézményi vegyes terület 
A központi belterület magvában elhelyezkedő községháza, könyvtár, kultúrház, óvoda, iskola 
és egészségház, valamint a római katolikus templom és a volt iskola, a mai tűzoltóság telkét 
intézmény területbe sorolja a településszerkezeti terv. Ez a korábbi településszerkezeti 
tervben jelölt falusias lakóterülettől eltérő területhasználat. A változtatást az indokolja, hogy 
az intézmény épületek telkeinek beépítési paraméterei jellemzően eltérnek meglévő 
állapotukban is és igényeikben is a falusias lakóterületi lehetőségektől. Az intézmény terület 
telkei a római katolikus templom telkének kivételével önkormányzati tulajdonban vannak. 
 
A Vi jelű építési övezet a lakó övezeteknél nagyobb, 40%-os beépítettséget és 7,0 méter 
épületmagasságot enged meg. Az övezet telkei a 257 hrsz-ú telek kivételével műemléki 
környezetben fekszenek. 
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Az iskola épülete két telken áll, melyek közül az egyik a Baross kúria telke. Itt telekalakítás 
útján rendezni kell az iskolához tartozó telket, figyelembe véve az iskola zöldfelületi igényét 
és az önkormányzat esetleges óvoda építési szándékát.  
 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
A településszerkezeti terv három helye jelöl kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet 
Pilisszántón: 

- a belterületen egy telektömb területén 
- a külterület nyugati részén az M10 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalánál 
- a külterület déli részén a 11108 j. út mellett. 

A belterületen belül a működő rugóüzem és tisztítószer üzem telkei a korábbi falusias 
lakóterületből átkerülnek gazdasági területbe, mert övezeti szinten is a gazdasági 
tevékenységnek megfelelő szabályozást kívánnak. Ezek az üzemek hosszú idő óta működnek 
jelenlegi helyükön, lényegében a lakóterület közepén, de nem jelentkeztek a lakóterülettel 
összeférhetetlen zavaró hatások, lakossági panaszok. 
 
Az M10-es út környezetében jelölt Gksz területek a BATrT-ben is jelölt települési térségek, 
melyeket a településszerkezeti terv az M10 itteni csomópontjának hiányában is fenntart 
csereterület lehetősége érdekében, ma még előre nem látható távlati igények 
megfogalmazódása esetére. Ez azonban csak a területhasználat szintjén szerepel a 
településrendezési eszközökben, építési övezeti besorolást nem nyer a terület, hanem 
általános mezőgazdasági övezetben marad. 
 
Új kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöl ki a terv az M10 jelenleg Pilisvörösvárra 
tervezett csomópontjához közelebb, a 11108 j. út mellett, olyan helyen, ahol egyszerre 
teljesülnek az alábbi feltételek: 

- az M10-es útról könnyen elérhető meglévő úton 
- nem esik a közigazgatási határtól mért 200 méteren belül 
- nem magas értékű termőföldet vesz igénybe, 
- nem érint természetvédelmi területet 
- nem érint régészeti lelőhelyet 
- tájképi látvány szempontjából nem kiemelkedő (a kijelölt terület a bekötő úton 

Pilisszántó felé közeledve egészen a patakhídnál lévő kanyarig rejtve marad) 
- nem terjed rá belvízjárta területre 
- közművekkel való ellátásának van realitása 
- önkormányzati tulajdonban van 

 
A Gksz-1 jelű építési övezetben fekszenek a rugóüzem és a tisztítószer üzem telkei. Ez a 
korábbi övezeti besoroláshoz képest jelentős építési jog növekedést jelent a két üzem 
számára:  a beépítettség megengedett mértéke 30%-ról 40%-ra nő, az épületmagasság 4,5 
m-ről 7 m-re nő és az elhelyezhető épület rendeltetésének köre is a gazdasági tevékenység 
számára kedvezően alakult. (Ennek megfelelő mértékű kompenzációról megállapodás 
történt az önkormányzattal.) A rugóüzem területén két helyi védelemre javasolt épület áll, 
melyek közül ez egyiket, egy XX század első feléből származó üzemi épülete a tulajdonos 
szépen felújított. A régi kovácsműhely mindaddig védett, amíg valódi bővítési szándék 
keretében új épületet nem épít a tulajdonos, melynek elhelyezése a telken belül csak a régi 
kovácsműhely lebontásával valósítható meg. 
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Az övezetben a délies oldalhoz tapadó oldalhatáron álló építési hely a legtöbb meglévő 
épület szabályos helyzetét biztosítja és új épületek elhelyezését is lehetővé teszi. 
A Gksz-2 jelű építési övezetbe került a meglévő országút mellett az újonnan kijelölt 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület. A külterületi elhelyezkedésre való tekintettel itt a 
beépítettség megengedett mértéke 30%. A tájképi szempontok érvényesítése céljából, hogy 
az itt épülő épületek látványa továbbra is mennél inkább rejtve legyen a távolabbi 
nézőpontokból, az épületeket bevágásban kell elhelyezni. Ezért ebben az övezetben az 
általános szabálytól eltérően (mely szerint a tereprendezés során a rézsű és támfal 
alkalmazásával az eredeti terepszint felfelé legfeljebb 1,0 méterrel, lefelé legfeljebb 1,0 
méterrel, de együttesen a 1,5 métert meg nem haladóan változtatható meg) nagyobb támfal 
kialakítása is megengedett. 
 

Ipari gazdasági terület 
Az ELMŰ Hálózati Kft 2015-ben fölkereste Pilisszántó Önkormányzatát azzal, hogy a környék 
villamos energia ellátásának biztonságosabbá tétele érdekében szükséges egy új 
transzformátor alállomás építése.  
A hálózatfejlesztéshez a Pilisszántó területén keresztülhaladó 132 kV-os Pomáz-Esztergomi 
távvezetékről kell leágazni, majd a telepítendő alállomáson történő transzformálás után 
20kV-os vezetékeken csatlakozni a települési hálózatokhoz. 
A transzformátor alállomás telepítéséhez megfelelő hely kijelölése szükséges, és hozzá a 
településrendezési tervekben is alkalmas területhasználati kategóriát és övezetet kell 
meghatározni. Ebből a célból történt az ipari gazdasági terület lehatárolása az újonnan 
kijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület szomszédságában, ahol a fent említett, az 
új Gksz területnél figyelembe vett szempontok szintén teljesülnek. Egyedül a régészeti 
lelőhely érintettsége merül fel, amit a területhasználati illetve övezeti lehatárolás érint, de az 
építési hely nem. A terület szélességi mérete nem éri el a szokványos telepítéshez szükséges 
100 m-t tekintettel a korlátozó tényezőkre (az alatt elfutó út tényleges nyomvonala, 
régészeti lelőhely határa, domborzat) 
A Gip-e övezetben a transzformátor alállomás telepítése egy-két kisméretű épület mellett 
látványukban jelentős szerkezetek, építmények megjelenését jelenti. Ezért itt a telepítéshez 
szükséges vízszintes sík felület kialakítását bevágásba írja elő a szabályzat és a létesítmény 
takarását keretültetvénnyel kell megoldani.  
 

Hétvégi házas üdülőterület 
A településszerkezeti terv hétvégi házas üdülőterületet jelöl ki a központi belterülethez 
kapcsolódóan, a kertes mezőgazdasági területeknek a lakóterületekhez legközelebb eső és a 
többi kertes területhez képest legjobban megközelíthető részén, a Boldog Özséb utca 
mentén. Itt a telekszerkezet már részben átalakult és a beépítettség jellemzően magasabb, 
mint 3%. A tulajdonosok nyomást gyakorolnak az önkormányzatra annak érdekében, hogy a 
terület magasabb építési jogokat nyerjen el, de ezért csak kis mértékű kompenzáció 
megfizetésére van hajlandóság. Ezért a területhasználatnak megfelelő Üh jelű hétvégi házas 
üdülő építési övezetben a beépítettség megengedett mértékét 5%-ban állapítja meg a 
szabályozás, amelynek megemelése a továbbiakban is csak akkor javasolt, ha megfelelő 
mértékű kompenzációt vállalnak a terület tulajdonosai. 
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Az épülettömegek nagyságrendjét megkötő, a beépítettség mértékének korlátozott 
kihasználhatóságára vonatkozó szabály szerint egy épület a 100 m2 beépítést nem haladhatja 
meg. 
 

Különleges területek 
A különleges beépítésre szánt terület építési övezeteit sajátos céljuknak megfelelően 
határozza meg a terv. 
Különleges terület-sport terület 
A belterületen fekvő futballpálya területét különleges sport területbe sorolja a 
településszerkezeti terv. 
A K-sp jelű építési övezetben a megengedett beépítettség mértéke 15 %, ami egy 1800 m2 
(vagy az igényeknek megfelelően kisebb) alapterületű sportcsarnok elhelyezését teszi 
lehetővé. A sportcsarnok az iskola számára tornaterem lehetőségét nyújtaná. A tornaterem 
építésének gondolata időről időre felmerül az iskola bővítéseként, de a szomszédos Baross 
kúria műemléki környezetében a nagy tömegű csarnok nehezebben elhelyezhető, mint az 
alig 100 méterre levő, a domborzat által már takarásba kerülő sportterületen. 
 
Különleges terület-turisztikai gazdasági terület 
A településszerkezeti terv különleges terület-turisztikai gazdasági területet jelöl a Kőörlő 
környékének a belterülethez közelebbi részén valamint az út túloldalán a 092/42 hrsz-ú 
telken. A nagyrészt kihasználatlan, rendezetlen épületek hasznosításának kíván új keretet 
adni. 
A 2002-ben elfogadott településszerkezeti terv a kőörlő alatt fekvő területet KHK jelű 
különleges oktatási-kutatási-kulturális területhasználatba sorolta. Az idők folyamán ez a fajta 
hasznosítás nem valósult meg, ezért a településszerkezeti terv olyan különleges területet 
jelöl, ahol a turisztikai funkciók és gazdasági tevékenységek egymást támogató módon 
települhetnek le. 
A 092/42 hrsz-ú telek a 2002-es településszerkezeti tervben még nem volt kialakult önálló 
telek, és MKO jelű korlátozott használatú mezőgazdasági területen feküdt. Jelen 
településszerkezeti terv beépítésre szánt különleges terület kategóriába sorolja, és ehhez a 
BATrT szerint megengedett 2%-os beépítésre szánt területi növekményből használ ki 0,18 ha 
területet.  
A K-tg jelű különleges turisztikai gazdasági építési övezetben a turisztikai funkciókon kívül 
gazdasági tevékenységi célú épület is elhelyezhető azzal a feltétellel, hogy a gazdasági 
tevékenységet bemutatható módon kell végezni: látogatók számára megnyitott épületrésze, 
területe van, ahol az ott folytatott tevékenységet, termékeket kiállítás, látványműhely 
jellegben megtekinthetik. 
A 092/42 hrsz-ú telek beépült, három épület áll rajta, melyek közül az egyik egy 
könnyűszerkezetű csarnok. Az épületek a Pázsity terület természetvédelmi oltalom alatt álló 
területbe ékelődnek be, ezért hasznosításuk elsősorban turisztikai céllal képzelhető el 
zarándokszállás, fogadó épület, rendezvénycsarnok funkciókkal. A K-tg övezetben 
megengedett gazdaságit tevékenység itt a telek viszonylag kis mérete és természeti 
környezet miatt nem megengedett.  
A kőörlő környékének sajátos helyzetéből fakad, hogy a közeli hegyekről, magaslatokról 
elsődleges látványt nyújt. Ezért a Ktg építési övezetben részletes szabályok határozzák meg 
az épületek anyaghasználatát és a tetőhajlás kialakítását. 
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Különleges terület-szennyvíztisztító terület 
A településszerkezeti terv különleges terület-szennyvíztisztító területet jelöl a külterületen, a 
Kálvária dűlőtől délre, a szennyvíztisztító telep és lehetséges bővítési területén. A 
szennyvíztisztító eredetileg kialakult területe a BATrT szerint építmények által igénybe vett 
térség. A szennyvíztisztító tele bővítése számára a településszerkezeti terv a beépítésre szánt 
különleges terület-szennyvíztisztítót terület nagyságát megnöveli. 
A szabályozási terv K-sze jelű építési övezetet jelöl ki a szennyvíztisztító telep számára, 
amelyben a beépítettség megengedett mértéke 17 % a bővítési terület nélküli részen 
kialakult állapotnak megfelelően. A bővítési terület a szennyvíztisztító telep fejlesztését 
lehetővé teszi. 
 

1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, 
vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges területek) 
 
Közlekedési és közmű terület 
A településszerkezeti terv a település területi mérlegében is figyelembe vett közlekedési és 
közmű területeként a 11108 j. út külterületi szakaszait jelöli, de a közlekedési területbe bele 
tartoznak ezen kívül az országút belterületi szakasza, valamint helyi közutak, a kerékpárutak, 
a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, 
vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, közúti építményei is. A 
közlekedési és közmű területbe tartozik még a falu déli végénél fekvő 02/255 hrsz-ú telek is. 
A szabályozási terven Köz jelű közmű övezetben fekszik a 02/255 hrsz-ú telek, amelyen 
Pilisszántó „A” jelű nyomásfokozó gépház és 2*250 m3-es 277,32 m Bf Tszf víztározó 
medence üzemel.  
 
A szabályozási terven Kö jelű országos mellékút közlekedési övezetbe került a 11108j. 
országos mellékút területe. A település többi közlekedési célú közterülete külön övezetbe 
nem sorolt, de a szabályozási terv színezéssel jelöli. 
 
A tervezett M10 gyorsforgalmi utat, mint távlati infrastruktúra elemet a Szabályozási terv 
tengelyvonallal, védőtávolsággal és helybiztosítással jelöli. A helybiztosítással érintett 
területen épület nem létesíthető.  
 
Zöldterület 
A településszerkezeti terv önálló zöldterületként jelöli az Orosdy kastély kertjét, az 
Öregtemető területét, a buszforduló és Akácos környékén kijelölt területet és Sziklaszínház 
terültét.  
 
A Zkp-1 jelű övezet az Orosdy kastélyt körülvevő kert területe, amely közcélú szabadtéri 
használatra, pihenőkertként, kirándulóhelyként szolgál. A még felfedezhető sétányok és 
építmények maradványaiból ítélve a terület valaha tervezett kertként volt kialakítva. A mára 
már beerdősült terület közepén önálló telken áll a kastély épülete.  
A Zkp-1 jelű övezet teljes területe 6,9 ha, amelyre nézve 1%-os beépítés: 690 m2-t jelent. 
A meglévő beépítettség (a kastély maga) ~650 m2, ami a 3000 m2-es telkén belül ~22%-os 
beépítettségnek felel meg. 
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A 2002-es rendezési tervek közpark területfelhasználási egységbe és Kp jelű közpark 
övezetbe sorolják az utakkal együtt öt helyrajzi számot érintő teljes területet 1%-os beépítési 
lehetőséggel. 
A kastély épülete jelentősen átalakult, eredeti megjelenését nagy mértékben elvesztette, 
hangulatát már csak egy-egy részlet őrzi. Helyi védelem alatt áll, egyes részeinek 
helyreállítása még cél lehet. Gyermeküdültetésre, szálláshelyként használják. Kis mértékű 
bővítése, melléképület elhelyezésének igénye felmerülhet. Ezért a jelen szabályozás szerint a 
beépítettség mértéke az övezet teljes területére vonatkoztatva számítandó és csak a kastély 
telkén belül kihasználható. A kastély telkén belül kizárólag a kastély meglévő turisztikai, 
szállás rendeltetéséhez kapcsolódó, azt kiszolgáló épület helyezhető el. 
 
A Zkp-2 jelű övezetbe az Öregtemető és a Kálvária területe tartoznak. Az Öreg temető 
területe régészeti lelőhely, ahol középkori településmag, templomrom maradványai 
rejtőznek a föld alatt volt. Az újkori falunak ez a legrégibb temetője, ahova betelte után egy 
darabig nem temetkeztek, hanem a kicsit északabbra fekvő ún, Régi temetőt használták. A 
Régi temető betelte után újra az Öregtemető területén temettek, az addigra már elenyészett 
korábbi sírok fölé. Így most a legrégebbi meglévő sírjelek a Régi temetőben találhatók, míg 
az Öregtemetőben későbbi keletű sírjelek állnak. Az Öregtemető területe ezért kegyeleti 
parkként látvány zöldfelületként tartandó fenn, a gazdátlan sírok jelentéktelen sírjelei 
felszámolhatók, a szép, érdekes vagy jellegzetes sírjelek azonban a park díszei lehetnek. 
A Kálvária területe a stációkkal, kicsi kápolnával, tekintélyes fákkal szintén közparkként 
működik. 
A Zkp-3 jelű övezetben fekszik a buszforduló környéke és az Akácos terület a Falu északi 
végénél. Ezt a területet a 2002-es településrendezési tervek tartalék közpark területbe illetve 
a víztározó telkét vízmű területbe sorolják. A terület közcélú szabadtéri használatra alkalmas 
(pl vásár, búcsú rendezése, fogadó területként a buszvégállomás körüli érkezés, várakozás 
területe). 
Az Akácos terület egyes részei elbozótosodott területek, melyeknek kitisztítása, átjárhatóvá 
tétele, rendezése zöldfelületi koncepció terv alapján történhet. A területnek fontos 
kapcsolati szerepe van két szempontból is: egyrészt a település zöldterületi rendszerének 
folyosó szerepű eleme, amely a Pázsity természetközeli területétől a temetőkerten és az azt 
kísérő vízmosásokon át a faluközpontig terjedő zöldterületek között tartja fenn a 
kapcsolatot. Másrészt közparkként kialakított, gyalogúttal átjárható állapotában a 
sziklaszínháztól a temető és a faluközpont felé vezető séta útvonal része. 
A Zkp-4 jelű övezet a sziklaszínház környéke, a 084/10 hrsz-ú telek területe. A telek a 
valamikori kőbányászat által megbontott, sziklás szakadékot csak részben tartalmazza, a 
szabadtéri színpadként használta alsó területrész esik a telken belül. Légifotó alapján a ~4,1 
ha területű teleknek jelenleg növényzettel fedett a ~70%-a. A falun áthaladó zarándokutak 
egyik állomása, a Boldogasszony kápolna a telken belül áll. 
 
 
Erdőterület 
Pilisszántón kiterjedt, összefüggő erdőségek és néhány elszórtan elhelyezkedő erdőfolt 
található. Az Országos Erdészeti Adattár által nyilvántartott erdőterületek nagyrészt erdő 
művelési ágban szerepelnek a földhivatali nyilvántartásban, de vannak olyanok is, amelyek 
rét, legelő, szántó, vízfolyás művelési ágúak. A településszerkezeti terv Erdészeti Adattár 
üzemtervezett erdőterületeit, a művelési ágakat, a 2002-es településszerkezeti tervben jelölt 
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erdő területek összes nagyságát, és az OTrT-ben az erdőgazdálkodási térségre előírt 
követelményeket is figyelembe véve határozta meg az erdő területeket.  
Eltérés – az üzemtervezett erdők tervszintű igénybevétele – az alábbi területeken történik: 

- A közigazgatási terület keleti részén található beerdősült vízmosások területét 
(időszakos vízfolyások, nedves területek) – a földhivatali nyilvántartásnak 
megfelelően – vízgazdálkodási területhasználatba soroltuk. E területek rendeltetése 
elsősorban a felszíni víz elvezetésének biztosítása, de talajvédelmi célú erdős jellege 
továbbra is megőrzendő, különös tekintettel e területek érzékenységére, 
védettségére, az ökológiai hálózatban betöltő (ökológiai folyosót alkotó) szerepére. 

- Az Orosdy kastély melletti üzemtervezett erdőt (7,5 ha) a hatályos településrendezési 
tervnek és a BATrT-nek megfelelően zöld (közpark) területbe soroltuk, a turisztika és 
idegenforgalom igényeit szolgáló kiépítésre. 

- A temető területeket északról határoló – önkormányzati tulajdonú – elsődleges 
gazdasági rendeltetésű akácos erdőterület közcélra tervezett: szociális lakóterületbe 
(3,9 ha), és közpark területbe (2,2 ha) sorolva. 

 
Az erdőterületek fenti igénybevétele mellett új erdőterületeket (erdősítendő, illetve 
beerdősült területeket) jelöl ki a terv: 

- A települési területtől északra található (erdősülő) felhagyott bányaterületek 
rekultiválására, javasoltan közjóléti céllal (5,5 ha). 

- A Határárok menti beerdősült telkeken az ökológiai folyosó erősítésére, turisztikai 
útvonal helyének, vonzó környezetének biztosítására, javasoltan közjóléti céllal (4,3 
ha). 

 
A fenti tervezett változtatásokkal a település erdőterületei sem a hatályos 
településrendezési tervhez, sem az Erdészeti Adattár szerinti – üzemtervezett – erdőkhöz 
viszonyítva nem csökkennek. 
 
Az Erdészeti Adattár által jelzett „tervezett” erdőterületeken a jelen terv fejlesztéseket nem 
tervez (ezáltal a jövőbeni erdősítést nem lehetetleníti el). E területeken a mezőgazdasági 
területhasználatot megtartottuk és jelöltük a távlati erdőtelepítési szándékot. 
 
Az erdők elsődleges rendeltetésén – mivel nem a településrendezési terv, hanem az 
erdészeti hatóság kompetenciája – nem változtattunk. 
Az újonnan kijelölt (tervezett) erdőterületeken javaslatot tettünk a védelmi, illetve közjóléti 
elsődleges rendeltetésre. 
Új erdőtelepítéseknél a telepítendő fafajokat az erdészeti hatóság határozza meg. De 
javasoljuk az ökológiai hálózat területén az őshonos fajok, a védő funkciót betöltő erdők, és a 
közjóléti erdők esetében a rendeltetési célt leginkább betöltő fajok letelepítését. 
 
Pilisszántó erdőövezetei az elsődleges rendeltetés szempontja szerint alakulnak ki. Az erdő 
övezetekben a közjóléti erdők kivételével épület nem helyezhető el. Az elhelyezhető 
építmények körét az erdőövezet jellegének megfelelően állapítja meg a helyi építési 
szabályzat. A védett erdőben és a közjóléti erdőben a bakancsos túrizmust kiszolgáló 
infrastruktúra elemek (erdei bútorok, információs és ismeretterjesztő táblák) helyezhetők el. 
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Ev-1 jelű övezet a védelmi rendeltetésű, védett erdő övezete. Ide tartoznak a falutól északra 
és keletre kiterjedő erdőségek. 
Ev-2 jelű övezet a védelmi rendeltetésű, védő erdő övezete. A falu nyugati határában fekvő 
hat erdőfolt. 
Eg jelű övezet gazdasági rendeltetésű erdő övezete. Ebbe az övezetbe két erdő tartozik, a 
Szedmina területe és a nyugati közigazgatási határ melletti erdőfolt. 
Ek jelű övezet a közjóléti rendeltetésű erdő övezete. A Kőörlő környékétől keletre, 
természetvédelmi oltalom alá nem vont erdő és a vízfolyás mente tartozik ebbe az övezetbe. 
 
Kertes mezőgazdasági terület 
Pilisszántó teljes közigazgatási területének 11 %-át, a lakóterület által lefedett 8%-ot 
meghaladó mértékben kertes mezőgazdaságit területek foglalják el. Ezért a megalapozó 
vizsgálat kiemelt részletességgel vizsgálta a kertes mezőgazdasági területek kialakulást és 
jellemzőit.  
Településképi, tájképi szempontból erősen érzékeny területeket érintenek és a közműellátás 
hiányosságaiból adódóan potenciális környezetszennyező területek. Telekszerkezetük, 
teleknagyságaik, beépítettségük és használatuk szempontjából különbözők. Két területrészt 
területfelhasználási szinten is megkülönböztet a településszerkezeti terv: 

- a Paszinki területét különleges beépítésre nem szánt kertes terület kategóriába 
sorolja, 

- a lakóterülethez délről csatlakozó, volt szőlőskertek egy részét a Boldog Özséb utca 
mentén üdülő területbe sorolja 

A szabályos utca és telekszerkezet és a rendezett, gyakran lakásként/üdülőként használt 
épületek jelenléte miatt két helyen, a Paszinki és Placskó területén merült föl az 5%-os 
beépítettséget megengedő területhasználat bevezetésének gondolata. Bár a Placskó területe 
érettebb, üdülő jellege kifejezettebb, használata kialakultabb, mint a Paszinki területé, teljes 
kiterjedése miatt nem jöhet számításba, hogy a BATrT mezőgazdasági térségének 10%-án 
belül maradva eltérő területhasználatot jelöljön ki a terv. A Placskó egy részének ilyen 
átsorolását pedig a terület tulajdonosi közössége az egység megbontása miatt nem tartotta 
kívánatosnak. 
A Paszinki területén a különleges beépítésre nem szánt kertes terület kijelölése a BATrT 
mezőgazdasági térségre vonatkozó 10%-os kereten belül marad úgy, hogy az egyéb eltérő 
területhasználatok (erdőfoltok, szennyvíztelep stb) számára is marad lehetőség. 
A 2002-es településszerkezeti terven jelölt kertes mezőgazdasági területek tehát a Paszinki 
területével (22,3 ha) és Boldog Özséb utca mentén kijelöl üdülőterülettel (7,7 ha) 
csökkentek, ugyanakkor az általános mezőgazdasági területből a Trojica utca alatti 7,5 
hektáros terület átkerül kertes mezőgazdasági területbe.  
 
Különböző jellegüknek megfelelően azonban különböző övezeti szabályozás vonatkozik 
rájuk. Az övezeti rendszer szabályai olyanok, hogy az intenzívebb övezettől a kevésbé 
intenzívig egyre nagyobb teleknagysághoz és telekszélességhez köti a beépítés lehetőségét 
és az elhelyezhető rendeltetést. A tájképi kitettségnek megfelelően a legnagyobb 
elhelyezhető épülettömeg nagyságát és a megengedett beépítettséget több épülettel 
kihasználók esetében az egyes épületek közötti távolságot szabályozzák az előírások. 
Az Mk-1 jelű övezetbe tartozik a Placskó és a kastély alatti telekcsoport területe. Az 
övezetben 800 m2 alatti telken gazdasági épület helyezhető el, nagyobb telken pedig üdülő 
épület is 3% beépítettséggel. Ez 3000 m2-nél nagyobb telken már meghaladná a 90 m2 
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beépítést, ami nem lenne kívánatos. Ezért a 3000 m2-nél nagyobb telken nem enged 90 m2 
nagyobb beépítést egy tömegben, a megengedett beépítettséget több épülettel lehet 
kihasználni. 
Az Mk-2 jelű övezetbe a Hegyalja alsó, a lakóterülethez közelebb fekvő, kisebb telkekből álló 
része tartozik. Itt az 1000 m2-nél kisebb telken nem lehet épületet elhelyezni. 1000 és 2000 
m2 közötti nagyságú telken gazdasági épület helyezhető el és 2000 m2-nél nagyobb telken 
már üdülőépület is. Egy épület azonban itt sem lehet 90 m2-nél nagyobb alapterületű. 
Az Mk-3 jelű övezetbe a Hegyalja felső, nagyobb telkekből álló része tartozik. Itt 2000 m2 
alatt nem beépíthető a telek,2000 és 4000 m2 közötti nagyságú telken gazdasági, 4000 m2-
nél nagyobb telken üdülő épület is elhelyezhető, de 90 m2-nél nem lehet nagyobb egy épület 
alapterülete. 
Az Mk-4 jelű övezetbe a Trojica utca alatti, részben lótartással hasznosított terület tartozik. 
Itt 7000 m2 alatt nem beépíthető a telek viszont 7000 m2 fölött lakóépület is elhelyezhető. 
Egy épület alapterülete nem lehet nagyobb 200 m2-nél. 
 
 
Általános mezőgazdasági terület 
Az általános mezőgazdasági területek Pilisszántó közigazgatási területének körülbelül egy 
harmadát teszik ki. A mezőgazdasági területeinek aránya, talajainak termőképessége, a 
viszonylag kedvezőtlen termőhelyi viszonyok következtében – nem volt, és ma sem jelentős 
agrártelepülés. Területén sok a parlagon hagyott szántó, a gondozatlan kertes 
mezőgazdasági terület. 
Zömmel a községtől délre, délnyugatra, vízmosásokkal, vízállásos területekkel szabdalt, lejtős 
domboldalakon helyezkednek el. Kiterjedésük a szerkezeti tervben a 2002-es 
településrendezési tervhez viszonyítva jelentősen nem változik. 
A szerkezeti tervben általános mezőgazdasági területként jelzett területeken a szabályozás 
során figyelembe vesszük a termőhelynek megfelelő tájhasznosítást, a táj és természeti 
értékek megóvását, a jelen állapotokat a természetvédelmi és környezetvédelmi 
szempontokat. 
Ennek megfelelően, a szabályozási előírásokban 

- a jelenleg is extenzív területhasználatok esetében (gyepek, legelők, mocsaras, nádas 
területek) természetvédelmi (ökológiai folyosók, védelmi övezetek, stb.), 
környezetvédelmi (vízfolyások, vízmosások, stb. környezete) és termőhelyi (belvíz 
által veszélyeztetett területek) szempontok érdekében az extenzív területhasználat 
fenntartása, beépítések, lekerítések korlátozására törekedünk. 

- A jelenleg is intenzív hasznosítású mezőgazdasági területek, szántók területén az 
intenzív termelés (termőhelyi adottságoknak megfelelő, minőségre koncentráló 
termelés) támogatását, gazdasági és lakóépületek építését – szigorú szabályozás 
betartása mellett – javasoljuk. A viszonylag kis kiterjedésű művelhető terület miatt 
birtokközpontok kialakítása, illetve annak engedélyezése nem célszerű. 

Az Má-1 jelű övezetbe elsődlegesen szántóföldi művelésű nagytelkes árutermelő 
hasznosítású területek tartoznak. Az általános mezőgazdasági övezetek közül csak ebben az 
övezetben helyezhető el épület: művelési ágtól és teleknagyságtól függően gazdasági épület. 
Az Má-2 jelű övezetbe jellemzően természetközeli állapotú, természet- vagy 
környezetvédelmi okok miatt korlátozott hasznosítású, elsősorban gyepgazdálkodást, 
nádgazdálkodást valamint legeltetést célzó mezőgazdasági művelésű területek tartoznak. Ide 
tartozik a Nagy Placsko jellemzően extenzív hasznosítású gyepes mezőgazdasági területe. 
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Az Má-3 jelű övezet környezet-, táj- és természetvédelmi célok elsőbbségét, vadállatok 
vonulását is biztosító mezőgazdasági övezet. Elsődlegesen gyepgazdálkodásra, állattartás és 
legeltetés céljaira szolgál. Ide tartozik a kertes mezőgazdasági területeket szétválasztó 
terület a Placskótól nyugatra. 
 
Vízgazdálkodási terület 
A vízgazdálkodási terület természetes vízfelületek, vízfolyások, vízmosások és árkok 
fenntartását szolgálja, amelyek a felszíni vizeket, valamint a településre eső, valamint a 
vízgyűjtőről érkező csapadékvizeket befogadják és a településről a vizek zavarmentes 
továbbszállítását biztosítják. Pilisszántón a vízelvezetés gerince a település mélyvonalán 
végighaladó Határréti árok, amely a települési vízgazdálkodási területekről érkező vizek 
befogadója és továbbszállítója az Aranyhegyi patakba, amely a vizeket a végbefogadónak 
tekinthető Dunába továbbítja. 
 
V jelű övezetbe tartoznak a vízfolyások, árkok, melyek közül kiemelendő a Kőörlő területén 
betöltött vízfolyás szakasz és az attól lefelé, a falu közepéig benyúló széles, majd egyre 
elkeskenyedő területű vízfolyás. A kőörlő környékének rendezése értékvédelmi, 
természetvédelmi, vízrendezési és turisztikai szempontból egyaránt fontos feladat. 
Tereprendezés útján a betöltött vízmosás területén megfelelő záportározó és meder 
alakítható ki. A faluba benyúló szakasz kitisztítása, csekély mederrendezése esetén gyalogos 
sétaút, tanösvény, vezethető végig. 
 
Természetközeli terület 
A természetközeli terület a művelés alatt nem álló, természetes állapotában értéket 
képviselő területek fenntartására szolgál. Erdő, illetve mezőgazdasági területbe nem sorolt, 
nem sorolható, természetes növényállománnyal fedett, általában védett természeti 
területek kerültek e kategóriába. 
A Tk jelű övezetbe tartoznak az alábbiak: 

- a Pázsity terülte (33,5 ha): vízmosásokkal szabdalt bozótosodó, erdősödő (a 2002-es 
településrendezési tervben korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe sorolt), 
számos védett növény- és állatfajnak élőhelyet biztosító terület. 

- a Dolne Luki dőlő környéke, (8,5 ha) és a Határréti tóba beérkező vízfolyások, árkok 
környéke (7,5 ha), a 2002-es településrendezési tervben vízgazdálkodási övezetbe 
sorolt nedves területek jelentős része. 

A Tk jelű övezetben a természetes növényállomány fenntartása, a természet védelme az 
elsődleges, épület nem helyezhető el. A Határréti tó közelében egy kis területet kijelöl a 
szabályozási terv játszótér játékok elhelyezése céljából. 
 
Különleges beépítésre nem szánt terület 
A különleges beépítésre nem szánt terület övezeteit sajátos céljuknak megfelelően határozza 
meg a terv. 
Kb-t jelű övezetben fekszik a község temetője, beleértve a Régi temetőt is. A Régi temető 
területe elbozótosodott, a bozótban értékes sírjelek találhatók. A Régi temetőt és a sírjeleket 
részletesen felmérte Kocsis László régész, a felmérés könyvben is megjelent: Kocsis László: A 
pilisszántói régi temető (Sikerx Bt, 2012.). A sírjelek megőrzésről a könyvben szereplő adatok 
figyelembe vételével kell gondoskodni. 
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A Kb-tu jelű övezet turisztikai, bemutató célú övezet, amely övezet a településen 
történetileg művelt kőmegmunkálás, mészégetés hagyományait, megmaradt építményeit 
bemutató terület kialakítására és az ehhez kapcsolódó gazdasági tevékenység, turizmus, 
vendéglátás épületeinek elhelyezésére és szolgál. Ide tartozik a Kőörlő környéke. A 
mészégető kemencék környezetének parkosított kialakítása mellett a turisták számra az itt 
működő, kőhöz kapcsolódó gazdasági tevékenységek (kőörlő, köves építőanyag kereskedés) 
bemutatással egybe kötött működése jelenthet vonzerőt. Az önkormányzat a magánszféra 
bevonásával, terület eladásért kialkudott kompenzáció útján szeretné megoldani a terülte 
kitisztítást, tereprendezését, parkosítását, beleértve ebbe az itt áthúzódó vízfolyás területén 
a záportározó és meder kialakítását is. Az értékvédelem ügyét a mellé rendelt gazdasági 
tevékenység megengedésével kívánja fenntarthatóvá tenni a szabályozás. Ezért ebben az 
övezetben a turisztikai funkciójú épületek mellett a kővel kapcsolatos gazdasági, 
kereskedelmi tevékenység épületei is elhelyezhetők. 
 
A Kb-k jelű övezet különleges kertes övezet.  
A 2002-es településszerkezeti tervben kijelölt kertes mezőgazdasági területek közül egy 
területrészt területfelhasználási szinten is megkülönböztet a településszerkezeti terv: a 
Paszinki szabályos utca- és telekszerkezetű területét különleges beépítésre nem szánt kertes 
terület kategóriába sorolja. A különleges beépítésre nem szánt kertes terület kijelölése a 
BATrT mezőgazdasági térségre vonatkozó 10%-os kereten belül marad úgy, hogy az egyéb 
eltérő területhasználatok (erdőfoltok, szennyvíztelep stb) számára is marad lehetőség. 
A Kb-k jelű övezetben 5% beépítés megengedett. A szabályosan parcellázott telkek nagysága 
általában 800 és 1000 m2 közötti.  

1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

- vízmosások, patakok (meglévő) 
- 11108j. országút (meglévő) 
- római utak régészeti lelőhelyei (meglévő) 
- a Hosszúhegy alatt római utat jelölő új régészeti lelőhely (meglévő) 
- 132 kV-os villamos légvezeték (meglévő) 
- nagynyomású illetve nagy-közép nyomású gázvezetékek (meglévő) 
- M10 főközlekedési út nyomvonala (tervezett) 
- 400 kV-os villamos légvezeték (tervezett) 

1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

Táj és természetvédelmi elemek, területek 
- országos jelentőségű védett természeti terület 
- Natura 2000 terület 
- ex lege védett barlangok  
- ex lege védett források 
- az országos ökológiai hálózat magterület-, pufferterület- és ökológiai folyosó övezetei 
- barlangok felszíni védőövezete 
- nyílt karszt területek  
- országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
- helyi tájképvédelmi terület 
- helyi temészetvédelemre javasolt terület 

Kulturális örökségvédelmi elemek 
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- régészeti lelőhelyek 
- műemléki környezet 
- helyi védelemre javasolt terület és egyedi értékek 

Védőtávolságok, 
- karsztkút és hidrogeológiai védőidoma 
- források helye 10 m-es belső védőidommal  
- kijelölt vízminőség védelmi területek 
- gépházak területe 
- regionális vízvezeték 3-3 m-es védőtávolság igénnyel 
- szennyvíztisztító telep és 150 m-es védőtávolság igénye 
- szennyvíztisztító telep bővítési területigénye 
- szennyvízátemelő műtárgyak és védőtávolság igénye, amely megfelelő védelem 

nélkül 150m, védelemmel 20 m, egyedi kialakítással tovább csökkenthető. 
- vízfolyások, tavak, egyéb vízgazdálkodási területek 3-3 m-es mederkarbantartó 

sávjának biztosítása 
- vízvisszatartást biztosító víztározó kialakításának helyigénye 
- 132/22 kV-os alállomás helyigénye 
- 132 kV-os főelosztóhálózat nyomvonala 17-17 m-es biztonsági övezettel 
- 22 kV-os hálózat nyomvonala és 7-7 m-es biztonsági övezete 
- 400 kV-os hálózat távlati helyigénye 
- nagynyomású földgázszállító vezeték nyomvonala 42-42 m-es biztonsági övezetével 
- nagyközép-nyomású földgázvezeték 9-9 m-es biztonsági övezetével 
- vezeték nélküli hírközlési építmény helyigénye 
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

A szerkezetet meghatározó vonalas elemek hosszú időtávban visszatekintve és előretekintve 
is kialakultnak mondhatók. A domborzat, a patakok, vízfolyások, vízmosások vonalai 
meghatározóak. 
A település jelentős növekedése nem várható, úthálózatának fejlődése inkább minőségi 
értelemben kívánatos. Egyetlen jelentős úthálózati fejlesztés az Mo gyorsfogalmi út 
kiépítése, amelynek megvalósulása 2020 után várható, és amely Pilisszántó területén csak 
áthalad, csomópont nem tervezett. 
A közművek tekintetében több meglévő és tervezett gerinchálózati elem is terheli a 
település területét korlátozó adottságként. 
 
Nyomvonalas elemek változásai 

Nyomvonalas elemek: változások 

vízmosások, patakok 
(meglévő) 

A 2002-es TSZT-ben erdő területbe sorolt vízmosások a művelési 
águknak megfelelően vízgazdálkodási terület kategóriába 
kerültek. Megőrzendő, védett, védelemre javasolt területek. 

11108j. országút 
(meglévő) 

Az országút nyomvonal nem változik. 

római utak régészeti 
lelőhelyei (meglévő) 

A Hosszúhegy alatt római utat jelölő új régészeti lelőhely 
kijelölése történt. 

132 kV-os villamos 
légvezeték (meglévő) 

Az 132/22 kV-os alállomás bekötése tervezett. 

nagynyomású földgáz 
szállító vezeték 
(meglévő) 

A nyomvonalat nem érinti változás. 

nagy-közép nyomású 
földgáz gerincvezetékek 

A nyomvonalat nem érinti változás. 

M10 főközlekedési út 
nyomvonala (tervezett) 

A 2002-es TSZT-hez képest a nyomvonala és csomóponti terve is 
változott. 

400 kV-os villamos 
légvezeték (tervezett) 

A tervezett nyomvonalat nem érinti változás. 

 
Területfelhasználási változások 

Beépítésre szánt 

területek: 

változások 

falusias lakóterület 2002-es TSZT szerinti lakó terület, 109,44 ha, 
jelen TSZT szerinti lakó terület 100,83 ha 

intézmény terület 2002-es TSZTnem jelölt ki intézmény területet, 
jelen TSZT szerinti intézmény terület 2,04 ha 
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kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület 

2002-es TSZT szerinti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 
13,26 ha, 
jelen TSZT szerinti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 
3,86 ha (tartalék csereterületként kijelölve 13,26 ha)  

ipari gazdasági 2002-es TSZT nem jelölt ki ipari gazdasági területet, 
jelen TSZT szerinti ipari gazdasági terület, 1,22 ha. 

hétvégi házas 
üdülőterület 

2002-TSZT nem jelölt ki hétvégi házas üdülő területet, 
jelen településszerkezeti terv szerinti hétvégi házas üdülőterület, 
7,71 ha 

különleges sport terület A TSZT-ben ez a terület nem változott. 
különleges turisztikai 
gazdasági terület 

2002-es TSZT szerinti különleges oktatási-kutatási-kulturális 
terület, 1,45 ha, 
jelen TSZT szerint különleges turisztikai gazdasági terület, 1,45 ha 

különleges 
szennyvíztisztító terület 

2002-es TSZT szerinti különleges szennyvíztisztító terület 0,18 ha, 
jelen TSZT szerinti különleges szennyvíztisztító terület, 0,25 ha 

Beépítésre nem szánt 

területek 

 

Közlekedési és közmű 

terület 

2002-TSZT nem jelölt ki közlekedési és közmű területet, 
jelen TSZT szerint 4,09 ha 

közpark A 2002-es TSZT szerinti közpark terület 15,65 ha, 
jelen TSZT szerintz közpark terület 15,95 ha 

erdőterület 2002-es TSZT szerinti erdőterületek 767,44 ha, 
jelen TSZT szerinti erdőterületek 768,79 ha. 

kertes mezőgazdasági 
terület 

2002-es TSZT szerinti kertes mezőgazdasági területek, 168,3 ha, 
jelen TSZT szerinti általános mezőgazdasági területek 150,73 ha. 

általános mezőgazdasági 
terület 

2002-es TSZT szerinti általános mezőgazdasági terület 473,14 ha, 
jelen TSZT szerinti általános mezőgazdasági terület, 429,09 ha. 

vízgazdálkodási terület 2002-TSZT szerinti vízgazdálkodási területek 19,05 ha 
jelen TDSZT szerinti vízgazdálkodási területek 12,35 ha 

természetközeli terület 2002-TSZT nem jelölt ki természetközeli területet, 
jelen TSZT szerinti természetközeli területek 49,77 ha 

különleges, beépítésre 
nem szánt temető terület 

A TSZT-ben ez a terület nem változott. 

különleges, beépítésre 
nem szánt turisztikai 
terület 

2002-es TSZT szerint közpark 
jelen TSZT szerint különleges beépítésre nem szánt turisztikai 
terület 1,47 ha. 

különleges, beépítésre 
nem szánt kertes terület 

2002-es településrendezési terv szerint kertes mezőgazdasági 
terület besorolásban szerepel 
jelen településszerkezeti terv szerint különleges beépítésre nem 
szánt kertes terület 21,22 ha 

 
Pilisszántó jelentős szerkezeti elemei nem változtak meg, de a jogszabályi környezet 
változásának és a 2002 óta megváltozott, a településfejlesztési koncepcióban is 
megfogalmazott újabb igényeknek megfelelően területfelhasználási módosítások váltak 
szükségessé. 
Az alábbi ábra és táblázat részletesen bemutatja a változásokat. 



19 

 

Pilisszántó tervezett területhasználat változása a 2002-es TSZT és a jelen TSZT között 

 

sorszám a 
tervlapon 

m2 ha 
2002-es TSZT 

szerinti 
területhasználat 

 

jelen TSZT 
szerinti 
területhasználat 

 
BATrT szerinti besorolás harmonizáció és 
területcsere után 

A tervezett területhasználat értékelése a BATrT szempontjából 

1 10 603 1,06 E � V vízgazdálkodási erdőgazdálkodási térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 15 %on belül 

2 1 989 0,20 E � Kb beép nem szánt különleges magas zöldfelületi arányú települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

3a 3 363 0,34 be nem sorolt � V vízgazdálkodási magas zöldfelületi arányú települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

3b 1 607 0,16 be nem sorolt � Kb vízgazdálkodási magas zöldfelületi arányú települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

4 13 082 1,31 KP � Kb beép nem szánt különleges magas zöldfelületi arányú települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

5 15 448 1,54 be nem sorolt � V vízgazdálkodási városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

6 10 624 1,06 KHTÉ � Kb beép nem szánt különleges mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

7 9 955 1,00 be nem sorolt � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

8 212 167 21,22 Mk � Kb beép nem szánt különleges mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

9 1 814 0,18 MKO � K beép szánt különleges mezőgazdasági térség A 2,96 ha megengedett növekményből kihasznál 0,18 ha-t. 

10 2 347 0,23 V � KP közpark nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

11 31 509 3,15 KP � FL falusias lakó városias települési térség (területcsere történt) BATrT-vel nem ellentétes 

12 8 687 0,87 be nem sorolt � Tk természetközeli mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

13 211 253 21,13 MKO � Tk természetközeli mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

14 7 128 0,71 MKO � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

15 98 892 9,89 MKO � Tk természetközeli mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

16 3 094 0,31 be nem sorolt � Tk természetközeli mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

17 41 221 4,12 KHTÉ � KP közpark nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

18 19 336 1,93 MKO � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

19 9 203 0,92 MKO � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

20 540 0,05 E � V vízgazdálkodási erdőgazdálkodási térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 15 %on belül 

21 4 811 0,48 MKO � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

22 13 381 1,34 MKO � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

23 5 780 0,58 MKO � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

24 37 865 3,79 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

25 10 402 1,04 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

26 2 691 0,27 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

27 1 189 0,12 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

28 11 104 1,11 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

29 27 626 2,76 MÁ � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

30 81 742 8,17 E � Má ált mezőgazdasági erdőgazdálkodási térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 15 %on belül 

31 13 413 1,34 E � V vízgazdálkodási erdőgazdálkodási térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 15 %on belül 

32 3 405 0,34 MÁ � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

33 3 600 0,36 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 
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34 2 669 0,27 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

35 17 312 1,73 E � Má ált mezőgazdasági erdőgazdálkodási térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 15 %on belül 

36 23 611 2,36 E � Má ált mezőgazdasági erdőgazdálkodási térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 15 %on belül 

37 1 654 0,17 MÁ � E erdő erdőgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

38 14 557 1,46 MÁ � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

39 4 424 0,44 MÁ � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

40 11 517 1,15 MÁ � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

41 5 213 0,52 E � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat,  a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

42 3 666 0,37 E � Má ált mezőgazdasági mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

43 1 876 0,19 MÁ � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

44 5 563 0,56 MÁ � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

45 6 590 0,66 MÁ � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

46 7 082 0,71 MÁ � E erdő mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

47 40 133 4,01 FL � Má ált mezőgazdasági mezőgazdasági térség (területcsere történt) BATrT-vel nem ellentétes 

48 10 662 1,07 FL � Gksz 
kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági 
városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

49 6 393 0,64 FL � V vízgazdálkodási városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

50 11 728 1,17 FL � Kb 
beép nem szánt különleges 

temető 
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

51 4 077 0,41 FL � KP közpark városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

52 18 132 1,81 FL � Vi intézmény városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

53 767 0,08 FL � Vi intézmény városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

54 1 465 0,15 FL � Vi intézmény városias települési térség BATrT-vel nem ellentétes 

55 26 346 2,63 FL � Má ált mezőgazdasági mezőgazdasági térség (területcsere történt) BATrT-vel nem ellentétes 

56 77 113 7,71 MK � Üh hétvégi házas üdülő városias települési térség (területcsere történt) BATrT-vel nem ellentétes 

57 5 627 0,56 V � Köz közmű terület mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

58 12 478 1,25 V � Má ált mezőgazdasági mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

59 1 863 0,19 MK � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

60 2 010 0,20 MKO � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

61 4 731 0,47 MKO � V vízgazdálkodási mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

62 73 517 7,35 MÁ � Mk kertes mezőgazdasági térség BATrT-vel nem ellentétes 

63 2 467 0,25 MÁ � K beép szánt különleges mezőgazdasági térség eltérő területhasználat, a többi eltérővel együtt 10 %on belül 

64 85 656 8,57 V � Tk természetközeli vízgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

65 27 893 2,79 MÁ � Gksz 
kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági 

részben városias települési térség (területcsere 
történt), részben mezőgazdasági térség 

1,95 ha BATrT területcseréből kihasznál 0,94 ha-t 
2,96 ha megengedett növekményből kihasznál 1,85 ha-t 

66 12 171 1,22 MÁ � Gip ipari gazdasági terület 
részben városias települési térség (területcsere 
történt), részben mezőgazdasági térség 

1,95 ha BATrT területcseréből kihasznál 0,81 ha-t 
2,96 ha megengedett növekményből kihasznál 0,41 ha-t 

67 41 005 4,10 KHTÉ � Mk kertes mezőgazdasági térség (területcsere történt) BATrT-vel nem ellentétes 

68 31 462 3,15 V � Tk természetközeli vízgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

69 43 910 4,39 V � Tk természetközeli vízgazdálkodási térség BATrT-vel nem ellentétes 

 



211 253 m2

13 082 m2

15 448 m2

10 624 m2

43 910 m2

40 133 m2

31 509 m2

3 094 m2
212 167 m2

1 814 m2

2 347 m2

41 221 m2

81 742 m2

19 336 m2

4 811 m2

3 600 m2

23 611 m2

17 312 m2

1 654 m2
14 557 m2

11 517 m2

3 666 m2

7 082 m2

12 478 m2

41 005 m2

26 346 m2

10 662 m2

18 132 m2

767 m2

11 728 m2

5 627 m2

4 077 m2

2 467 m2

27 894 m2

3 405 m2

1 876 m2

6 590 m2

540 m2

9 203 m2

98 892 m2

7 128 m2

10 603 m2

5 780 m2

6 393 m2

4 427 m2

1 680 m2

1 465 m2

13 413 m2

5 213 m2

5 563 m2

4 424 m2

1 863 m2

2 010 m2

4 731 m2

8 687 m2

864 m2

13 381 m2

73 517 m2

1 989 m2

733 m2

1 607 m2

3 363 m2

12 175 m2

6

26

30

Beépítésre szánt különleges terület

Zöldterület, közpark

Erdőterület

Vízgazdálkodási terület

Természetközeli terület

Kertes mezőgazdasági terület

Általános használatú mezőgazdasági terület

Falusias lakóterület

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Beépítésre nem szánt különleges terület

meglévő tervezett

Hétvégi házas üdülőterület

Intézmény terület

Közmű terület

1

31
32

Ipari gazdasági terület

Vihony köz

Hegyalja utca

Akácfa utca

Dózsa György utca

Kossuth Lajos utca

Bem József utca

József A. utca

Sz
ab

ad
sá

g 
ut

ca

Ady utca

Hősök tere

Jókai M
ór utca

Vörösmarty utca

Vörösm
arty utca

Petőfi Sándor utca

Tavasz utca

Cinter utca

Diófa utca

Felszabadulás út

Nyárfa utca

Nyárfa utca

Tavasz utca

Béke utca
Zahumenyica utca

Béke utca

Szél utca

Táliki utca

Tavasz utca

Boldog Özséb utca

Csehovnya utca

Budai utca

Csobánkai utca

Csobánkai utca

Erdősor utca

Fácán utca

Fácán utca

Galagonya utca

Gransperg utca

Hlinki utca

Galagonya utca

Kökény utca

Kökény utca

Kökény utca

Körte utca

Mókus utca

M
uflon utca

M
uf

lo
n 

ut
ca

Nadhumni utca

Novoszadek utca

Rigó utca

Szőlő utca

Szőlő utca

Tanya utca

Sztugyenka utca

Trojica utca

Zahrada utca

W
as

s A
lbe

rt 
ut

ca

Mező utca

Árok utca

Boldog Özséb utca

9 955 m2

27 626 m2

10 402 m2

2 691 m2

11 104 m21 189 m2

37 865 m2

2 669 m2

85 656 m2

31 462 m2

77 113 m2

4

5

47

54

37

7

2
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13

64

9

3

55

65
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8
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24

25
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34

35

36

38
39

42

46

56

63 67
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50

48

52
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51
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14

20

1821

41

44

49

59

60
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16

22

43

45

40

62

66

Pilisszántó területhasználat változása a 2002-es TSZT-hez képest a jelen TSZT-ben
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 

Pilisszántó településrendezési eszközeinek kidolgozása során az OTrT és a BATrT térségeinek és 

övezeteinek lehatárolásait és előírásait figyelembe kell venni. 

Az OTrT területfelhasználásra vonatkozó szabálya 
OTrT 7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár (OEA) szerint erdőterületnek minősülő területet a 

településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A településszerkezeti tervben kijelölt erdők és az OEA szerinti üzemtervezett területek 
adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

TSZT 
szerinti 
összes 
erdő 

nem üzem-
tervezett 
terület, de 
TSZT szerint 
erdő 

üzemtervezett terület OEA szerinti 
összes 

üzemtervezett 
terület 

ERDŐ 
művelési 
ágban 

NEM ERDŐ művelési 
ágban 

TSZT 
szerint 
ERDŐ 

TSZT 
szerint 
ERDŐ 

TSZT szerint 
NEM ERDŐ ha hrsz 

művelési 
 ág 

4 124 591   4 124 591     4 124 591 0106/8, 0108/2, 
0113, 0115/1, 
0115/2, 0117, 0118 

E 

5 220 5 220             

8 377 8 377             

9 180 9 180             

61 710 61 710             

4 536 4 536             

55 877 55 877             

36 264 36 264             

3 693 3 693             

2 817 449   2 817 449     2 957 458 0112, 084/1, 082/2 E 

37865     37865   083 egy része L3 

        41938 084/4 egy része R4 

        2 051 092/2 egy része L2 

        15 070 084/10 egy része kivett 

9 203     9 203   088/2 egy része L3 

        2 635 091/4 egy része vízfolyás 

19 336     19 336   092/41 egy része L3 

4 811     4 811   088/1 egy része L3 

7 443     7 443   088/6 L2 

3 363 3 363             

21 548 21 548             

7 367 7 367             

4 651     4 651   4 651 088/9 L2 

905     905   905 090 L2 

44 095   44 095     44 095 074/3 E 
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212 757   212 757     216 343 074/1 E 

        3 590     

10 402     10 402   10 402 083 egy része L3 

2 691     2 691   2 691 083 egy része Sz5 

444   444     1 189 073 egy része E 

745     745   073 egy része Sz5 

7 422   7 442     11 104 073 egy része E 

3 662     3 662   073 egy része Sz5 

        39 412 48 610 064 vízfolyás 

        4 169 069 egy része L3 

        1 615 065 vízfolyás 

3 405     3 405   062/2 egy része Sz5 

57 726     57 726   57 726 038/1 egy része L4 

33 652     33 652   34 616 062/2 egy része Sz7 

963     963   060 egy része Sz7 

2 623     2 623   11 517 038/1 egy része Sz2 

2 085     2 085   044 sh út 

3 093   3 093     046  E6 

853   853     045 F6 

2 862     2 862   038/2 egy része kivett 

        720 44 302 051 egy része Sz6 

        4 592 052 egy része vízfolyás 

        3 318 057/1 egy része vízfolyás 

2 701     2 701   057/2 egy része Sz6 

26 379     26 379   053/3  Sz3 

6 590     6 590 6 590 056/2 egy része Sz7 

7 802     7 802   7 802 056/2 egy része Sz7 

        49 381 49 381 092/44 L3 

7 676 341 217 135 7 210 724 248 502 175 081 7 627 383 m2 
 767,63 21,71 721,07 24,85 17,51 762,74 összes (ha) 

  745,92   42,36 nem erdő művelési ágban 

 767,64  720,38 erdő művelési ágban 

 
 

724,60 összes üzemtervezett terület 
95 %-a 

 
 

a TSZT-ben jelölt erdők 
üzemtervezett területen: 

745,92 ha > 

az OEA-ban jelölt 
összes üzemtervezett terület 95 %-a: 
724,60 ha 

 
Az OEA szerinti üzemtervezett erdők területén belül a TSZT-ben kijelölt erdők területe 
nagyobb, mint az üzemtervezett erdők területének 95%-a. 
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Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek és a településszerkezeti tervben 
kijelölt területek összehasonlítása 
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A BATrT szerkezeti tervének térségei Pilisszántó területén 

 

 
Városias települési térség 
BATrT 5.§ 

(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, vegyes terület, 

gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi 

szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi vagy a terület 

igénybevételével párhuzamosan kiépül. 

(3)8 Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a 

település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye 

alapján jelölhető ki. 

(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes 

területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni. 

(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó 

kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott 

van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a 

közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t. 

(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt területen a 

lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. 

 
A település közigazgatási határától számított 200 méteren belül új beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történt. 
A városias települési térségben új lakóterület kijelölés történt 3,15 ha-on. A kijelölt 
lakóterület jól illeszkedik a település meglévő szerkezetéhez, kapcsolódik a meglévő 
lakóterülethez. Kijelölése nem sért társadalmi érdeket és a műszaki infrastruktúrák kiépítése 
megoldható.   

 2011.ben 
hatályos BATrT 

szerint 

összhang 
igazolása után 

PED/ÁF/3-
6/2014 

számú engedély 
alapján 

területcsere 
után 

PED/ÁF/51-
15/2015 számú 

engedély alapján 

 ha ha ha 

 városias települési térség  115,56 134,7 134,7

 nagy kiterjedésű zöldterületi 
települési térség 

 0 25,65 22,3

 magas zöldfelületi arányú 
települési térség 

 2,04 2,04 2,04

 erdőgazdálkodási térség  944,35 808,89 808,89

 mezőgazdasági térség  531,88 605,31 608,66

 vízgazdálkodási térség 17,24 17,24

 építmények által igénybe vett 
térség 

 0,23 0,23 0,23

összesen 1594,06 1594,06 1594,06
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Az újonnan kijelölt lakóterület 5%-a 1575 m2, de ennél nagyobb, 2029 m2 közpark kijelölése 
történt a lakóterülethez kapcsolódóan. 
A városias települési térségben új hétvégi házas üdülőterület kijelölése történt 7,71 ha 
területen. 
A városias települési térségben új kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kijelölése 
történt 0,94 ha-on és új ipari gazdasági terület kijelölése történt 0.81 ha-on. 
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A városias települési térség növekménye 
BATrT 7.§ (2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy 

hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található 

területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. 

Pilisszántón a városias települési térség a BATrT 1/3 melléklete szerint 134,7 ha. Ennek 
alapján a megengedett növekmény 2%-os mértéke 2,69 ha. 
A növekmény lehetőségéből két helyen új beépítésre szánt területet jelöl ki a TSZT a BATrT 
városias települési térségén kívül: 
1. a falu bekötő útja mellett újonnan kijelölt Gksz terület egy részeként 2,08 ha-on és a Gip 

terület egy részeként 0.19 ha-on, (zöld vonallal keretezve). (A Gksz illetve Gip terület 
többi része a területcsere során odacserélt városias települési térségre esik.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BATrT térségei az új Gksz és Gip 

területnél 

 A TSZT területhasználatai az új Gksz és Gip 

területnél 

2. a falu északi végénél meglévő csarnok és egyéb épületek hasznosíthatósága céljából K-tg 
jelű különleges turisztikai gazdasági területet jelöl 0,18 ha-on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BATrT térségei a falu északi végénél  A TSZT területhasználatai a falu északi 

végénél kijelölt K-tg területtel 

 

a városias települési térség 
növekménye, 

a megengedett növekmény a  
városias települési térség 2%-a 

2,69 ha > 

A TSZT-ben jelölt 
új beépítésre szánt területek 
a városias települési térségen kívül, 
növekményként: 
2,08+0,19+0,18=2,45 ha 

 



28 

 

Nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség 
BATrT 5.§ (7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt 

és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, 

valamint temetőterület jelölhető ki. 

A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben zöldterület és különleges temető terület 
kijelölése történt a TSZT -ben. 
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Magas zöldfelületi arányú települési térség 
BATrT 5.(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 

a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve – a beépítésre szánt különleges terület 

területfelhasználási egység köréből – oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 

b)  legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület 

alakítható ki. 

A magas zöldfelületi arányú települési térségben csak beépítésre nem szánt területek (erdő, 
vízgazdálkodási terület, beépítésre nem szánt különleges terület) kijelölése történt a TSZT -
ben. 
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Erdőgazdálkodási térség 
BATrT 6. § (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási egységbe, 

illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási 

egységek kiterjedése nem csökkenhet. 

(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága – a település 

közigazgatási területére vetítve – összességében nem csökkenhet. 

A BATrT erdőgazdálkodási térsége (808,89 ha) területének 85%-a 687,56 ha. A TSZT-ben 
kijelölt összes erdő terület utak területe nélkül 767,64 ha-t tesz ki, ebből A BATrT 
erdőgazdálkodási térségén belül esik 752,14 ha, ami több, mint a minimálisan megkövetelt 
687,56 ha. 
 
Természetközeli területek korábban nem voltak kijelölve, új kijelölések történtek, de nem az 
erdőgazdálkodási térségben. 
 
A település közigazgatási területén a TSZT-ben kijelölt erdőterületek összessége nem 
csökkent, hanem 767,44 ha-ról 768,79 ha-ra nőtt. (minkét érték az önálló kategóriába nem 
sorolt utak területével megnövelve) 
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A BATrT erdőgazdálkodási térségének 
85%-a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

687,56 ha < 

A TSZT-ben kijelölt erdő területek a 
BATrT erdőgazdálkodási térségén 
belül: 
    5,77 
    0,12 
    1,11 
    1,04 
289,03 
   21,41 
    4,41 
    3,63 
    5,59 
420,03 
752,14 ha 

a 2002-es településszerkezeti tervben 
jelölt összes erdő: 

767,44 ha < 

a településszerkezeti tervben jelölt 
összes erdő: 
768,79 ha 
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Mezőgazdasági térség 
BATrT 7. §10 (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési 

területfelhasználási egység kialakítható. 

A mezőgazdasági térség területének 90%-a 547,79 ha, 10 %-a 60,87 ha. 
A TSZT-ben kijelölt, mezőgazdasági vagy természetközeli területhasználattól eltérő 
területhasználatok összesen 42,74 ha-t tesznek ki, ami kevesebb, mint a maximálisan 
megengedett 60,87 ha. 
 
A BATrT mezőgazdasági térségének 10%-a  
 

 A TSZT-ben jelölt, mezőgazdasági 
vagy természetközeli 

területhasználattól 
eltérő területhasználatok 

 a BATrT mezőgazdasági térségén 
belül: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,87 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 

0,34 
3,46 
1,15 
2,65 
0,71 
1,34 
1,19 
1,93 
2,14 
1,08 
0,48 
0,71 
0,19 
0,20 
0,47 
0,18 

22,34 
0,25 
2,08 
0,19 

42,74 ha 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

K-tg 
Kb-k 
K-sze 
Gksz 
Gip 
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Vízgazdálkodási térség 
Az OTrT 31/B § c) cb) pontja alapján az OTrT 6.§ (2) e) pontját kell alkalmazni. 

OTrT 6.§ (2) e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

A vízgazdálkodási térség területén természetközeli vagy vízgazdálkodási területet jelöl ki a 
TSZT. 
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Építmények által igénybe vett térség 
Az építmények által igénybe vett térségben a szennyvíztisztító telepet jelöli a TSZT. 
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Országos és kiemelt térségi övezetek Pilisszántó területén 

 

Pilisszántó területén 

érintett országos övezet 

(OTrT 3. melléklete) 

Pilisszántó területén érintett 

kiemelt térségi övezet (BATrT 3. 

mell.)  

A településrendezési 

eszköz készítése során 

figyelembe veendő 

az országos ökológiai 
hálózat övezete 

magterület övezete, 
ökológiai folyosó övezete, puffer 
terület övezete 

OTrT és BATrT egyránt 
figyelembe veendő, 
adatszolgáltatás: DINPI 

kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület 
övezete 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Pilisszántót nem érinti 

jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

 Pilisszántót nem érinti 

kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 
övezete 

kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

OTrT és BATrT egyránt 
figyelembe veendő, 
adatszolgáltatás: NEBIH 

erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

Pilisszántót nem érinti 

 tájrehabilitációt igénylő 
területek övezetei 

Pilisszántót nem érintik 

tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

 OTrT figyelembe veendő, 

országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

Pilisszántót nem érinti 
OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

a világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete 

a világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

OTrT figyelembe veendő 
BATrT-ben Pilisszántót 
nem érinti 

 történeti települési terület 
övezete 

Pilisszántót nem érinti 

az országos vízminőség-
védelmi terület övezete 

 OTrT figyelembe veendő 

Nagyvízi meder és a 
Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területe 

 Pilisszántót nem érinti 

 kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület 
övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

 felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtő területe 
övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 
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 ásványi nyersanyag gazdálkodási 
terület övezete 

OTrT figyelembe veendő 

 rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

Pilisszántót nem érinti 

 nagyvízi meder övezete Pilisszántót nem érinti 

 földtani veszélyforrás 
területének övezete 

OTrT figyelembe veendő 

 vízeróziónak kitett terület 
övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

 széleróziónak kitett terület 
övezete 

OTrT megszüntette, OTrT 
31/B§ g) pontja alapján 
nem kell figyelembe venni 

Kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület 

Honvédelmi terület 
 

Pilisszántót nem érinti 

 
Az országos ökológiai hálózat övezetei: 
 
OTrT BATrT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az országos ökológiai hálózat övezetét az OTrT további részekre bontás nélkül ábrázolja, a 
BATrT azonban magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetekbe sorolja. 
 
Magterület övezete (BATrT) 
OTrT 17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha… 

BATrT 16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha… 

Pilisszántón a TSZT magterületen belül nem jelöl ki beépítésre szánt területet. 
 
Ökológiai folyosó övezete (BATrT) 
OTrT 18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha… 

Pilisszántón a TSZT az ökológiai folyosó övezetén belül új beépítésre szánt területet nem jelöl 
ki. A 2002-ben készült TSZT és a BATrT kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet, illetve 
városias települési térséget jelölt a Paflagónia és a Za dolinu uszke területén a tervezett M10 
környezetében, már az ökológiai folyosó kijelölést megelőzően. Ezeken a területeken a jelen 
TSZT is beépítésre szánt területet jelöl, külön megjelöli azonban, hogy ezek tartalék 
csereterületként használhatók fel. 
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Pufferterület övezete (BATrT) 
OTrT 19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, 

ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji 

értékeit nem veszélyezteti. 

A TSZT új lakóterületet jelöl ki a pufferterület övezetben a falu északi végénél 3,15 ha-on. A 
lakóterület kijelölés nem közvetlenül szomszédos a magterület vagy az ökológiai folyosó 
övezetekkel. A PED/ÁF/51-15/2015 számon engedélyezett, területcserére vonatkozó 
területrendezési hatósági eljárásban bemutatott hatásvizsgálat alapján a városias települési 
térség kijelölése ezen a részen megfelelt a fenti követelményeknek. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  
 
OTrT BATrT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTrT 14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

A TSZT nem jelöl beépítésre szánt területet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében. 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (OTrT) 
 

OTrT 14/A. § 

(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által 

érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési 

tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni 

a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 

megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 

megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység 

és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit.  

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által 

érintett területre a tájképi egység és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és 

az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.  
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(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja 

elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 

tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 

megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

A TSZT a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület pontosított határát jelöli. 
 
A világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (OTrT)  
 

OTrT 14/B. § 

(1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét 

a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni. Ibolya 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és 

világörökségi várományos területen: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban 

kell lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott 

célokkal, 

b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 

külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető, 

c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 

erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi 

értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 

érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek 

megfelelően kell elhelyezni. 

Az OTrTnek ez az övezete Pilisszántó teljes közigazgatási területére kiterjed. a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása szerint a község 
északi részén elterülő erdőség területére terjed ki az „Esztergom és Visegrád középkori 
magyar királyi központok, valamint az egykori Pilisi királyi erdő területe” világörökségi 
várományos helyszín. A TSZT a világörökségi várományos helyszín lehatárolását jelöli.  
 
Az országos vízminőség-védelmi terület övezete (OTrT) 
 

OTrT 15.§ (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 

területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre 

vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

A TSZT az országos vízminőség-védelmi terület határát 
jelöli. 
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Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete (BATrT) 
 

OTrT 19/B. §68 (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület 

övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési 

eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési 

övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

A tényleges kiterjedésnek megfelelő lehatárolás 
eredményeként a TSZT nem jelöl ásványi 
nyersanyagvagyon-területet Pilisszántó területén. A 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitánysága, valamint jogutódja a Pest Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztálya előzetes állásfoglalásában (BBK/1229-2/2013 és BBK/1332-
2/2015) azt nyilatkozta, hogy Pilisszántó közigazgatási területén nincs sem nyilvántartott 
bányatelek, sem nyilvántartott, megkutatott ásványvagyon.  
 
Földtani veszélyforrás területének övezete  
 

OTrT 25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a 

településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek 

megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor 

jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési 

eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 

hozzájárul. 

A tényleges kiterjedésnek megfelelő lehatárolás 
eredményeként TSZT nem jelöl földtani veszélyforrás 
területet Pilisszántó területén. A Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitánysága, 
valamint jogutódja a Pest Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztálya előzetes állásfoglalásában (BBK/1229-2/2013 és BBK/1332-2/2015) azt 
nyilatkozta, hogy Pilisszántó közigazgatási területén nincs felszínmozgás-veszélyes terület.  

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 

bemutatása 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott jövőkép szerint Pilisszántó, az 
értékekkel összhangban minőségi életkörülményeket adó életvidám közösség. Ez kifejezi, 
hogy a település nem nagyságrendi növekedésben, hanem minőségi fejlődésben látja a 
jövőjét. A cél a természeti adottságok, az örökségi érétkek figyelembe vétele, azokkal való 
harmonikus együttélés a XXI. század követelményeinek megfelelő színvonalon.  
Pilisszántó fejlesztési célrendszere 5 átfogó célra épül: 

1. harmonikus együttélés a táji, természeti, épített és régészeti értékekkel 
2. kulturális értékek ápolása, települési közösségek, helyi identitás fejlesztése 
3. a természeti környezethez és kulturális örökséghez alkalmazkodó helyi 

gazdaságfejlesztés 
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4. helyi szolgáltatások, ellátások körének bővítése 
5. közmű és közlekedés fejlesztése 

A településrendezési tervek a fenti célokra figyelemmel az erdő, a vízmosás, a 
természetközeli és mezőgazdasági területeket gondosan és a funkciójuknak megfelelő, védő 
szabályokkal ellátva alakítják ki. 
A településszerkezeti terv nem jelöl ki jelentős új beépítésre szánt területeket, inkább azok 
átcsoportosítását, használatuknak inkább megfelelő megválasztását tartja fontosnak. Kis 
mértékben jelenik meg új lakóterület kijelölése szociális céllal valamint üdülő terülte 
kijelölése a meglévő lakóterülethez tapadó, átalakuló területrészen. A lakóterületnek 
majdnem négyszeresét kitevő kertes mezőgazdasági területek fokozatos beépülése 
feszültséget jelent. A Paszinki területén a különleges beépítésre nem szánt kertes terület 
kijelölése ezt igyekszik enyhíteni. 
Az új gazdasági terület kijelölése azzal áll összefüggésben, hogy a tervezett M10 
gyorsforgalmi útnak nincs tervezett csomópontja Pilisszántó területén. Ezért a korábban 
kijelölt gazdasági területeket csereterületéként tartja fenn a terv és új gazdasági területe 
jelöl ki a Pilisvörösvárra tervezett csomóponthoz közelebb, meglévő útkapcsolat mentén. Az 
ipari gazdasági területet a településen átvonuló 132 kV-os Pomáz-Esztergomi távvezeték 
közelében telepítendő 132/22 kV-os alállomás számára jelöli ki. 
A természeti értékek védelmét és a környezeti károk lehetőségének csökkentését szolgálja a 
kőörlő környékének tervezett rendezése: a vízgazdálkodási terülte kijelölése úgy, hogy a 
rátelepedett gazdasági tevékenységek számára megfelelő helyet jelöl ki, a vízmosásban 
pedig záportározó kialakítása tesz javaslatot. A tervek minden lehetséges eszközzel 
hangsúlyozzák a vízmosások turisztikai jelentőségét is: gyalogos útvonal jelölésével, a 
vízmosásban elhelyezhető építmények körével ugyanakkor helyi természetvédelmi oltalomra 
javaslással tereli a figyelmet a vízmosás kívánatos megtisztítása, mederkorrekciója, 
hasznosítása és kialakítása felé. 
Az épített és régészeti értékekkel való együtt élés nagyban múlik azon, hogy az érétkek 
fenntartása sikeresen összepárosítható-e valamilyen gazdaságilag együttműködő 
tevékenységgel. A falu régi iparágának emlékei, a kemencék megtartásának és 
bemutatásának az adhat keretet, ha a környékükön más, bemutató célú gazdasági 
tevékenységek is működnek. Ennek megfelelő területet és övezet alakítanak ki a tervek. 
a falu központjában a régészeti és épített értékek sűrűbb környezetében, a műemléki 
környezetben, a zöldfelületek, közterületek igényes kialakításával lehet az értékek vonzerejét 
növelni, látványukat a helyben lakók számára is élvezetessé tenni. Az intézmények telkei 
számára az eddiginél intenzívebb intézmény terület/övezet meghatározásával azok jobb 
hasznosítása lehetséges. Az intézmény övezet keretet nyújthat az óvoda kiköltöztetéshez a 
Baross kúriából és a kúria megfelelőbb hasznosítását segítheti elő. Az intézményi övezet és 
lakóövezetek előírásai a rendeltetési egységek meghatározásával támogatják a falusi 
turizmus kialakulását, otthoni munkavégzés, gazdálkodás, vállalkozás lehetőségeit. 
A közmű és közlekedés fejlesztési javaslatok a minőségi életvitel számra alakítják ki a 
kereteket. 

1.3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

A 2002-es településszerkezeti terv egyik meghatározó gondolata volt a már akkor tervezett 
M10 gyorsforgalmi út pilisszántói csomópontjához való igazodás mind területhasználatban 
(gazdasági területek kijelölés), mind közlekedési infrastruktúra fejlesztésben (elkerülő utak 
kijelölése). Az M10 re alapozott szerkezeti elemek a jelen településszerkezeti tervben nem 
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tartandók, de a 2002-es településszerkezeti terv egyéb elemei harmonikus folytonossággal 
átemelhetők a változó jogszabályi környezetben is. Az erdők, és a külterület egyéb 
területhasználatai csak kis mértékben, vagy elnevezésben változtak. Továbbra is megmaradt 
a cél, hogy a kertes mezőgazdasági területek ne növekedjenek. A beépítésre szánt területek 
összességükben csökkentek a korábbi településszerkezeti tervhez képest. (Ez elsősorban a 
különleges területek szétválasztásának köszönhető, több terület beépítésre nem szánt 
különleges terület kategóriába került.) 

1.4. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Az általános szabályozási koncepció a belterületen a helyben lakók építési lehetőségeinek 
biztosítása úgy, hogy a 2002-ben keletkezett építési jogok ne sérüljenek, lehetőleg 
folytonosak maradjanak és a településkép kialakult karakterének a megőrzését segítsék a 
jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelelő eszközökkel. A külterületen az építési jogok 
sérelmének elkerülése mellett a leglényegesebb szempont a tájkép és a környezet védelme, 
amely elsősorban a rálátásnak kitett domboldalakon és a felszín alatti vízminőség védelmi 
területen fekvő kertes mezőgazdasági területek esetében válik kritikussá. 
Az egyes területrészek szabályozási szempontjait, részletes koncepcióját az 1.1.1 és 1.1.2 
fejezetekben ismertetjük. 
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2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA 

Pilisszántó tájszerkezete, tájhasználata, ökológiai hálózatának rendszere a település 
természeti adottságai, sajátosságai, meglévő természeti, természetközeli területei által 
determinált. 
A település közigazgatási területének ma már jelentős részét kultúr-területek, az ember által 
létrehozott (kialakított és fenntartott) területek foglalják el, de a táj leghangsúlyosabb 
szerkezeti elemei ma is a természeti elemek. 
Az északról keretező hegyvidék kiterjedt erdőségei, a vízfolyások, vízmosások és a hozzájuk 
kapcsolódó természetközeli területek, nedves rétek, belvíz-járta nádasodó területek, stb. 
még ma is meghatározzák a táj szerkezetét, karakterét. E tájszerkezeti elemek megjelenése, 
használata viszonylag állandó. 
 
A település fejlesztési koncepciójában rögzített fejlesztési céloknak megfelelően, jelen 
településszerkezeti tervben a közlekedési, gazdasági, lakóterületi, turisztikai, stb. fejlesztések 
számára területet biztosítottunk, de ezzel párhuzamosan a természeti értékek megőrzését, 
az ökológiai hálózat erősítését, a hálózat ökológiai potenciáljának növelését, a minőségi 
életkörülmények biztosítását céloztuk  

- táji sajátosságok, táji természeti értékek megőrzésével, fennmaradásuk 
biztosításával; 

- az ökológiai szempontból meghatározó (magas ökológiai potenciált biztosító) 
erdőgazdasági természetközeli és extenzív használatú mezőgazdasági területek 
növelésével; 

- természeti, természetközeli területek rendszerének, az ökológiai hálózat, zöldfelületi 
rendszer fennmaradásának biztosításával, a zöldterületi kapcsolatok erősítésével, a 
hiányzó kapcsolatok kiépítésével; 

- a település (hatályos terv szerinti) biológiai aktivitásértékének megőrzésével 
(növelésével); 

- tájhasználati konfliktusok feloldásával. 
A tájszerkezet vonalas és területi elemeit, és azok tervezett változásait az 1.2.1 fejezet 
bemutatja. 
Az ismertetett tájhasználat-változások a fenntarthatóság elve szerinti változásokat jeleznek, 
ahol az új beépítésre szánt területekkel elfoglalt erdők és mezőgazdasági területek biológiai 
aktivitásértékeit az újonnan kijelölt erdőterületek, természetközeli területek, közparkok, stb. 
tervezett bővítései pótolják. 
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2.2. TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 

Pilisszántó változatos természeti adottságai és az itt élő népek kultúrája, gondolkodása révén 
kialakult táji arculatát jelen településrendezési terv megőrzi, sajátosságait erősíti, a 
tájhasználati konfliktusokat feloldja, és csak a természeti értékekkel összhangba hozható 
fejlesztéseket javasol: 

- Megőrzi az északi erdőségek, és a déli mezőgazdasági területek táji uralkodását. 
- Erősíti a vízfolyások, vízmosások jellegzetes tagoló, illetve ökológiai folyosót alkotó 

összekötő szerepét. 
Tájképvédelmi szempontból érzékeny területeket kiemelten kezeli, a tájhasználati 
konfliktusokra megoldást javasol. 

- A felhagyott kőbányák, tájsebek rekultiválandó területét – a rekultiválás célját jelezve 
– erdő, illetve közpark területhasználatba soroltuk a tájsebek „begyógyítására”, 
valamint a helyi és idegenforgalmi kulturális igények színvonalas kielégítésére. 

- A települési terület északi határán, a Kőörlő környékén kialakult gazdasági 
tevékenységek rendezésére turisztikai, vízgazdálkodási és ökológiai szempontból is 
elfogadható, környezetével harmóniába hozható területhasználatot terveztünk. 

- A táj ökológiai, tájesztétikai konfliktust jelentő táj- és településkép-védelmi 
szempontból érzékeny, kitett területeket lehatároltuk. (E területek szabályozásánál a 
lakó funkció visszaszorítására, a táj és környezet védelmére szigorú rendelkezéseket 
érvényesítünk, ld Mk-1 és Mk-2 jelű kertes mezőgazdasági öveztek előírásai.) 

 
Pilisszántó természeti értékekben gazdag közigazgatási területének jelentős része – a 
vizsgálati tervrészben részletezett – európai közösségi jelentőségű, illetve országos 
jelentőségű védelem alatt áll. A védelem alatt álló területeken a védelmet sértő 
területhasználatokat nem terveztünk. 

- Az M10-es Budapest – Esztergom gyorsforgalmi út ökológiai folyosót lefedő 
nyomvonala a BATrT-ből került átvezetésre. A nyomvonal jelzés értékű, 
pontosításánál az ökológiai folyosó területét, a természet védelmét érvényesíteni 
kell. 

- Az ökológiai folyosót és Natura 2000 területet érintő gazdasági terület tartalék 
„csereterület” céljából a hatályos településrendezési tervből került átvezetésre. A 
terület szabályozása a jelenlegi használatnak megfelelően történik: a terv Má-1 jelű 
mezőgazdasági övezetbe sorolja. 

 
A nemzetközi és országos védelmeken túl, jelen szerkezeti tervben helyi védelemre javasolt 
területet jelöltünk ki.  

- Helyi védelemre javasoljuk a Határréti árok természetközeli fás növényállománnyal 
fedett területét. Elsősorban az ökológiai folyosó, zöldfelületi kapcsolatok 
fennmaradásának, erősítésének biztosítására, a nedves biotópok csökkenésének 
megakadályozására. 
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2.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

 
A biológiai aktivitásérték: ökológiai potenciál, azaz egy adott terület – növényzete által – a 
település ökológiai állapotára, valamint az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását 
mutató érték. 
Az 1997 évi LXXVIII. Építési törvény 2006 május 1-vel hatályba lépett módosítása (8.§ (2) 
bekezdés „b” pontja) szerint: „Az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének – külön jogszabály alapján számított – 
biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkenhet”. 
A tervezett területhasználat – változások okozta biológiai aktivitásérték változások a 
területen biológiai aktivitásértékek számításáról szóló 9/2007. (IV.). ÖTM rendelet előírásai 
szerint került kiszámításra. 
A biológiai aktivitásérték változásait az alábbi táblázat szemlélteti: 
 
 
Terület 

egységek 

száma 

Terület 

egységek 

össz. 

nagysága 

ha 

Hatályos település rend. terv szerinti Tervezett településrend. terv szerinti 

Területhasználat Biol. 

akt. 

érték 

mutató 

Biol. 

aktiv. 

érték 

Területhasználat Biol. 

akt. 

érték 

mutató 

Biol. 

aktiv. 

érték 

1-20-31-41 2,97 Erdő – E  9 26,73 Vízgazd. ter. – V  6 17,82 

30-42-35-
36 

12,63 Erdő – E  9 113,67 Ált. mg. ter. – Má  3,7 46,73 

2 0,2 Erdő – E  9 1,8 Beép. nem szánt 
különl. ter. – Kb  

3,2 0,64 

18-19-21-
22 

4,67 Korlát. haszn. mg. 
ter. – Mko  

6 28,02 Erdő – E  9 42,03 

13-15 31,02 Korlát. haszn. mg. 
ter. – Mko  

6 186,12 Természetközeli 
terület – Tk  

8 248,16 

14-23-60-
61 

1,96 Korlát. haszn. mg. 
ter. – Mko 

6 11,76 Vízgazd. ter. – V 6 11,76 

9 0,18 Korlát. haszn. mg. 
ter. – Mko 

6 1,08 Beépítésre szánt 
különl. ter. – K  

1,5 0,27 

24-25-26 
27-28-32 
33-34-37 
38-40-43 
45-46 

11,64 Általános 
használatú mg. ter. 
– Má  

3,7 43,07 Erdő – E 9 104,76 

29-39-44 3,76 Általános 
használatú mg. ter. 
– Má 

3,7 13,91 Vízgazd. ter. – V 6 22,56 

62 7,35 Általános 
használatú mg. ter. 
– Má 

3,7 27,20 Kertes mg. ter. – 
Mk  

5 36,75 

63 0,25 Általános 
használatú mg. ter. 
– Má 

3,7 0,93 Beépítésre szánt 
különl. ter. – K 

1,5 0,38 

65 2,79 Általános 
használatú mg. ter. 
– Má 

3,7 10,32 Kereskedelmi 
szolgáltató 
gazdasági ter. 

0,4 1,12 

66 1,22 Általános 3,7 4,51 Ipari gazd. ter. – 0,4 0,49 
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használatú mg. ter. 
– Má 

Gip  

59 0,19 Kertes mezőg. ter. 
– Mk 

5 0,95 Vízgazd. ter. – V 6 1,14 

8 21,22 Kertes mezőg. ter. 
– Mk 

5 106,1 Beép. nem szánt 
különl. ter. – Kb 

3,2 67,90 

56 7,71 Kertes mezőg. ter. 
– Mk 

5 38,55 Hétvégi házas 
üdülőter. – Üh  

3 23,13 

64-68-69 16,11 Vízgazd. ter. – V 6 96,66 Természetközeli 
ter. – Tk  

8 128,88 

58 1,25 Vízgazd. ter. – V 6 7,5 Általános mezőg. 
ter. – Má  

3,7 4,63 

10 0,23 Vízgazd. ter. – V 6 1,38 Közpark – Kp  6 1,38 

57 0,56 Vízgazd. ter. – V 6 3,36 Közműter. – Köz  0,5 0,28 

4 1,31 Közpark – Kp 6 7,86 Beép. nem szánt 
különl. ter. – Kb 

3,2 4,19 

11 3,15 Közpark – Kp 8 25,2 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 7,56 

47-53 6,64 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 15,94 Általános 
használatú mg. ter. 
– Má 

3,7 24,57 

49 0,64 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 1,54 Vízgazd. ter. – V 6 3,84 

51 0,41 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 0,98 Közpark – Kp 8 3,28 

50 1,17 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 2,81 Beép. nem szánt 
különl. ter. – Kb 

3,2 3,74 

52-53-54 2,04 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 4,90 Intézmény ter. – Vi  0,5 1,02 

48 1,07 Falusias lakóter. - 
Fl 

2,4 2,57 Keresk. szolg. 
gazd.-i ter. Gksz 

0,4 0,43 

67 4,07 Települési érd. kül. 
ter. – KHTÉ  

3,2 13,02 Kertes mezőg. ter. 
– Mk  

5 20,35 

16 4,12 Települési érd. kül. 
ter. – KHTÉ 

3,2 13,18 Közpark – Kp 8 32,96 

6 1,06 Települési érd. kül. 
ter. – KHTÉ 

3,2 3,39 Beép. nem szánt 
különl. ter. – Kb 

3,2 3,39 

7 1,00 Be nem sorolt ter. 0,4 0,4 Erdő – E  9 9,0 

12-16 1,18 Be nem sorolt ter. 0,4 0,47 Természetközeli 
ter. – Tk  

8 9,44 

3a-5 1,88 Be nem sorolt ter. 0,4 0,75 Vízgazd. ter. – V 6 11,28 

3b 0,16 Be nem sorolt ter. 0,4 0,06 Beép. nem szánt 
különl. ter. – Kb 

3,2 0,51 

 816,69  896,37 

 
Biológiai aktivitásérték növekmény: 79,68 

 
A táblázatban szereplő adatok egyértelműen jelzik, hogy a tervezett területhasználat – 
változásokkal a település biológiai aktivitásértéke, ökológiai potenciálja nem fog csökkenni, 
hanem jelentős mértékben megnövekedik. 
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3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

A pilisszántói táj ökológiai térszerkezetét meghatározó természetföldrajzi adottságok 
kedvező feltételeket biztosítanak a település ökológiai hálózatának, zöldfelületi 
rendszerének kialakításához. 
 
Az északi hegyek erdőségei, valamint a déli mezőgazdasági területek és nedves élőhelyek 
közötti vízfolyások, vízmosások, nedves területek láncolata kiválóan alkalmas a zöldfolyosók 
kialakulására, kialakítására, a zöldfelületek rendszerbe szerveződésére. 
Jelen településszerkezeti terv célja a meglévő – kialakult – zöldfelületi rendszer erősítése, 
elsősorban a rendszer legmarkánsabb elemeinek (erdők, közparkok, korlátlan használatú 
zöldfelületek, stb.) növelésével, a szigetszerűen elhelyezkedő zöldfelületek rendszerbe 
szervezésével, a hiányzó zöldfelületi kapcsolatok kiépítésével. 
A település zöldfelületeit, külső kapcsolatait, kialakult rendszerét, a rendszer elemeit a 
vizsgálati munkarészben részletesen elemeztük. 
Jelen fejezetben a tervezett változásokat, javasolt használatokat soroljuk fel. 
 
Közhasználatú zöldfelületek (közparkok, közkertek) tervezett változásai 

- Közpark kategóriába soroltuk – a hatályos településrendezési tervnek megfelelően – 
az Orosdy kastély körüli erdős területet (6,9 ha), idegenforgalmi és turisztikai igények 
kielégítésére és e funkcióra történő kialakítására. 

- Zöldfelület, közpark- közkert területet jelöltünk ki az autóbusz-forduló közelében és a 
temetőkert mentén (3,88 ha), zöldfelületi kapcsolatok biztosítására, idegenforgalmi, 
turisztikai és helyi igények kielégítésére. 

- Kulturális rendeltetésű közpark „Sziklaszínház” kialakítására terveztük rekultiválni a 
Pilishegy tövében levő kőbánya területét (4,1 ha a 084/10 hrsz-ú telek területe). 

- Kegyeleti park kiépítését terveztük az Öreg temető területén (0,4 ha). 
- A vízgazdálkodási övezetbe sorolt patakmedreket, vízmosások természetközeli 

növényzetének, fás- bokros jellegének fennmaradása és a zöldfelületi kapcsolatok 
erősítése érdekében helyi védelemre javasolja a terv a Határréti árkot. 
Megközelítésére, a település ezen jellegzetességének feltárására, idegenforgalmi 
érdekességek, látványosságok felfűzésére a területén sétaút, tanösvény kiépítését 
javasoljuk. 

 
Korlátozott közhasználatú zöldfelületek tervezett változásai 

- A temetőkertek (felhagyott, működő és tartalék) területén nem változtat a terv (5,7 
ha). A rendelkezésre álló terület a település ilyen irányú igényeit hosszú távon ki tudja 
elégíteni. 

- A sportterület helye, nagysága is változatlan marad (1,4 ha), csupán intenzív 
kiépítését, ezzel párhuzamosan közösségi funkciók befogadására alkalmassá tételét, 
fás növényzetének kiegészítését javasoljuk. 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményterületek tervezett változásai 

- Ide tartoznak az iskola, az óvoda, valamint az Önkormányzat kertterületei (az érintett 
telkek összes területe 1,8 ha). E területeket a sportterületekhez hasonlóan – a 
kialakuló gyakorlattal tovább élve – közparki funkciók (pihenés, játék, társadalmi 
együttlét) betöltésére is javasoljuk alkalmassá tenni. (A terület kiépítése a meglévő 
fás növényzet megóvásával, intenzív beültetésével kell, hogy párosuljon.) 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: 
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- A falusias beépítésű településen a lakótelkek – az Ófalu kivételével – kiterjedt 
zöldfelülettel (gazdasági, illetve pihenőkertekkel) rendelkeznek. A zöldfelületek 
megtartására, valamint a fás állomány biztosítására a szabályozási tervben – mind a 
lakótelkek, mind a gazdasági területek esetében – a minimálisan megtartandó 
zöldfelület-arány mellett kötelező fásítást ír elő szabályzat. 

A zöldfelületi elemeket rendszerbe szervező kapcsolatok gerincét – a vizsgálati 
munkarészben részletesen ismertetett – vízmosások természetközeli növényzettel fedett 
sávjai alkotják. Fennmaradásukról jelen tervben helyi védelmükkel; erősítésükről erdős 
területek hozzácsatolásával, kötelező fásításokkal gondoskodtunk. A hálózat kialakítását 
szolgáló további kapcsolatok biztosítását a megfelelő szabályozási szélességű utcák kötelező 
fásításával terveztük. 
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4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

4.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK, FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 

Pilisszántót jelenleg egyetlen út, a 11108j. bekötőút kapcsolja az országos úthálózathoz. A 
bekötőút Pilisszántót Pilisvörösvárral és Pilisszentkereszttel köti össze. A bekötőút 
pilisszántói szakaszával kapcsolatosan országos fejlesztések nem tervezettek. 
A település közigazgatási területét érinti viszont az M10 (Budapest térsége (M0) – Esztergom 
– Szlovákia) gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala. A gyorsforgalmi út szerepel az OTrT-ben, 
az Országos Gyorsforgalmi és Főúthálózat Nagytávú tervében, a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési tervében, illetve Pest Megye Területrendezési tervében. Az utóbbi kettő az 
M10-en kívül a térség közlekedésfejlesztési elemei között tartalmazza a Pilisvörösvár nyugati 
elkerülő utat is, ami a 10sz. főutat és az M10-et köti össze Pilisvörösvár és Piliscsaba között. 
Ennek az útnak a jelenlegi pilisszántói úttal közös csomópontja tervezett az M10-en. Vagyis a 
községben a bekötőúttal kapcsolatos fejlesztések ugyan nem várhatóak, a község hálózati 
kapcsolatait viszont lényegesen megváltoztatja, javítja majd a gyorsforgalmi út, amihez 
közvetlen csomóponttal fog kapcsolódni a bekötőút is. Az M10 megvalósulása után 
növekedhet esetleg a szántói bekötőútnak a Pilisszentkereszt felőli forgalma. 
A térség hálózati kapcsolatait, illetve forgalmi viszonyait jelentősen befolyásolja majd az 
Esztergom – M1 autópálya közötti kapcsolatot javítani hivatott, Pilisjászfalu – Perbál – 
Zsámbék irányú 102sz. főút, ami szintén szerepel a magasabb rendű tervekben. 
A tervezett fejlesztések időbeli elhelyezéséhez ad támpontot a Kormány 1696/2014. (XI. 26.) 
Korm. határozata a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti 
és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról. A 
listában az alábbiak szerepelnek: 

- M0 Északi szektor, 11. sz. főút – 10. sz. főút között (2x2) – előkészítés (2018-ig) 
- M0 Nyugati szektor, 10. sz. főút – 1. sz. főút között (2x2) – előkészítés (2018-ig) 
- 102 Esztergom – M1 között (2x1) 

A 102sz. főút szerepel a Kormánynak a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti 
beruházásokról szóló 1010/2015. (I. 20.) Korm. határozatában is. 
A fentiek alapján az M10 megvalósulása 2020 után várható. 
A tervezett M10 gyorsforgalmi utat, mint távlati infrastruktúra elemet a Szabályozási terv 
tengelyvonallal, védőtávolsággal és helybiztosítással jelöli. A helybiztosítással érintett 
területen épület nem létesíthető. 

4.2. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT 

A szántói bekötőút egyben a település főutcája is. Az út északi irányban kezdetben 
enyhébben, később meredekebben emelkedik, a burkolat az útkategóriának megfelelő. Az 
átlagos szabályozási szélesség 12méter körüli, de a községközpontban helyenként 9-
10méterre beszűkül (máshol viszont kiteresedik). Mivel az út kialakult, helyenként védett 
beépítéssel szegélyezett, és a burkolat szélesítését a forgalomnagyság nem indokolja (a 
közútkezelőnek nincsenek is ilyen szándékai), a szabályozási szélességen nem változtattunk. 
A meglévő szabályozási szélességen belüli burkolatkialakításon viszont lehetne javítani. 
Elsősorban a központi szakaszon lenne kívánatos a keresztmetszeti elrendezésnek a község 
arculatához jobban illő, esztétikusabb kialakítást adni. 
A vizsgálat megállapítása szerint a község többi, helyi utcája három fő típusba sorolható: 

- a településmag zegzugos, keskeny utcái, 
- az új belterületi telekosztások szélesebb, egyenes utcái, 
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- a kiskerti úthálózat. 
A helyi utcákkal kapcsolatos tennivalókat a vizsgálat az alábbiakban foglalja össze: 

- a településmag utcái helyi jellegzetességet, ennél fogva értéket képviselnek, 
- a településmagon kívüli úthálózatnál a kapcsolati hiányok és a kiépítetlenség okoz 

gondokat, 
- helyenként problémát jelent, hogy jogilag, vagy ténylegesen közterületi kapcsolat 

nélküli telkek is kialakultak. 
A közlekedési javaslat a fenti megállapítások alapján készült. 
A településmag utcahálózatát lényegében érintetlenül hagytuk. Közterület szabályozást 
gyakorlatilag csak a Határréti árok alsó szakasza nyugati oldala mentén lévő, közterület-
kapcsolat nélküli telkeknél javasolunk. Ezen kívül csak egy-egy helyen javasolunk kisebb 
szabályozási korrekciót. A településmag tömbbelsőben fekvő, sajátos igényű telkeinek 
útkapcsolatát az igényekhez rugalmasabban igazítható magánúttal javasoljuk biztosítani. 
A településmagon kívül a meglévő lakóterületeken csak a Kálvária környékén javasolunk 
jelentősebb közterület-szabályozást. A már kialakult utcák ezen a területrészen is nagyon 
keskenyek, de mivel ennek a keskenységnek a megtartását a beépítés nem indokolja, 8-10 
méterre bővítettük az utcákat. Ezen kívül a hosszú telkek megoszthatósága érdekében a 
tömbbelsőbe egy 10m széles új utcát szabályoztunk. A terület déli szélén egy fizikailag létező 
út halad, ami azonban jogilag jelenleg nem út, itt 12m szélességben szabályoztunk 
közterületet. 
A temető fölötti új lakóterületen az új telekosztáshoz 12m széles utcákat szabályoztunk. 
A kertes területeknél a Paszinkin és a Placskón tervszerűen kialakított, szabályos úthálózat 
van (csak nincs kiépítve), viszont hiányzik, vagy rossz a kapcsolatuk a szántói bekötőúttal. 
Mindkét területnél kiszabályoztuk a megfelelő útkapcsolatot, a már kialakult útvonalak 
felhasználásával. A Placskón a kiszabályozott feltáróút egyúttal a tervezett déli gazdasági 
terület megközelítését, a Paszinki új feltáróútja a Kőőrlő és a mészégető kemencék jobb 
megközelítését is biztosítja.  
A településszerkezeti terv hétvégi házas üdülőterületet jelöl ki a központi belterülethez 
kapcsolódóan, a Boldog Özséb utca mentén. Ez a terület a kertes területeknek a 
lakóterületekhez legközelebb eső és a többi kertes területhez képest legjobban 
megközelíthető része, az utcahálózata azonban jelenleg csak időszakos forgalomra alkalmas. 
Az üdülőterület kialakulásának viszont alapfeltétele a megfelelő úthálózat (is), ezért a 
területet érintő utcákat legalább 8 méterre szélesítettük. A meglévő lakóterület és a 
tervezett üdülőterület határán pedig kijelöltünk egy 12m széles magánút számára alkalmas 
sávot, aminek a létrejötte mindkét övezet számára kedvező lenne, és ami rugalmasan, az 
átalakulásnak megfelelő ütemben megvalósítható. 

4.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 
A közösségi közlekedési ellátást az országos úton közlekedő helyközi autóbuszjáratok 
biztosítják. A járatsűrűség elég nagy, minden járat Pilisvörösváron keresztül érkezik 
Pilisszántóra, Pilisszentkereszt felé nincsenek járatok. Szántón öt megálló van, négy a 
belterületen. A Placskó terület jelenleg ellátatlan, a külterületi „Kishíd” megálló van 
legközelebb a területhez. Az ellátást pl. a helyközi buszjáratokra ráhordó kisbusz szolgálat 
szervezésével, és/vagy a megálló közelébe telepített P+R, B+R parkolók telepítésével lehetne 
javítani. 
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Pilisszántót kötöttpályás közösségi közlekedés közvetlenül nem érinti, a Budapest-Esztergom 
vasútvonal azonban így is fontos közlekedési kapcsolat a község számára (különösen most, 
hogy felújították). Kedvező lenne, ha a közúti közösségi közlekedés vasútra ráhordó szerepe 
jobban érvényesülne. 

4.4. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A településen jelenleg önálló kerékpárút nem található. A magasabb rendű tervek szerint 
Pilisszántó közigazgatási területét nem érinti országos vagy térségi jelentőségű kerékpárút. 
Turista, illetve erdei kerékpárutak (Csobánka-Pilisszántó-Piliscsév-Kesztölc Klastrompuszta, 
Pilisszántó-Pilisszentkereszt) azonban már jelenleg is áthaladnak a településen. Ezek jó 
összeköttetést adnak a térség kerékpárút-hálózatához, és továbbfejleszthetőek. 

Részelt a KKK kerékpárút nyilvántartási térképéből (középen Pilisszántó) 

4.5. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A település belterületén jelenleg nem található fontosabb önálló gyalogút. Ugyanakkor 
nagyon fontos gyalogos kapcsolatot biztosít a községháza udvarán keresztül kialakított, 
telken belüli gyalogút. További átjárások lennének kialakíthatóak a javasolt gyalogos 
magánutak létrehozásával (a Kossuth u.-Határréti patak, Kossuth u.-Petőfi u. között). A 
belterületi gyalogosközlekedéssel kapcsolatosan egyébként járdaépítés, és a 
vegyeshasználatú utcák gyalogosbarát burkolatkialakítása a feladat. 
A községet jelentős turistaútvonalak és zarándokutak érintik Csobánka, Solymár, 
Pilisszentkereszt, Kesztölc-Klastrompuszta felől. Ezek már jelenleg is fölfűzik a külterületi 
látványosságokat, de jobban összekapcsolhatók lennének a belterületiekkel is, pl. 
fogadópontok létesítésével. 
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Részlet a Pilis turistatérképéből 

4.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A parkolás/rakodás jelenleg különösebb gondot nem okoz, többnyire telken belül megoldott. 
A távlatban is az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani. Jelentősebb közterületi parkolás a 
központban (a Kossuth Lajos utcában szegély mellett, a buszfordulónál, a Hősök terénél), a 
temetőnél, és a sportpályánál lehet. Új közterületi parkoló jöhet létre a Cinter utcában, az 
utca közterületi határainak rendezése által. P+R, B+R parkolók kialakítására a buszfordulónál 
és a „Kishíd” megállónál van lehetőség. A településközpontban a térélményt nem zavaró 
parkolók kialakítása a cél. Rendezvények idején a sziklaszínházhoz vezető út melletti nagy 
füves területen lehet parkolni, de ez a terület nem közterület. 
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5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A település fejlesztési szándékainak megvalósításához, azok elvárt komfort igényeihez 
igazodó, a környezet védelmét biztosító közműellátásának és az elektronikus hírközlésének a 
biztosítása is szükséges.  
A fejlesztési lehetőségek meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az adottságokat, 
amelyek egyrészt előnyösen hasznosíthatók, másrészt hátrányosan feladatokat okoznak. 
Vonatkozik ez a már kiépített közműellátásra, mivel előnyös, hogy a település és jelentős 
hányadán a teljes közműellátás kiépítésre került. De ez egyben a hátránya is, mert a kiépített 
villamosenergia ellátó és elektronikus hírközlési hálózatok föld feletti elhelyezésűek, így az 
utcakép alakítását és az utca-bútorozás, utca-fásítás lehetőségét erősen korlátozza. De 
vonatkozik ez a település kedvező természeti adottságának tekinthető, a település 
mélyvonalán végighaladó Határréti árokra is, amely a csapadékvíz befogadása és a 
természetes élővíz látványa vonatkozásában előnyös, de egyben a közvetlen környezetének 
veszélyeztető adottságai is, mivel a patak medre jellemzően rendezetlen ésa lefutó vizek 
mederben tartása nagyobb záporok idején problémás.  
Közműves szempontból a településfejlesztéshez szükséges területhasznosítási változtatás 
meghatározásánál adottságként kell kezelni azokat a közműhálózatokat és létesítményeket, 
amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek pl.: a vizes élőhelyek, stb., illetve 
továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely 
értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak, 
amelyek bőségesen terhelik a település területét.  
Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként 
kell kezelni az alább felsoroltakat. 
Vízellátás területén:  

- általánosan a település felszín alatti vizek védelmét. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendelet szerint a település a felszín alatti vizek szempontjából kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik),  

- a település közigazgatási területét érintő országos vízminőségvédelmi területek 
övezetét, 

- a vízbázisok, források, kutak területét és azok védelmét szolgáló hidrogeológiai 
védőterületeket, 

- a regionális ivóvízvezeték nyomvonalát és a településen belüli gerinchálózat 
nyomvonalát, 

- a vízellátást szolgáló létesítményeket (vízmű-vízellátás gépészeti létesítményeit). 
Szennyvízelvezetés területén: 

- a szennyvíztisztító telep területét és annak 150 m-es védőtávolság igényét, 
- a szennyvízátemelő műtárgyakat és azok 150 m-es védőtávolság igényét, 
- a szennyvíznyomó csatorna nyomvonalát.  

Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:  

- a település területén áthaladó Határréti-árok és mellék vízfolyásainak területigényét, 
valamint azok parti sávját, karbantartási sávját, 

- a település jelentősebb árkait és azok karbantartási sávját. 
Villamosenergia ellátás vonatkozásában:  

- a 132 kV-os főelosztó hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalát és biztonsági 
övezetének helyigényét,  

- a 22 kV-os gerincelosztó hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalát és biztonsági 
övezetének helyigényét, 
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- a tervezett 132/22 kV-os alállomás területigényét, 
- a tervezett 400 kV-os átviteli hálózat számára fenntartandó területsávot. 

Szénhidrogén ellátással kapcsolatosan:  

- a település közigazgatási területén áthaladó nagynyomású szállítóvezeték 
nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét, 

- a nagyközép-nyomású földgázelosztó gerinchálózat nyomvonalát, kapcsolódó 
létesítményeit és biztonsági övezeteinek helyigényét. 

Elektronikus hírközlés vonatkozásában:  

- infokommunikációs ellátáshoz szükséges hírközlési létesítményeket, a településen 
üzemelő vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást biztosító Magyar Telekom és a 
Vodafone antennák helyét. 

A felsorolt területfelhasználást korlátozó, nem helyhez kötött adottságot jelentő 
közműhálózatok és létesítmények ütközése a területfelhasználás módosításával feloldható az 
ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett szakaszának, létesítményének kiváltásával. A 
kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások felszámolására a műszaki megoldási lehetőség 
rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását a várható költségigénye meghatározza. A 
gazdaságosság kérdésében a kiváltás költsége és a kiváltással tehermentesített terület 
szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés közötti mérlegelés alapján lehet 
dönteni. 
A településtervező a település természeti adottságát, a közművek okozta korlátozásokat és a 
területhasznosítás helyi igényeit figyelembe véve felülvizsgálta a jelenleg hatályos szerkezeti 
tervben rögzített területhasznosítási javaslatot. Eredményeként megőrizte azokat a 
fejlesztési lehetőségeket, amelyeket célszerű továbbra is fenntartani, továbbá funkcióváltási 
javaslattal mérsékelte, vagy növelte a beépítés lehetőségét, ahol a település fejlődésének 
igénye azt szükségessé tette.  
A korábbi szerkezeti tervben is szereplő, de még megvalósításra váró fejlesztések területei, 
valamint a funkcióváltásra javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmény 
biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést 
segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani. Olyan területfejlesztés nem is javasolható, 
amelynél a funkciójához szükséges közműellátás nem biztosítható, vagy aránytalan gazdasági 
feltételekkel oldható meg az ellátása. 
A fejlesztésre, vagy funkcióváltásra javasolt belterületi területek vagy már jelenleg is teljes 
közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a 
teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a villamos energia, a vezetékes ivóvíz 
ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz 
elvezetése is rendelkezésre állhat. Meg kell említeni a megújuló energiahordozók 
hasznosításának igényét, egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek 
csökkenthetők, s vele együtt a közhálózatról történő energiaellátási igény is. 
A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves szempontból 
akkor lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása biztosítható, úgy, hogy a 
szennyvízelvezetés, elhelyezés a legkisebb környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen 
megoldható, az erre vonatkozó helyi építési szabályzatban rögzített előírások szigorú 
betartásával.  
A külterület beépítésre nem szánt területén, a javasolt szintén beépítésre nem szánt (pl. 
erdő, vagy mezőgazdasági, stb) használati mód megváltoztatás esetén, közműves 
szempontból, amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése, annak közműves 
feltétele, hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is elfogadott 
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vízellátás és a villamos energia ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet 
veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. 
A javasolt új funkcióváltás alapján megengedett beépítési, illetve építési lehetőségek 
megvalósításához szükséges közműellátási igényekhez hozzáadódnak a már beépített 
területen élők komfortosabb körülményeik kialakításához szükséges többlet közműigényeik, 
valamint a korábbi szerkezeti tervben javasolt és fenntartott fejlesztési területek várható 
igényei. Ezzel az új javasolt és a fenntartott fejlesztési lehetőségek területei jelentkező új 
közműigények és a meglevő beépítésnél jelentkező többlet igények összeadódnak. A 
közműfejlesztési javaslatban ennek az összesített közműigénynek a kielégítési lehetőségét 
kell vizsgálni. A szerkezeti tervben nagytávlatú megvalósítási szándékkal is csak olyan 
területhasznosítási fejlesztési lehetőség kerülhet rögzítésre, amelynek funkcionális 
ellátásához szükséges és a környezetvédelmi igényeket kielégítő megfelelő közműellátása 
biztosítható. 

vízigény 

keletkező 

szennyvíz 

mennyiség 

villamos-

energia igény 
földgáz igény 

m3/nap m3/nap kW nm3/h 

új funkcióváltásra javasolt 

területek többlet igénye 
91 72 978 519 

korábbi tervben szereplő és 

fenntartott fejlesztési területek 

igényei 

181 145 1956 1038 

már beépített területen belül 

hiánypótlás és az igényesebb 

ellátás többlet igényei 

148 340 2859 1375 

távlatra prognosztizált összes 

igények  
420 557 5793 2932 

 
A korábban javasolt és a jelen tervben javasolt funkcióváltások teljes megvalósítása és a 
meglevő beépítésnél előforduló közműellátási hiányok pótlása, valamint a várható komfort 
igény növekedés okozta többlet közműigény tényleges jelentkezése csak nagyobb távlatban 
várható. Ezek az adatok így csak a szolgáltatók számára nyújtanak előzetes tájékoztatást a 
távlatilag várható fejlesztések közműigényeinek várható alakulásáról. 
A tervezés távlatáig ezeknek a nagyobb távlatra prognosztizált igényeknek tervezői 
tapasztalatok alapján legfeljebb kb 20-30 %-ának a tényleges jelentkezése prognosztizálható, 
a meglevő beépítésből a szennyvíz közcsatornás elvezetési igényét kivéve, mert annak 
mielőbbi megoldása szükséges. A tervezői tapasztalat alapján a tervezés távlatáig 
ténylegesen várható kielégítendő többlet közműigény: 

vízigény 

keletkező 

szennyvíz 

mennyiség 

villamos-

energia igény 
földgáz igény 

m3/nap m3/nap kW nm3/h 

tervezés távlatáig reálisan 

prognosztizálható összes 

kielégítendő közműigény 

100 140 1500 700 
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A közműfejlesztési javaslat készítése szempontjából tehát kielégítendő igényként a tervezés 
távlatáig reálisan jelentkező igények kielégíthetőségét kell figyelembe venni. 
A közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz 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 területeken, a település jelenlegi 
belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátása különösebb külső 
hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról, 
vagy az elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések kiépítésével. Jelentősebb 
hálózatfejlesztésre a nagyobb közműigényű fejlesztési területek ellátásánál kell számolni, 
illetve a funkcióváltó területeknél, amelynek közművesítését szervezett beruházás keretében 
kell kiépíteni. 
Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, 
vagy kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó helyek és 
mérőhelyek megépítése, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás 
befizetése, energiaközműveknél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a 
szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 

5.1. VIZIKÖZMŰVEK 

5.1.1 Vízellátás 

A vizsgálatok alapján a település vízellátó hálózata az Önkormányzat tulajdonában van, a 
hálózatot a DMRV Zrt. üzemelteti. A vízellátás a DMRV Zrt. Jobb-parti Regionális 
Rendszerétől biztosított. A vízellátás bázisai a Duna partjára telepített kutak. A Duna 
jobbpartja mentén megépített NÁ 500-as regionális gerincvezetékről Szentendre déli 
határában ágazik le az, az NÁ 400-as gerincvezeték, amely Pomáz, Csobánka, Pilisvörösvár, 
Pilisszentiván, Piliscsaba, Jászfalu és Tinnye települések ellátását szolgálja. Ennek a regionális 
ivóvízvezetéknek a Csobánka és Pilisvörösvár közötti szakaszáról ágazik le az, az NÁ 300-as 
acny ágvezeték, amely Pilisszántó és Pilisszentkereszt települések vízellátásában bázis 
szerepet tölt be. 
Az NÁ 300-as regionális vízvezetékről még a település külterületén ágazik le egy NÁ 150-es 
ágvezeték Placskó településrész ellátására. A placskói terület topográfiai adottságai miatt 
nyomásfokozók elhelyezésére volt szükség. A területrész ellátásához két helyi 
nyomásfokozót üzemeltetnek. 
Pilisszántó központi belterületének ellátását két gépház segíti. Az egyik, az „A” 
nyomásfokozó gépház, 100 m3-es tárolóval, Tfsz: 194,82 mBf, a másik, a „B” nyomásfokozó 
gépház 2*250 m3-es medencével, Tfsz: 277,32 mBf, biztosítja a település változatos 
domborzati viszonyai mellett a vízellátást.  
A kiépített vízelosztó hálózat jellemzően körvezetékes kiépítésű, csak rövidebb szakaszok 
üzemelnek ágvezetékként, a vezetékek jellemzően 100-as paraméterűek és KMPVC 
anyagúak. Ezek a vezetékek paraméterükben és anyagukban is korszerűnek tekinthetők. 
Csak a regionális vízvezeték acny anyagú, amelyet ma már nem tartanak korszerűnek. 
A helyzetfeltárásban rögzítésre került az is, hogy a település közigazgatási területén több 
forrást-kutat tartanak nyilván, a VITUKI adatbázisában a Községi-forrás, a Névtelen I.-forrás, 
a Névtelen II.-forrás és a Trézsi-kút szerepel. Ezek túlfolyó vize árok közvetítésével jut a 
Határréti-árokba, amely a forrásvizeket továbbvezeti. A kutak-források védelmét szolgáló 
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hidrogeológiai védőidomok területén kívül a település közigazgatási területét érintő országos 
vízminőségvédelmi övezetek területén is biztosítani kell a felszín alatti vizek védelmére 
vonatkozó előírások betartását. 
 
Meg kell említeni, hogy a közüzemű vízellátás mellett a település vízellátásában a költségek 
csökkentése érdekében jelentős szerepet töltenek be a házi kutak is. Ahogy ez a 
helyzetfeltáró vizsgálatokban is rögzítésre került, ezekről nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre. A házi kutakból kitermelt vizet annak vízminőségi adottságai miatt, 
elsődlegesen locsolási célra hasznosítják. 
A településrendező által prognosztizált fejlesztésekből a tervezés távlatáig reálisan 
megvalósuló beruházások vízellátására kb. 100 m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése 
várható. Ezt a vízigényt a regionális hálózati rendszerről, annak szükséges fejlesztésével, a 
hálózat továbbépítésével várhatóan ki lehet elégíteni. jelentősebb hálózatfejlesztésre az új 
fejlesztési területeknél, illetve a funkcióváltásra javasolt területeknél lesz szükség. 
A vizsgálatok szerint a már kiépített hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is 
felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. A hálózatfejlesztés során is 
gondoskodni kell az előírások szerinti tűzcsapok telepítéséről. A továbbtervezés során egy-
egy tervezett beruházás tüzivíz ellátásának megoldását egyedileg kell vizsgálni. Amennyiben 
a tényleges tüzivíz igény kielégítése a meglevő közhálózatról nem elégíthető ki, úgy telken 
belül kell helyi tüzivíz tárolást kiépíteni, vagy az épület megfelelő tűzszakaszolásával a tüzivíz 
igényt csökkenteni. 
Ahogy a helyzetfeltáró vizsgálatokban is rögzítésre került a településen jelenleg is több házi 
kút üzemel. A lakosság település szintű ellátásának megoldását követően is gazdasági 
szempontokból, a kedvezőbb fenntartási költségek érdekében a házi kutak megtartásával, 
illetve újabbak létesítési igényével is kell számolni. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a házi 
kutak létesítése engedély köteles. 500 m3/év vízkivételig és a talajvízből történő vízkivétel 
esetén az engedélyt a település jegyzője adja ki, ettől eltérő esetben a kijelölt hatóság adhat 
létesítési engedélyt. 

5.1.2 Szennyvízelvezetés  

A helyzetfeltáró vizsgálatokban is már rögzítésre került, hogy pályázati támogatással 
átadásra került a település szennyvíztisztító telepe. A telep létesítésére a település déli 
részén a 014/7 és 014/8 hrsz-ú telkekből összevont telken, a Határréti-patak nyugati oldalán 
került sor. A szennyvizek kezelésére az ún. KBA kompakt eleveniszapos berendezést 
építettek, melynek fő részei a biológiai tisztító egysége és az utóülepítője egy műtárgyban 
vannak elhelyezve. A kis helyigényű megoldás mechanikai tisztítást (rács-szűrés, 
homokfogás) után aerob eleveniszapos szerves-anyag és ammónia eltávolítást, 
denitrifikációt, vegyszeres foszfor eltávolítást és utóülepítést tartalmaz. A keletkező 
fölösiszap sűrítés után gépi víztelenítésre kerül. A telep 350 m³/nap kapacitású és a 
védőtávolság igénye a kapacitása és a kiépített technológiája alapján 150 m. A tisztított vizek 
befogadója a Határréti-patak. 
A szennyvíztisztító telep fogadja be és kezeli a település belterületén kiépített közcsatorna 
hálózattal összegyűjtött szennyvizeket. A kiépített csatorna-hálózat gravitációs rendszerű és 
a település topográfiai adottságaiból eredően a mélypontokon átemelő műtárgy segíti a 
szennyvíz továbbszállítását. Az Árok utca déli végénél helyezték el az un I. számú átemelőt, a 
csatornahálózat végátemelőjét, ahonnan nyomóvezeték szállítja a tisztítótelepig a 
szennyvizet. 
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A településen, ahogy helyzetértékelésben is rögzítésre került, továbbra is megoldandó 
azoknak a település-részeknek a csatornázása, ahol már kiépített közüzemű vízellátás 
biztosított és ott, ahol életvitel szerűen élnek. Ezeken a helyeken ugyanis továbbra is jelentős 
a talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége, s az veszélyezteti a felszín alatti vizeket. 
 
Várhatóan a tervezés távlatáig prognosztizált fejlesztések megvalósítása esetén jelentkező 
140 m3/nap többlet elszállítandó szennyvíz közcsatornás szennyvízelvezetésének és a 
szennyvizek tisztító telepen történő fogadásának a megoldása szükséges. Ezt a prognosztizált 
többlet szennyvizet a szennyvíztisztító telep várhatóan jelentősebb fejlesztési igény nélkül 
fogadni tudja, a gyűjtőhálózat továbbépítési igényével viszont kell számolni. A nagyobb 
távlatra prognosztizált fejlesztések megvalósítása esetén, vagy előzetesen nem tervezett 
nagyobb közműigényű beruházás jelentkezése esetén a szennyvíztisztító telep kapacitását 
várhatóan növelni kell, ennek előkészítésére a telep területének bővítési lehetősége 
biztosított. 
A már csatornázott területen a közcsatorna hálózatra még nem csatlakozó ingatlanok 
közcsatornára történő rákötését ki kell építeni. A kiépített hálózattól távolabbra eső 
fejlesztési, illetve funkcióváltásra javasolt területeken levő ingatlanokon keletkező 
szennyvizek gyűjtésének megoldása igényel jelentősebb hálózatfejlesztést.  
A külterületen, beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területhasznosítású területen 
keletkező szennyvizek elhelyezése elméletileg helyi közműpótló alkalmazásával is 
megoldható lehetne. Ennek korlátot szab a település felszín alatti vízminőség védelmi 
területen való fekvése. A helyi közműpótlásra zárt szennyvíztároló létesítése javasolható, 
annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen senki 
sem végeztetne el. Így ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta 
szippantható mennyiséget meghaladja, vagy a másik szennyvízpótlásra javasolható egyedi 
házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazhatóságának a helyi építési szabályzatban 
rögzített előírásai közül valamelyik feltétele nem teljesíthető, akkor ragaszkodni kell a 
közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha az ellátandó létesítmény távolabb fekszik az 
üzemelő csatornahálózattól. 

5.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A helyzetfeltárás során megállapítást nyert, hogy a település topográfiai adottsága mellett a 
várható burkoltsági arány növekedése miatt megnövekvő vízelvezetési igény fokozottabb 
figyelmet igényel. A település a Duna vízgyűjtő területén helyezkedik el, amelynek jobb-parti 
mellékvize, az Aranyhegyi-patak fogadja be Pilisszántó településről elvezetendő vizeket. A 
település közigazgatási területén belül a felszíni és csapadékvizeket a településen 
végighaladó Határréti-árok gyűjti össze, amely a vizeket az Aranyhegyi-árokba juttatja.  
A településen a csapadékvíz elvezetésének rendszerét részben a természet alakította, vagy 
mesterségesen kialakított nyílt árkok alkotják. A beépített területen az árkok egy vagy 
kétoldali kialakításúak. Az árkok hidraulikai összehangoltsága nem jellemző, néhány út 
mentén szikkasztó árkokban gyűjtik össze a csapadékvizet. A magasabb részekről nagyobb 
záporok esetén lerohanó csapadékvizek a burkolatlan árkokat és az úttesteket is erodálják.  
A beépített területen a csapadékvizek nagyobb része az utcák mentén kiépített nyílt 
árkokban folynak le, amelyek közvetlenül, vagy a kisebb vízfolyásokon keresztül szállítják a 
vizeket a befogadó Határréti-árokig. A Határréti-árok és mellékágaik medre több helyen 
növényzettel benőtt, feliszapolódott, karbantartása nem megfelelő, így vízszállító 
képességük korlátozott. Nagy záporok idején ezért elöntést is okoznak. Az utóbbi időkben is 
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már előforduló szélsőségesebb csapadékesemények lefutása jelezte, hogy komolyabb 
mederkarbantartásra lenne szükség.  
A településnek egyrészt fel kell készülni a burkoltsági arány növekedése kapcsán növekvő 
többlet vízelvezetési igények megoldására, másrészt az előforduló szélsőséges 
csapadékesemények zavarmentes elvezetésére. Elsődlegesen a domboldalról lefutó vizek 
útját kell mederbe terelni. Célszerű lenne a beépített és a beépítésre nem szánt terület 
határán övárkot létesíteni, amelyből továbbfolyó vizek hordalékfogó műtárgyon át juthatnak 
a település vízelvezető rendszerébe, csökkentve ezzel az eróziót és a vízszállító rendszer 
feliszaposodását.  
A vízelvezető rendszer hálózatát bővíteni kell a még nyílt árokkal nem rendelkező utcákban 
kiépítendő vízelvezetéssel. Ezeknek a kiépítése az utcák szilárd burkolatának a kiépítésével 
egyidejűleg valósítandó meg. A már meglevő vízelvezető hálózat egyes szakaszainak tároló 
képességét kell javítani, továbbá a hálózat hidraulikai rendezésével biztosítható, hogy a 
vízelvezetés az épített környezetből zavarmentesen továbbszállítható. A rendszer tároló 
képességét záportározó tó kialakításával lehet tovább növelni. 
A kőörlő területére javasolt fejlesztésekhez kapcsolódóan a területen áthaladó vízfolyás 
medrének rendezése is szükséges. A hegyoldalról lezúduló vizek visszatartására, fékezésére, 
a település épített környezetének védelmére a vízfolyás teraszosítása, záportározó-tó 
kialakítása és a Határréti-árok mederrendezésének megoldása szükséges. 
A településen víz kárelhárítási feladatok csak a felszíni vizek és a csapadékvizek zavarmentes 
elvezetése érdekében jelentkeznek, amelynek gondosabb megoldását a település topográfiai 
adottsága teszi fontossá. Az árokhálózat kialakításánál, annak méretezésénél figyelembe kell 
venni a várható szélsőséges csapadékesemények zavarmentes elvezetésének is az igényét és 
az előforduló villám árvizek elvezetésének is a megoldását. 
A karbantartás biztosítására  a tavaknál, a záportározónál 6-6 m parti sávot, egyéb vízfolyás, 
csatorna, árok mellett 3-3 m-es sávot kell biztosítani mederkarbantartás céljából. A 
mederkarbantartó sávot lehetőleg közterületként kellene biztosítani, amennyiben erre nincs 
lehetőség, akkor a karbantartó számára szolgalmi jogot kell biztosítani. 
Az élővizek védelme érdekében az összegyűlő csapadékvizek vízminőségével szemben 
fokozott az elvárás. Az összegyűlő csapadékvizek élővízbe történő bevezetése előtt 
hordalékfogó műtárgy kialakítása szükséges és a csapadékvíz gyűjtő hálózaton előforduló 
szénhidrogén szennyezést helyben, a szennyezés keletkezésének helyén CH fogó műtárggyal 
meg kell fogni. Ezért a csapadékvíz elvezetés rendszerére szigorú szabályozás szükséges.  
Ha a várható többlet csapadékvizeket a már kialakított elvezető rendszer nem tudja 
befogadni és az azt befogadó árok, vízfolyások többlet befogadó képessége nem növelhető, 
akkor a tervezett fejlesztés megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás, vagy helyben 
elszikkasztás megoldása. Ezért egyes beruházások megvalósításánál szükséges a többlet 
csapadékvíz elvezetéséhez a vízelvezető hálózat, befogadó üzemeltetőjétől a befogadói 
nyilatkozata. Amennyiben a vízelvezető rendszer nem tudja fogadni a többlet csapadékvizet, 
a beruházással egyidejűleg a többlet víz telken belüli visszatartását meg kell oldani. 

5.2. ENERGIAELLÁTÁS 

Az energiaellátást érintően a javasolt fejlesztések, új beépítések energiaellátásának 
megoldásánál, az energiahatékonyságra is törekedni kell, ezért az egyes energia közművek 
fejlesztési feladatainál figyelembe kell venni a következőket is:  
komfortosabb életkörülmény biztosítása kedvezőbb fenntartási költségekkel 
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- megoldási javaslat készítés az egyéni gazdasági nehézségek hatására a komfortos 
életkörülményt biztosító gázellátás helyett, a hagyományos nem vezetékes 
energiahordozók hasznosítása újra növekvő trendű és a növekedése miatt a 
légszennyezés az utóbbi időkben újra emelkedő tendenciájú,  

- a fenntartási költségek csökkentésére a megújuló energiahordozók igénybe vételének 
szorgalmazása,  

igényes környezet, környezeti állapot alakítása 

- látványjavítás, arculatalakítás érdekében közműfektetéssel (elsődlegesen a 
villamosenergia ellátás hálózataira vonatkozó) összefüggő elvárások érvényesítése, 

a klímaváltozás hatásainak a kezelése, felmelegedés elleni védelem  

- fasortelepítés számára helybiztosítás a közművek racionális területfoglalásának 
segítségével 

- klímaberendezés üzemeltetése megújuló energiahordozó hasznosításával, a 
hatékonyabb energiagazdálkodás érvényesítése érdekében 

A helyzetfeltáró vizsgálatokban rögzítettek szerint a település energiaellátására a 
villamosenergia ellátáson kívül a település belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, 
amelynek segítségével a korszerű, környezetbarát vezetékes termikus energiaellátás 
lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények 
kielégítését szolgálja. 
A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg is 
és várhatóan távlatokban is egyaránt jellemző lesz a vezetékes gázzal el nem látott telkeken, 
és sajnálatosan a gazdasági nehézségekkel küzdő tulajdonosok, korábban már a gázellátást 
igénybe vevő telkein is. A PB használata szintén a gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző 
elsődlegesen főzési célra. A kistartályos PB gázzal, a vezetékes gázzal el nem látott területen, 
a PB gáz komplex hasznosításával, a vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható.  
A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető 
szempont a várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak 
környezetbarát, minél kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus 
üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az 
energiára fordítandó költségek jelentős hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a 
közhálózatról történő energiafogyasztást hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az 
elvárható emberi takarékosságon és a takarékosabb energiafogyasztású műszaki-háztartási 
berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek csökkenthetők helyi beszerzés, termelés 
alkalmazásával. 
Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő 
energiatermelésre a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók 
közül a település földrajzi adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási 
lehetősége is rendelkezésre áll.  
A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti 
megoldású, lényegesen csökkenthető hasznosításával a közhálózati energiahordozó 
felhasználás, ismert jelenlegi beruházási költségei mellett a megtérülése 10 év körül várható.  
A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap 
energiája lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 

5.2. 1. Villamosenergia ellátás 

A vizsgálatok szerint a település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ 
Zrt. A település villamosenergia ellátása a pomázi 132/22 kV-os alállomásról táplált 22 kV-os 
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középfeszültségű hálózati rendszerről történik. A 22 kV-os hálózat oszlopokra szerelve halad 
és fűzi fel a fogyasztói transzformátorokat. 
A transzformátorokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói 
igényeket. A közép-, és kisfeszültségű hálózatok is oszlopokra szerelve üzemelnek a 
településen. Közvilágításra, a villamoselosztó hálózat tartóoszlopaira szerelt, minimális 
megvilágítást nyújtó lámpák szolgálnak. 
A település közigazgatási területén áthalad a Göd-Tatabánya Bánhida között üzemelő 132 
kV-os alaphálózat, amelyről a pomázi és a Dorogi alállomások betáplálása is történik. A 
nagyfeszültségű alaphálózat oszlopokra fektetve halad keresztül a településen. 
Meg kell említeni, hogy a település közigazgatási területét a magasabb rendű tervekben, a 
Pest megye Területrendezési Tervében, a Budapest Agglomerációs Területrendezési 
Tervében és az Országos Területrendezési Tervben is szereplő Bicske-Göd között tervezett 
400 kV-os átviteli hálózat nyomvonala érinteni fogja. A településrendezési terv készítése 
lehetőséget kínál arra, hogy a település közigazgatási területén belül a tervezett 
nagyfeszültségű villamosenergia átviteli hálózat nyomvonala a helyi adottságokhoz 
igazítható legyen. 
A tervezés távlatáig prognosztizált villamosenergia igény-növekedés 1,5 MW, amely 
várhatóan a meglevő hálózat igénybevételével kielégíthető, elsődlegesen a meglevő 
transzformátor állomásokról, illetve azok kapacitásnövelő átépítésével, majd a meglevő 
transzformátor állomások kiterhelését követően jelentkező igények kielégítésére már új 
22/0,4 kV-os transzformátor állomás telepítési igényével kell számolni. Előzetesen a tervezés 
távlatáig egy új állomás létesítési igénye merülhet fel, amely számára helyet kell biztosítani, 
bár annak elhelyezése csak a már ténylegesen jelentkező igények esetén szükséges. 
A prognosztizált igényeket meghaladó energiaigényű beruházás jelentkezése esetén, illetve a 
prognosztizált nagyobb távlati villamosenergia igény kielégítésére az alállomástól kell új 22 
kV-os hálózati csatlakozást kiépíteni. Erre nagyon kedvező lehetőséget kínál a szolgáltató, 
mivel Pilisszántó területén tervezi elhelyezni a térség ellátásához szükséges új 132/22 kV-os 
bázisát.  
A tervezett prognózishoz képest, a tervezés távlatáig új jelentősebb villamosenergia igényű 
fejlesztési-beruházási szándék jelentkezésekor, annak ellátását egyedileg kellene megoldani.  
A transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózat fejlesztése is szükséges, 
valamint a közvilágítási hálózat mennyiségi és minőségi fejlesztése is. 
Az energiaigényt kielégítő ellátáshoz szükséges fejlesztéseken túl, a villamosenergia ellátás 
fektetésével szemben is vannak elvárások. Már korábban is meghatározó igény volt a 
település igényesebb arculata, az utcabútorozás lehetőségére helybiztosítás, az élhetőbb 
közterületek kialakítása és az üzembiztosabb szolgáltatás érdekében a hálózatok 
területtakarékosabb és esztétikusabb elhelyezésének megoldása. Ezt az igényt a 
klímaváltozás legegyszerűbben megvalósítható hatáskompenzálásának igénye felülírta, mert 
helyet kell biztosítani az utcákon, a közterületeken árnyékoló fasorok elhelyezésére, s erre 
csak a föld feletti terek felszabadításával nyílik lehetőség, a föld feletti hálózatok távlati, 
fokozatos felszámolásával, föld alá történő telepítésével kerülhet sor. Ez befolyásolja a 
villamosenergia ellátás hálózatfejlesztésének megvalósítási lehetőségét.  

5.2. 1. Földgázellátás 

A javasolt fejlesztések korszerű termikus energiaellátása a komplex földgázellátással 
biztosítható. A földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus 
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üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó, környezetbarát ellátás biztosítására. Fűtésre, használati 
melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 
A vizsgálatok szerint Pilisszántó földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. A település már 
kiépült gázelosztó hálózata szinte valamennyi utcában megtalálható. Az elosztóhálózat olyan 
paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan ráköthető. 
A település gázellátásának bázisa a település nyugati szélén üzemelő gáznyomáscsökkentő 
állomás, amelynek nagyközép-nyomású betáplálása a Pilisvörösvári gázátadó állomástól 
épített nagyközép-nyomású vezetékkel megoldott. A nagyközép-nyomású gázvezeték 
végighalad a település nyugati oldalán északi irányba, majd továbbhalad Pilisszentkereszt 
ellátására. 
Pilisszántó településen üzemelő gázfogadó és nyomáscsökkentőtől a település fogyasztóinak 
ellátására középnyomású elosztóhálózat épült, erről az egyes ingatlanok bekötése is 
középnyomásról történik. A középnyomású bekötés táplálja a telkenként elhelyezett 
nyomáscsökkentőket, amelyről induló kisnyomású hálózattal lehet közvetlen a fogyasztói 
igényeket kielégíteni. A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítását 
szolgáló egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található 
ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. 
A település közigazgatási területén, annak nyugati szélén végighalad a MOL Földgázszállító 
Zrt kezelésében levő nagynyomású szállítóvezeték nyomvonala, amely Pilisvörösvár-Győr 
között üzemelő hálózat része. 
A komfortos életkörülmény alakításának fontos feltétele, hogy a termikus energiaellátás 
lehetőségére vezetékes energiahordozó álljon rendelkezésre, erre a településen kedvező 
kiépítettséggel rendelkezésre áll ugyan a földgázellátás lehetősége, de az utóbbi években az 
igénybevétel aránya-mértéke is csökkent. Igénybe vételének hiányában az automatikus 
üzemvitelű hőellátás lehetősége nem áll rendelkezésre. 
 
Az automatikus hőellátás lehetőségének hiánya nem csak a komfortosabb életvitel 
igénybevételének hiánya szempontjából fontos, hanem a szerepét betöltő nem vezetékes 
energiahordozó hasznosításának növekvő mértéke a környezet terhelését növeli. 
 
A tervezett fejlesztések javasolható gázellátása mellett a meglévő lakások 
komfortnövekedését segítő gázellátás fejlesztése is szükséges. A tervezés távlatáig 
prognosztizált gázigény növekedés 700 nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt a kiépített 
gerinchálózatról várhatóan annak szükséges fejlesztését követően ki lehet elégíteni. Ha a 
gázfogadó-nyomáscsökkentő kiterheltté válna, akkor annak kapacitásbővítése válhat 
szükségessé. Az ellátásra pedig új hálózatok építési igényével is számolni kell. 

5.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

5.3.1 Vezetékes elektronikus hírközlés 

A helyzetfeltáró vizsgálatok alapján a település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a 
Magyar Telekom Zrt. biztosítja. A Budapest szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú 
Szentendre primer központ Pilisszántó vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 
26-os távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb 
területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  
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A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást 2003-ban építették ki. A településen 
belüli vezetékes műsorelosztás hálózata is föld feletti elhelyezésű, jellemzően a távközlési 
hálózattal együtt halad oszlopokra szerelten.  
A vezetékes hírközlési (távközlési és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki 
megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása 
is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a 
szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek 
igénybevételével történhet. 
 
Pilisszántó esetén, mint a fővárosi agglomerációhoz tartozó településnél az elektronikus 
hírközlés településfejlesztő hatásának lehetőségét is figyelembe kell venni. Azoknál a 
településeknél, amelyeknél a lakosság helyben tartása is fontos feladat ahhoz segítséget 
nyújthat az infokommunikációs technológia széleskörű alkalmazási lehetőségének a 
biztosítása, amely az „otthonról” történő kapcsolat-tartást, továbbá az „otthonról” 
teljesíthető munkavégzést biztosítva a lakosság helyben tartását segítené. 
Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés, bár Budapest 
térségében levő hasonló településekhez képest mérsékeltebb mértékben. Ezt tükrözik a 
statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. A településen 2015. január 1.-én 517 
internet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 443 internet előfizetés DSL hálózaton, 74 
internet előfizető kábeltelevízió hálózaton keresztül vette igénybe a szolgáltatást. Ezt az 
ellátottságot tovább növeli a mobil internet használatának bár nem korlátlan lehetősége. Az 
a település, ahol a vezetékes internet szolgáltatás igénybe vételének aránya 35,6 %-os, jelzi, 
hogy az infokommunikációs technológia hasznosítási lehetőségéhez további fejlesztés 
szükséges, hogy az „otthoni munkavégzés”, a kedvező kapcsolat-tartás lehetőségének 
település szintű biztosításával a lakosság helyben tartása javítható legyen. A kiépítésre kerülő 
szélessávú nagy sebességű szolgáltatás ennek lehetőségét fogja biztosítani. 

5.3.2 Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi 
lehetőség biztosításához szükséges antennák –részben településen belül, részben a környező 
településeken– elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor 
Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. A 
vizsgálatok alapján jelenleg az elhelyezett hírközlési építmények segítségével biztosított 
szolgáltatás Pilisszántó változatos topográfiai adottságaira tekintettel nem nyújtanak 
egyenletesen megfelelő szolgáltatást. Egyes területeken a beltéri lefedettség nem 
biztosított. A megfelelő beltéri lefedettség biztosításához újabb elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezési igényére kell számolni. A szolgáltatók előzetes tájékoztatása szerint, 
jelenleg a Telekom tervez új antenna telepítést az ellátás minőségi javítása érdekében. 

5.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája 
hasznosítható. Pilisszántó természeti adottsága, hogy 1900 körüli napos órák száma, ennek 
aktív hasznosításával hagyományos (beleértve az automatikus energiaellátás lehetőségét 
nyújtó vezetékes energiaellátás lehetőségét is) energiahordozó megtakarítás érhető el. Az 
aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos 
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elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad 
arculatrontóvá válni. 
A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló 
fűtésre fordítandó közüzemi vezetékes, illetve a környezetet erősebben terhelő 
hagyományos energiahordozó felhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia 
felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a 
megtermelt többlet villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén 
ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható. 
A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni 
az időjárástól való függőséget. Így az igényeket a vezetékes, illetve a hagyományos 
energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves 
energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek 
csökkentését eredményezi. 
A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet 
hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az 
épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos 
növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős 
vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia 
hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a 
szemléletnek az alkalmazása. 
Az ország nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségei is kötelezik a településeket, 
hogy energiaellátásukba jelentősebb mértékben vegyék igénybe a megújuló 
energiahordozókat. 

  









70 

 

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Pilisszántó településrendezési javaslatainak kidolgozásakor a fő cél a település természeti-, 
táji értékeinek megőrzése, a környezetet károsító hatások minimalizálása, valamint a 
környezeti elemek védelme volt. 

6.1. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ- ÉS TALAJVÉDELEM 

A település kis vízhozamú patakokkal, vízmosásokkal erősen szabdalt, amelyek a táj 
jellegzetességét is adják. A vízmosások, vízfolyások területén a HÉSZ előírásai gondoskodnak 
az illegális hulladéklerakások megszűntetéséről, a vízmosások partjainak feltöltése, 
beépítése elleni védelméről. A szabályozási terv a Határréti árok vízmosásos területét helyi 
védett természeti területként határolja le. A vízfolyások menti területek jelentős része 
országos, illetve helyi jelentőségű ökológiai folyosó. A források körül védőterület van 
kijelölve. 
A környezetvédelmi szempontból sérülékeny vízmosásokkal szabdalt bozótos, erdősödő (pl. 
Pázsity), továbbá mocsaras, nádas, természetközeli élőhelyek (pl. Placskó környéke) extenzív 
hasznosítású mezőgazdasági, illetve természetközeli területbe vannak sorolva; ezzel is 
biztosítva az értékes területek védelmét a beépítések ellen. 
Pilisszántót érinti a BATrT szerinti vízeróziónak kitett terület övezete, valamint az OTrT 
szerinti országos vízminőség védelmi terület övezete is. 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
(módosítva 7/2005. (III.1.)) melléklete szerint a település a felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny terület, továbbá a kiemelten érzékeny felszín alatti terület besorolásba 
tartozik. 
A település felszíni-, felszín alatti vízminőség védelmének érdekében a HÉSZ szigorúan 
foglalkozik a szennyvízelvezetéssel, - kezeléssel. Új szennyvízelvezető hálózatot csak 
elválasztott rendszerrel szabad megépíteni. Tilos a település teljes közigazgatási területén 
szennyvizet, vagy tisztított szennyvizet is közvetlenül, vagy drénhálózattal a talajba, illetve 
vízfolyásba szikkasztani. Hosszú távú fejlesztések megvalósulása esetén a meglévő 
szennyvíztisztító telep kapacitását várhatóan növelni kell. 
A felhagyott bányaterületek rekultivációjáról a településrendezési tervben megjelölt 
területhasználatnak megfelelően gondoskodni kell. 
A talajok mezőgazdasági eredetű szennyezése csökkenthető környezettudatos 
agrártevékenységgel, mezővédő erdősáv kialakításával, illetve talajvédelmet szolgáló 
erdősítésekkel. Az állattartás során a jogszabályi előírásokat be kell tartani. 

6.2. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

Pilisszántó a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján az ország többi területe 
légszennyezettségi zónába – szénmonoxidból F, nitrogén-dioxidból F, kén-dioxidból és 
benzolból pedig az F – tartozik. A település levegője tisztának minősíthető. 
Pilisszántón a közlekedésből eredő légszennyezés minimális. A Pilisvörösvárról 
Pilisszentkeresztre tartó 11108 jelű bekötőút országos fejlesztése nem tervezett, ezért 
nagymértékű forgalomnövekedés sem várható rajta.  
Távlati tervként a település közigazgatási területét érinti az M0 gyorsforgalmi út tervezett 
nyomvonala, amelynek megvalósulása esetén a 11108 jelű bekötőút forgalma erősen 
megnövekedhet Pilisszentkereszt felől, ami kihat a légszennyezésre is. 
Porszennyezés keletkezik a burkolatlan utakon való közlekedés során. A központi területeken 
az utak többnyire burkoltak. A külterületi, valamint mezőgazdasági földutak menti 
porszennyezés hatását az utak menti fasorok, erdősávok csökkentik. 
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A külterületi utak, vízfolyások mentén, továbbá az elhagyott volt zártkerti területrészeken az 
allergén gyomok terjedése miatt szükséges a növényzet rendszeres kaszálása, az allergizáló 
növények irtása. 
A főként fűtési szezonban jelentkező – lakossági és szolgáltató eredetű káros légszennyező 
anyagok kibocsátása csökkenthető korszerű tüzelőberendezések további ösztönzésével. 
Jelentős légszennyezéssel járó tevékenység nem folytatható. 
A jelenleg működő kőzúzó, osztályozó, raktározó telephely légszennyező hatásai a 
környezetvédelmi határértékek betartásával mérsékelhetők. 
Az állattartásból eredő bűzterhelések műszaki, technológiai beavatkozásokkal 
megszűntethetők. 

6.3. HULLADÉKKEZELÉS 

A településen a szilárd hulladék begyűjtését, szállítását a Saubermacher Magyarország Kft. 
végzi. A cég a Pilisszántó közigazgatási területén gyűjtött és átvett települési szilárd 
hulladékot – a szelektíven gyűjtött hulladék kivételével – Bicskén rakja le. 
Pilisszántó közigazgatási területén belül külön szelektívhulladék-gyüjtő szigetek vannak 
elhelyezve. A település céljai között szerepel, hogy a háztartásokban keletkezett műanyag, 
továbbá papír hulladékok közvetlenül az ingatlanokból legyenek elszállítva. A szelektíven 
gyűjtött hulladékokat újrahasznosítják. 
A veszélyes hulladékok túlnyomórészt mezőgazdasági termelés során (elhullott állati tetem, 
növényvédő szer maradvány, mezőgazdasági gépek karbantartásából származó hulladék, 
stb.) keletkeznek. A veszélyes hulladékok kommunális hulladékok közé kerülését csökkenteni 
kell.  
Általános probléma az illegális hulladéklerakás, elsősorban a vízmosások, patakpartok, 
kiránduló utak mentén, felhagyott mészégető kemencék területén. E területek rendezésével, 
szabályozásával megszüntethetőek az illegális hulladéklerakások. További lerakások 
megelőzéséről lakossági szemléletformálás segít. 

6.4. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Közlekedésből származó zajterhelés elsősorban a településen átmenő 11108 jelű bekötőutat 
érinti, ahol nappal és éjjel is kismértékű határérték túllépés van. Útfelújítással, 
burkolatkorszerűsítéssel, növényzet telepítésével a zajterhelés csökkenthető. Hosszú távon 
az M10 gyorsforgalmi út megépülés esetén a bekötőút forgalma megnövekedhet. A 
rezgésterhelés sebességkorlátozás előírásával mérsékelhető. 
Zajhatással járó ipari tevékenység a megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket nem 
haladhatja meg. 
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