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BEVEZETŐ 

Pilisszántó településrendezési terveinek felülvizsgálata – az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 1. § 2. bekezdése, illetve az 1. 
sz. melléklet 2. pontja szerint – környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezett terv. 
 
A Kormányrendelet 7. § értelmében a környezeti vizsgálat kidolgozója a vizsgálat tartalmára 
javaslatot tehet. 
A fenti felhatalmazással élve, Pilisszántó településrendezési terveinek felülvizsgálatához 
készítendő környezeti vizsgálat tartalmára – a Kormányrendelet 4. sz. mellékletében 
rögzített tartalmi követelmények figyelembe vételével – javaslatot tettünk, melyhez a 
környezet védelméért felelős államigazgatási szervek szakmai véleményét kértük. 
Jelen környezeti vizsgálat a javasolt – leegyeztetett – tartalommal készült. 
 
A módosítások (területhasználat-változások) területei Natura 2000 területeket nem 
érintenek. Ennek megfelelően jelen környezeti vizsgálat „hatásbecslési dokumentációt” nem 
tartalmaz. 
(A hatályos településrendezési tervből átvezetett gazdasági terület ökológiai folyosót és 
Natura 2000 területet érint. A gazdasági terület – a DINPI jóváhagyásával – „csere terület” 
céljából került megtartásra, csak a szerkezeti terv jelzi; a szabályozási terv az érintett 
területet a jelenlegi területhasználatnak megfelelően általános mezőgazdasági övezetbe 
sorolja.) 
 
A vizsgált „Pilisszántó településrendezési eszközök” felülvizsgálata dokumentáció 
környezetalakítási (táj és zöldfelület rendezési, valamint környezetvédelmi) alátámasztó 
munkarészeket tartalmaz, és részletesen foglalkozik az OTrT és BATrT Pilisszántót érintő 
térségeivel, övezeteivel és azok vonzataival. Ezért a fenti alátámasztó munkarészek és jelen 
környezeti vizsgálat között a párhuzamosságok, átfedések elkerülhetetlenek. 
(A környezeti vizsgálat a megegyező, vagy hasonló tartalmú alátámasztó munkarészek 
fejezetszámát feltünteti.) 

1. ELŐZMÉNYEK 

Pilisszántó jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközeit 2002-ben hagyták jóvá. A 
felülvizsgálatot az azóta megváltozott – településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott – 
igények kielégítése, illetve a megváltozott jogszabályi környezet tette szükségessé. 
 
A felülvizsgálat elvégzésére az EKO 96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft. (1122 Budapest, 
Alma u. 9.) – mint a legkedvezőbb ajánlattevő – kapta a megbízást, és a munkát 2012-ben 
megkezdte. A munka első lépéseként a vizsgálatok 2012 novemberére elkészültek. 2013. 
január 1-je óta a településfejlesztési dokumentumok és a településrendezési eszközök 
készítésére vonatkozó eljárási szabályok megváltoztak, ezért 2013. márciusában új előzetes 
tájékoztatás kiküldésére kerület sor.  
A településrendezési eszközök felülvizsgálata azonban az előzetes tájékoztatási szakaszból, a 
településen kívülálló okok miatt nem tudott továbblépni. A vizsgálat során ellentmondás 
került felszínre a BATrT és a hatályos településrendezési eszközök között. Az ellentmondás 
megszüntetése a két terv közötti jogharmonizáció megteremtése a tervezés feltétele volt. Az 
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összhang igazolására vonatkozó majd a területcserére vonatkozó területrendezési hatósági 
eljárások 2015. júniusában zárultak le. A településfejlesztési koncepciót Pilisszántó 
önkormányzat képviselő testülete 2015. májusában véleményeztetésre alkalmasnak 
minősítette, a megalapozó vizsgálat frissített változata pedig 2015. szeptemberére készült el. 
A településfejlesztési koncepciónak megfelelően és a megalapozó vizsgálatra támaszkodva 
elkészült a településszerkezeti terv, majd a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
vázlatterve, melyeket a képviselő testület további kidolgozásra alkalmasnak ítélt. A 
településrendezési eszközök véleményezési eljárásra szánt anyaga jelen környezeti 
vizsgálattal együtt 2016 márciusára készültek el. 

2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS 

A vizsgált „Pilisszántó településrendezési eszközök felülvizsgálata” cím alatt dokumentált 
településrendezési terv Pilisszántó hatályos településrendezési eszközeit vizsgálja, módosítja, 
megteremtve a fejlesztési koncepcióban rögzített új fejlesztési célok, szándékok 
megvalósításának lehetőségeit, területeit, és rögzítve a megvalósítás szabályait és feltételeit. 
Jelen környezeti vizsgálat, környezeti értékelés a fenti elhatározások, módosítások táji, 
természeti és környezeti vonatkozású elhatározásait, és azok következményeit vizsgálja, 
értékeli. 
A felülvizsgálati tervvel párhuzamosan, az elhatározások okainak, céljainak ismeretében, a 
tervezési folyamatokba belelátva készült. 
A terv önálló fejezeteként kerül dokumentálásra. 

3. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSEI MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL 

Pilisszántó hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során a meglapozó 
vizsgálat részletesen foglakozik a magasabb szintű területfejlesztési dokumentumok és 
területrendezési tervek Pilisszántóra vonatkozó megállapításaival. Vizsgálja a szomszéd 
települések hatályos településrendezési terveit és Pilisszántó településrendezési tervi 
előzményeit is. 
Pilisszántó hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára készült terv – 
kidolgozása során – az OTrT és a BATrT térségeinek és övezeteinek Pilisszántóra vonatkozó 
lehatárolásait és előírásait figyelembe vette, a tervek környezeti elemei – a szükséges 
pontosítások mellett – beemelésre kerültek. Az OTrT és a BATrT övezeteinek, illetve 
előírásainak való megfelelést a felülvizsgálati dokumentáció az alátámasztó munkarész 1.2.2 
„A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása” című fejezetében a tervezők részletesen ismertetik, bizonyítják. 

4. A KÖRNYEZETI VIZSGÁLATHOZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA 

Jelen környezeti vizsgálathoz, értékeléshez a felülvizsgálati terv adatai álltak rendelkezésre. 
A tervezők a felhasznált adatokat részben a környezet védelméért felelős államigazgatási 
szervektől – adatszolgáltatásként – kapták, másrészt – mivel a településen és közelében a 
környezeti elemek állapotát mérő, regisztráló állomás nincs – a környezeti elemek 
állapotára, azok változására a kapott adatokból számítással (közlekedés), illetve a 
területhasználatból és azok tervezett változásaiból vontak le következtetéseket. 
Adatforrások: 
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- Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 
- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: BATrT) 
- Hatályos településrendezési eszközök jóváhagyott és alátámasztó munkarészei 
- Pilisszántó településfejlesztési koncepciója 
- Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala 
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
- Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
- Pest megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
- Pest megyei Kormányhivatal Földhivatala 
- Közmű szolgáltatók 
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. (2010. évi országos közúti keresztmetszeti 

forgalomszámlálási adatai). 
- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatai a régészeti lelőhelyekre vonakozóan 
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási központ adatai a 

világörökségi várományos területre vonatkozóan 
- Építésügyi Hatóság adatai 
- Pilisszántó Önkormányzat nyilvántartásai, döntései, programjai 

5. A KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG 

BEVONÁSA 

A környezet védelméért felelős szervek (a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága) a tervkészítéshez előzetes szakmai vélemény adtak. 
Jelen környezeti vizsgálat tartalmára tett javaslatot helyben hagyták. 
A tervezők kérdéseikkel – problémás esetekben – megkeresték az érintett államigazgatási 
szerveket. (Így a hatályos településrendezési terv gazdasági területei és a Natura 2000, 
valamint az ökológiai folyosó ütközését, a gazdasági terület „csere terület”-ként történő 
fenntartásának lehetőségét a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztették.) 
 
A felülvizsgálati tervet a tervezés folyamán a tervezők a Polgármesteri Hivatal vezetőinek, 
valamint az önkormányzati képviselőknek, civil szervezeteknek bemutatták, a kérdéses 
területek sorsát megvitatták, a döntésekbe az érintett tulajdonosokat, vállalkozókat is 
bevonták.  
A terv készítése során a vizsgálati anyagok, a településfejlesztési koncepciók célkitűzései, a 
településszerkezeti terv vázlatterve, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv vázlatterve 
részletes bemutatásra került a képviselő testület és lakossági fórumok előtt is. az egyedi 
ügyek egyeztetésére a tervezési időszak hosszú elnyúlása miatt a szokásosnál lényegesen 
több lehetőség kínálkozott, amit asz önkormányzat jó szervezéssel ki is használt. 
 
További egyeztetések, véleménykérések és a nyilvánosság bevonása az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Építési törvény, A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet és a 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet által előírt módon történik. 
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A dokumentáció a véleményezési fázist követően kiegészítésre kerül a környezet védelméért 
felelős szervek, és az érintett nyilvánosság által adott véleményeknek, szempontoknak a 
környezeti értékelés során történt figyelembe vételével, illetve el nem fogadás esetén az 
indokok összefoglalásával. 

6. JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

6.1. TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK 

A település természetföldrajzi adottságait a felülvizsgálati dokumentáció vizsgálati 
munkarésze az 1.12.1 sz. fejezetben részletesen ismerteti. 
Jelen környezeti értékelés röviden összefoglalja és értékeli a vizsgálat anyagát: 

- Pilisszántó közigazgatási területe a „Pilisi medencék” kistáj Pest megyéhez tartozó 
területén, a Pilis sasbérc-sorozatai által közrefogott árkos medencében fekszik. 
Határának északi, északkeleti részét hegyek: Pilis-hegy, Magashegy, Hosszúhegy 
foglalják el, déli területén agyagos, helyenként köves dombok húzódnak. 

- Geológiai felépítése: torlódott, pikkelyes szerkezetű, túlnyomórészt triász-kori 
mészkő. A földtörténet során előforduló kéregmozgások következtében a mészkő és 
dolomit tömegekben mélyreható törési síkok alakultak ki és repedezetté váltak. Ezek 
lehetővé tették a csapadékvíz beszivárgását és áramlását (mely a felszín alatti üregek, 
barlangok kialakulásához vezetett). A kőzetekben áramló vizek a hegylábaknál 
forrásként bukkantak a felszínre. A völgyekben törmeléklejtők, törmelék 
felhalmozódások, a szelek által hordott por lerakódásával löszös képződmények 
alakultak ki. 

- A település közigazgatási területén a legjelentősebb természeti erőforrás a mész 
gyártási mészkő. 

- A terület legelterjedtebb talajtípusa a löszös üledéken képződött barna föld. A 
hegytetőkön rendzinás talajok alakultak ki, melyek kitett oldalakon, hegytetőkön 
erősen erodálódnak. 
A község közigazgatási területén a szántóföldi művelésre alkalmas terület viszonylag 
kevés. 

- A terület éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. 
- Felszíni vizeket a település kül- és belterületét szabdaló számos apró forrásból 

táplálkozó, viszonylag kis vízhozamú patakok alkotják (alátámasztó munkarész 1. sz. 
függelék). 
Ezek közül legjelentősebb a nagyobb vízhozamúnak számító (10 lit./p) Trézsi kút által 
táplált Határréti, illetve az ebbe csatlakozó Köves árok. Az árkok, patakok medreit 
nedves, vízállásos területek kísérik. 

- A település felszín alatti vizekben gazdag. Meglévő és távlati vízbázis része, ezért 
„felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület”, illetve „kiemelten 
érzékeny felszín alatti terület” besorolásba tartozik. 

- Növényföldrajzi tértagolás tekintetében Pilisszántó területe a Dunántúli 
középhegység (Bakonyicum) flóravidékének Pilis-Gerecse (Pilisense) flórajárásába 
tartozik. 

- potenciális erdőtársulásai alacsonyabb térszinteken a cseres kocsánytalan tölgyesek 
(Quercetum petreae-cerris). 
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- A magasabb, hűvösebb térszintek erdőtársulása a gyertyános kocsánytalan tölgyes 
(Quercopetreae-Carpinetum). 

- A szélsőséges életfeltételeket nyújtó termőhelyek délies kitettségű napsütötte, 
meleg, száraz lejtők jellegzetes erdőtársulása a „mészkedvelő tölgyes”. 

- A hegycsúcsokon, gerinceken – ahol a köves, tápanyagszegény, a túl meszes talaj, 
illetve a klimatikus sajátosságok nem teszik lehetővé a fenti erdők megjelenését – 
igen értékes sziklagyepek alakultak ki. 

- A település területén lévő kiterjedt erdők természetszerűek, de a „természetes” 
állományt gyakran bontja a tájtól idegen fenyők csoportja.  

- A bányászattal megbontott területeken, vízmosásokban a „pionír” fás növények 
terjednek. 

- Nedves területeket, vízfolyásokat nedvességkedvelő fás növényzet kíséri, és gyakori a 
nád terjedése. 

- Pilisszántó területén az élőhelyek változatossága következtében az állatvilág is nagy 
változatosságot mutat. 

- Az emlősök közül a nagytestű patások és a ragadozók gyakoriak. 
- A madarak osztálya számtalan fajjal képviselteti magát. 

6.2. JELENLEGI TERÜLETHASZNÁLAT 

A település közigazgatási területének használatával, a jelenlegi tájhasználat kialakulásával a 
felülvizsgálati dokumentáció 1.12.2 sz. fejezete foglalkozik. 
 
A kialakult területhasználatot a terv a földhivatali nyilvántartás szerinti területhasználat és a 
helyszíni bejárás és légifotó alapján rögzített változások (tényleges területhasználat) 
összehasonlításával vizsgálja. 
Pilisszántó főbb területi adatai: 

- Közigazgatási terület:  1594 ha 
- Belterület:       87 ha (  5,5 %) 
- Külterület:   1507 ha (94,5 %) 

 
Pilisszántó település és környezete kialakult szerkezetét, táji sajátosságait alapvetően a 
természetföldrajzi adottságai határozták meg, de a természeti tájalkotó tényezők alakította 
tájat az egyre erősebben ható emberi tevékenység jelentősen megváltoztatta. 
 
A megváltozott táj meghatározó elemei még ma is a természeti elemek, elsősorban a 
domborzat, a vízfolyások, a kiterjedt erdőségek, stb., de a kultúr-területek (az ember alkotta 
területhasználatok) növekedése egyre erőteljesebb. 
 

A tájszerkezet vonalas elemei 

A tájszerkezetet alapvetően meghatározó vonalas elemek (völgyek, vízfolyások, főutak, stb.) 
Pilisszántó területén már régóta jelen vannak. Nyomvonalaik csak részben (vízrendezések, 
útkorrekciók, stb. során) módosultak. 
A megközelítőleg ÉNy-DK, illetve É-D irányulású völgyek sora, a völgyekben futó patakok, 
árkok, a medret kísérő vízmosások, nedves területek kedvezően tagolták és tagolják a tájat, 
kijelölik a lehetséges közlekedési irányokat, behatárolják a területhasználatok kiterjedését. 
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A tájszerkezet területi elemei (területhasználat) 

Erdőterületek 

Pilisszántó erdősültsége viszonylag magas. 
- A település északi, észak-keleti részét elfoglaló, a Pilis hegységhez tartozó hegyeket, 

hegyvonulatokat (Pilis-hegy, Som-hegy, Hosszú-hegy) kiterjedt erdőségek borítják. (E 
területek a földhivatali nyilvántartás és a NEBIH adatai szerint erdő 
területhasználatban vannak (723 ha). 

- További erdők, beerdősült területek találhatók a mezőgazdasági művelésű 
területeken. Ezek egyrészt mezővédő erdősávok, erdőcsoportok, ill. a mezsgyék 
mentén „kialakult” fásulások. Területük a földhivatali nyilvántartás szerint szántó, ill. 
legelő, de jelentős részük a NEBIH adatai és az Erdőtörvény szerint erdőnek minősül 
(45 ha). 

- Erdősödő, bozótosodó területek a gondozatlan gyepterületek egy része. Nagy 
kiterjedésben ilyen területek a települési terület északi határán – az erdőig terjedően, 
ill. a felhagyott kőbányák közelében találhatók. Területük a földhivatali nyilvántartás 
szerint rét, legelő, esetleg szántó. Az Erdőtörvény szerint nem minősülnek erdőnek 
(94 ha). 

- Vízmosásokat fedő erdők, utakat, vízfolyásokat kísérő erdős sávok. A földhivatali 
nyilvántartás szerint gyep, szántó művelési ágba, illetve vízgazdálkodási 
területhasználatba soroltak. Erdőnek nem minősíthetők, de fás, bokros területüknek 
a tájkép gazdagításában, ökológiai folyosók kialakításában jelentős szerepük van (7 
ha). 

- A NEBIH adataiban Pilisszántó lakóterületeihez nyugatról kapcsolódó állami és 
önkormányzati tulajdonú szántó, illetve gyep, legelő művelési ágban nyilvántartott és 
hasznosított területek (Zahumenyica, Paflagonia, Vadföld, stb.) erdőként 
(értelemszerűen erdősítendő területként) szerepelnek. 

Az erdők elsődleges rendeltetése Pilisszántó területén elsősorban védelmi (védett és védő) 
mind a hegyvidéki, mind a vízfolyások menti nedves területeken. 
Gazdasági elsődleges rendeltetésű erdők – kis kiterjedésben – csak Paflagonia, illetve 
Szedmina területén találhatók, de gazdasági erdő a települési területhez (temető területhez) 
északról kapcsolódó Akácosok területe is. 
Közjóléti elsődleges rendeltetésű erdők (a NEBIH adatai szerint) a Trézsi kút és az Orosdy 
kastély melletti erdős területek. 
Az „erdősítendő” területek elsődleges rendeltetése nem rögzített. 
 
Mezőgazdasági területek 

Pilisszántó külterületének jelentős része mezőgazdasági hasznosítású terület: a földhivatali 
nyilvántartás szerint 707,5 ha, a külterület 44,4 %-a, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala szerint 697,74 ha, külterület 43,7 %-a. E területek: 

- rét, legelő 
-  szántó 
- kertes mezőgazdasági használatúak. 

Rét, legelő nyilvántartásban szereplő területek (167,5 ha, 10,5 %) jelentős része ma 
erdősülő, bozótosodó terület; erdőnek minősülő mezővédő erdősáv, erdőcsoport; illetve 
szántóként hasznosított. 
Rét- legelőként ténylegesen hasznosított terület 89 ha. 
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Szántó nyilvántartásban szereplő területek a település déli, délnyugati részét alkotó 
dombvonulatokon találhatók (359 ha, 22,5 %). Ezek közül sok az egyéb hasznosítású terület, 
így gyakori a parlagon hagyott gyepesedő terület; erdősödő, erdőnek nem minősülő terület; 
beerdősült, erdőnek minősülő terület; nedves, benádasodott terület; kertes mezőgazdasági 
terület; lakóterület. 
Pilisszántó határában jelenleg 295 ha a ténylegesen szántóként hasznosított terület. 
 
A település területén kiugróan magas területarányú kertes mezőgazdasági területként 
nyilvántartott területek (181 ha, 11,4 %) használata ellentmondásos. 
Jellemzően kerítetlen, összefüggő gyepes, bozótosodó kertes mezőgazdasági terület 
található a Hosszú-hegyi erdők alatt, Nagy Placsko területei között. 
A többi kertes mezőgazdasági terület telkein a területhasználat és a gondozottság erősen 
heterogén, gyakori az elhagyott, gondozatlan, bozótosodó telek; elenyésző, de fellelhető 
kertes hasznosítású telek; gyakori az üdülési, pihenési céllal beépített és kialakított, 
gondozott telek; sokasodik a lakóépülettel beépített és állandóan lakott, igényesen 
kialakított és gondozott telek. 
 
Összefoglalva, a mezőgazdasági területeken jellemző az extenzív irányú területhasználat 
terjedése, kivéve a kertes mezőgazdasági területeket, ahol a szélsőséges területhasználat e 
tájképi szempontból kitett területeken az összkép rendezetlenségét eredményezi. 
 
Települési területek 

A tájban uralkodóan megjelenő területhasználat a beépített terület (belterület), mely 
Pilisszántón a közigazgatási terület 5,5 %-át foglalja el. Elhelyezkedését, szerkezetét a 
természetföldrajzi adottságok és a település-fejlődést befolyásoló társadalmi tényezők 
alakították. Területe 1945 után ugrásszerűen megnövekedett a nyugati településrész, az 
újtelep kialakításával, majd napjainkig fejlődő kiépülésével. Területének növelésére jelenleg 
nincs jelentős szándék, inkább csak az önkormányzat vagyongazdálkodási szempontjai 
értelmében merül fel.  
A település beépített területének történeti növekedése során a területrészek jól illeszkedtek 
a településmaghoz és a domborzati adottságokhoz. Szerkezeti problémát azok a jelenségek 
okoznak, amelyek a harmonikus illeszkedést nem vették figyelembe (zártkertek, gazdasági 
területek).  
A települési területek részét képező gazdasági területek a tájban kis területi kiterjedéssel 
megjelenő – Pilisszántón markáns tájsebeket okozó – területek: kőbányák felhagyott 
rekultiválatlan területei; települési terület északi határán vízmosás alkotta ökológiai 
folyosóban tájsebet okozó tereprendezéssel járó gazdasági (kőzúzó, osztályozó, raktározó) 
tevékenységek területei. 
 
A település jellegzetes utcahálózata a település történeti központjában, mindmáig szinte 
változatlanul fennmaradt. Ez „a szintvonalakra ülő többszörös zsákutcás jelleg” rendkívül 
egyedivé teszi a település képét. Olyan érték ez, melyhez az új beépítések módjával, 
mértékével és léptékével igazodni kell. 
A településen kialakult általános építési mód az oldalhatáron álló beépítés, de – főként a 
településmag területén – előfordulnak ettől eltérő módon elhelyezett épületek. 
A kialakult beépítettség jellemzően 30-40 %, az Újtelep területén 5-20 % között alakul. 
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A falu településképi megjelenése az épülettömegek, tetők szövetének tekintetében (egy-két 
kirívó épülettömegtől eltekintve) nagyjából egységesnek és harmonikusnak mondható. 
 
A település építészeti örökségi értékekben gazdag. A település kiemelkedő építészeti 
emlékei országosan védett emlékek. (Ezen épületek a vidéki barokk, illetve klasszicista stílus 
képviselői.) 
Pilisszántó területén egyes épületek még őrzik azt az építészeti karaktert, amely korábban a 
település egészére jellemző volt. Az oldalhatáron álló, földszintes, tornácos épület, melynek 
különböző változatai elsősorban a főutcában és az Ófalu területén, több helyen előfordulnak. 
 
A fentieken túl, megemlítendők – nem utolsó sorban – a települési identitástudathoz tartozó 
épületek, építmények. Ilyenek az Orosdy kastély, a Régi temető, a Kálvária, a mészégető 
kemencék és építményeik, valamint a település különböző pontjain részlegesen feltárt – 
tudományosan még nem értékelt, összefüggésében még nem ismert pincejáratok. 
 
A több évszázados múltra visszatekintő Pilisszántó település területén számos régészeti 
lelőhely található, olyanok is, amelyeknek pontos kiterjedése nem ismert. 
A település teljes belterülete régészeti érdekű területnek tekinthető. 

6.3. TERMÉSZETI, ILLETVE KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉG 

A település táji, természeti jelentőségét, érzékenységét a területet lefedő nemzetközi, 
országos, térségi és helyi védelmek jelzik. Pilisszántó védelem alatt álló területeit a 
felülvizsgálati dokumentáció 1.12.3 sz. fejezete taglalja. 
 
A település határa – domborzatánál fogva – erősen kitett, tájképvédelmi szempontból 
érzékeny terület. A BATrT tájképvédelmi szempontból „kiemelten kezelendő területek” 
övezetébe sorolja Pilisszántó külterületének jelentős részét, a keletről és északról övező 
erdős hegyvonulatokat, valamint a települési területhez nyugatról és délnyugatról csatlakozó 
dombvonulat területeit (Sziluett-érzékeny területek). 
 
Pilisszántó természeti értékekben gazdag közigazgatási területének jelentős része 
természetvédelmi szempontból érzékeny, természetvédelmi oltalom, európai közösségi 
jelentőségű, illetve országos jelentőségű védelem alatt áll. 

- országos jelentőségű védett természeti terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
részterülete (Pilisszántót északról övező erdős hegyoldal túlnyomó része); 

- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 
terület), a Pilis és Visegrádi-hegység, HUDI 20039 jelű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület (ide tartozik az erdővel fedett területeken túl az 
erdősödő, bozótosodó területek, valamint a vízfolyásokat kísérő nedves, mocsaras 
területek jelentős része); 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján 
(ex lege) védett barlangok (Pilishegyi területen lévő, a paleolitikumban, illetve a 
rézkorban és középkorban /remetelakok/, kialakított kőfülkék, barlangok 
kultúrtörténeti jelentőséggel is bírnak); 

- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2 bekezdése alapján 
(ex lege) védett források, amelyek a Tvt. említett szakasza, valamint a 28. § (5) 
bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti emléknek minősülnek (ide 
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tartoznak a Pilishegy és Magashegy közötti völgyben található, a Határréti patakot 
tápláló Trézsi kút forrásai); 

- az Országos Településrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) és a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben 
megjelent ökológiai hálózat övezete (az országos ökológiai hálózat magterületének 
övezetéhez tartoznak a Duna-Ipoly Nemzeti Park részterületei, a pufferterület 
övezetéhez a magterülethez kapcsolódó erdők, erdősödő, bozótosodó területek 
jelentős része, az ökológiai folyosó övezetéhez az ökológiai kapcsolatokat biztosító 
vízfolyásokat kísérő, természetközeli növényzettel fedett nedves területek); 

- a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM 
rendelet szerinti barlang védőövezet. 

 
Pilisszántó településnek az országos és európai közösségi jelentőségű védelem alatt nem 
álló, megóvásra érdemes természeti, természetközeli területeinek védelmét biztosító helyi 
természetvédelmi rendelete nincs. A településrendezési terv a Határréti-árok helyi 
természetvédelmi oltalom alá vonását javasolja. 
 
Környezetvédelmi szempontból érzékeny területek: 

- a 27/2004. (XII. 25. KvVM rendelet (módosítva 7/2005. /III. 1./) melléklete szerint 
Pilisszántó területe a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület, 
továbbá kiemelten érzékeny felszín alatti terület besorolásba tartozik; 

- a BATrT Pilisszántó teljes közigazgatási külterületét a felszíni vizek vízminőség védelmi 
vízgyűjtő területének övezetébe sorolja; 

- a BATrT Pilisszántó közel egész közigazgatási területét a kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőségvédelmi övezetbe sorolja. 

További érzékeny területek: 
- a nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről szóló 8002/2005. (MK. 138.) KvVM 

tájékoztató szerinti nyílt karszt területek; 
- karszt-kutak védőidomai; 
- víz-eróziónak kitett területek. 

A védelem alatt álló területeket a felülvizsgálati dokumentáció mind a szerkezeti, mind a 
szabályozási terven feltünteti. 

6.4. KÖRNYEZETALKOTÓ ELEMEK JELENLEGI ÁLLAPOTA 

Pilisszántó területét – helyzetéből adódóan – külső szennyezés nem éri.  
A település közigazgatási területének jelentős része a környezetet nem terheli, összefüggő 
növényállománya révén a környezetre jótékony hatással van. 
(A környezet jelenlegi állapotát a felülvizsgálati dokumentáció vizsgálati munkarésze 1,17 sz. 
fejezete részletezi.) 

A környezetvédelem vizsgálata 

Pilisszántó Pest megyében, a Pilisvörösvári kistérségben, a Pilisi medencék kistájon 
helyezkedik el. 
 
Talajadottságok (földtani közegek állapota) 
Pilisszántó külterületének jelentős részét erdőterület borítja, túlnyomórészt rendzinás 
talajon, melyek a kitett területeken, hegytetőkön erősen erodálódtak. Meghatározóak 
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Pilisszántó nyugati, déli felén a nagy kiterjedésű szántóterületek, keleti részén pedig az 
egykori zártkertek. Talajuk elsősorban: löszös üledéken képződött barnaföld, mechanikai 
összetételük homokos vályog. (A nagyüzemi gazdálkodásra való áttérés a talajdegradációs 
folyamatokat elősegítették.)  
A közigazgatási területen belül magas a kertes mezőgazdasági területek aránya. Az egykori 
zártkertek között problémát jelent, hogy egy részük elhagyott, gondozatlan, illetve más 
részük állandóan lakott telek. További területhasználati probléma a települési, beépített 
területek növekedése. 
A fenti folyamatok, a zártkerti beépítések terjedése, illetve a települési területek növekedése 
a talajfelszín állapotát, a talaj tisztaságát erősen veszélyeztetik. 
További problémát jelent a települési terület északi határán működő gazdasági tevékenység, 
illetve a tevékenység okozta terület-átalakítás, nagymértékű tereprendezés, mely a 
természetes felszínt átalakította, a talajréteget megszüntette. 
A felhagyott kőbányák területei rekultiválatlanok. A Hosszúhegy oldalában lévők természetes 
visszaerdősülése megindult, de a Pilishegyi bányák területei rekultivációra szorulnak. 
 
Felszíni szennyeződésre érzékeny területek: 

- országos jelentőségű védett területek (Duna-Ipoly Nemzeti Park része), az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület (Natura 2000 terület), 
valamint ökológiai hálózat övezetei; 

- ex lege védett barlangok (21 db) és védőövezetei; 
- ex lege védett források (4 db); 
- nyílt karszt területek; 
- település délnyugati részének mélyfekvésű területei; 
- Hosszúhely erdői és a belterület közötti kertes mezőgazdasági területek; 
- a felhagyott bányák; 
- vízmosások, patakok partjai. 

 
Felszín és felszín alatti vizek 

Pilisszántó felszíni vizekkel, kis vízhozamú patakokkal, vízmosásokkal erősen szabdalt. Ezek 
adják a táj jellegzetességét. Legjelentősebb vízfolyása a Trézsi-forrásból eredő patak 
(Határréti árok), amely a Pilishegy oldalában fakad, majd felduzzasztva a Határréti-tóba 
folyik. A település határában fakadó további források, valamint kis patakok vizét is a 
Határréti-árok gyűjti össze, amelyek a (nagyobbrészt Csobánka területén lévő) Határréti-
tavon keresztül a Vörösvári árkon és az Aranyhegyi patakon át a Dunába folynak. 
 
Környezetvédelmi szempontból problémát jelent, hogy a patakok, vízmosások partjainál 
illegálisan elhelyezett hulladékok, valamint építkezések során feleslegessé vált föld- és 
építési anyag-tömeg folyamatosan szennyezik és töltik a vízfolyásokat. 
Környezetvédelmi szempontból sérülékeny terület a Placskó-telep alatti berek, mint 
mocsaras, nádas természetközeli élőhely, továbbá a Határréti víztározótó. 
 
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve Pilisszántó teljes külterületét a felszíni 
vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetébe sorolja, továbbá érinti a 
vízeróziónak kitett terület övezete is. 
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A település felszín alatti vizekben gazdag. A völgytalpakon 2-4 m mélyen találjuk a talajvizet, 
míg a lejtőkön 4-6 m között. A talajvíz kémiai típusa kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos. A keménység általában 15-25 nk° között van, de a települések 
környékén 35 nk°-ig emelkedik. Az átlagosan 300 mg/l alatti szulfát koncentráció a 
települések körzetében 600 mg/l-ig emelkedik. 
A rétegvíz készlet 1-1,5 l/s.km2 körül van. Az artézi kutak száma kevés, a rétegvízszint 
süllyedőben van. 
A település területén 4 db ex lege védett forrás – Községi forrás, Névtelen-forrás I., Névtelen-
forrás II., valamint Trézsi-kút – található. 
 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (módosítva 7/2005. /III. 1./) melléklete szerint Pilisszántó 
a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny terület, továbbá a kiemelten érzékeny 
felszín alatti terület besorolásba tartozik. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve 
Pilisszántó majdnem egész területét szintén a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-
védelmi terület övezetébe sorolja. 
 
Pilisszántó egyik legnagyobb környezetvédelmi problémája, hogy az utóbbi évekig nem volt 
közcsatorna hálózata. (A keletkező szennyvizek gyűjtése – egyes telkeken – saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencébe történt, amelynek jelentős hányada szikkasztóként üzemelt). 
Naponta átlagosan kb. 270-300 m3 szennyvíz került a talajba, tovább szennyezve a 
talajvizeket, rétegvizeket, sőt veszélyeztetve a vízbázist is. A felszín alatti vizek kommunális 
szennyvíz által történő szennyezése a közcsatorna hálózat megépítésével nagymértékben 
lecsökkent. 
 
Pilisszántó Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 10.) számú önkormányzati 
rendelete szól az állatok tartásáról és a trágyakezelésről. (A 9. § (3) bekezdés előírja, hogy „a 
trágyalé és a mosóvíz gyűjtésére vízszivárgás-mentesen falazott hézagmentes, fedett tárolót 
kell létesíteni. A trágyalét gyűjtőt és az állatok tartózkodási helyét zárt csatornával kell 
összekötni. A trágya- és trágyalé gyűjtőt szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 
ki kell üríteni.”) 
 
Levegőtisztaság 

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 – zónába tartozik. A település levegője tisztának minősíthető. 
Pilisszántó kismértékű környezeti terhelését a közlekedés okozza. A településen átmenő 
forgalom a Pilisvörösvárról Pilisszentkeresztre tartó 11108 jelű úton (Vörösmarty utca, 
Kossuth Lajos utca) történik. 
 
Forgalmi adatok a 11108 jelű úton, 2010-es átlag, jármű/nap 

Személy- 
gépkocsi 

Kis 
teher- 
gépkocsi 

Autóbusz Tehergépkocsi Motor- 
kerékpár 

Kerékpár Lassú 
járművek egyes csuklós közepes 

nehéz 
nehéz 

1771 390 39 10 37 38 35 11 4 
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A forgalomszámlálás adataiból vizsgálva (a német MLuS92 terjedési modell 
törvényszerűségei alapján) – a gépjárművek kipufogógázaiból a levegőbe kerülő 
szennyezőanyag-koncentrációja 

 Helyszín CO NO NO2 SO2 Szálló por 
(PM10) 

Benzol 

átlag (24 óra) 11108 jelű út 361 31 37 8 23 1,87 

 

Közlekedési légszennyező anyagok egészségügyi határértékei, µg/m3 

Szennyezőanyag Veszélyességi fokozat 
Éves 24 órás 60 perces 

µg/m3 

Szénmonoxid II. 3000 5000 10000 

Nitrogén-oxid II. 70 150 200 

Kén-dioxid III. 50 125 250 

Formaldehid I. - 12 - 

Szálló por III. 50 100 200 

 
A számított adatok alapján megállapítható, hogy az 11108 jelű út légszennyezettségi adatai 
jóval határérték alatt vannak. 
 
Vasúti és légi közlekedésből származó levegőszennyezés a településen nincs. 
 
Pilisszántón szolgáltató és lakossági emissziók elsősorban a fűtési szezonban jelentkeznek. A 
szennyezés mértéke csökkent a gázfűtésre való áttérés óta. 2011-ben a beépített 
területeken 100%-osan biztosított volt a földgázra való rácsatlakozás lehetősége. (A gázár 
emelkedést követően jellemző a településen a fűtőanyaggal való takarékoskodás, valamint 
fatüzelésre való átállás.) 
Pilisszántón a korábban jelentősebb légszennyezést, ipari emissziót okozó gazdasági 
tevékenységek, mint a kőbányászat, kőörlés, valamint mészégetés mára jórészt megszűntek. 
A jelenleg működő kőzúzó, osztályozó, raktározó telep környezet- és természetvédelmi 
szempontból kedvezőtlen módon működik. 
 
Zaj- és rezgésterhelés 

A településen a közlekedési zaj a legszámottevőbb. A településen átmenő forgalom a 
Pilisvörösvárról Pilisszentkeresztre tartó 11108 jelű úton (Vörösmarty utca, Kossuth Lajos 
utca) történik. 
 
Forgalmi adatok a 11108 jelű úton, 2010-es ÁNF (átlagos napi forgalom) 

I.kategória 
(személygépkocsi+kis tehergépkocsi) 

2161 

II. kategória 
(autóbusz+közepesen nehéz tehergépkocsi+motorkerékpár) 

111 

III. kategória 
(csuklós autóbusz+nehéz tehergépkocsi+lassú járművek) 

52 
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Számított zajterhelési szintek 
(A számítási eljárás ÚT 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint) 

Észlelési 
távolság 

Nappal, dB Határérték, dB Éjjel, dB Határérték, dB 

10 m 61,3 60 52,4 50 

25 m 56,3 60 47,4 50 

 
Megállapítható, hogy az út tengelyétől mért 10-10 m-es távolságban nappal és éjjel is – kis 
mértékben – határérték túllépés van. 
Vasúti és légi közlekedésből származó zajterhelés a településen nincs. 
 
Ipari és szolgáltató tevékenységből eredő zaj elenyésző. 
Helyi ipari tevékenység mára kezd visszaszorulni a településen, ezért az ipari zajterhelés 
mértéke csökken. A településen jelenleg 3 vendéglőegység működik, amelyek zajára 
időnként és csak időszakosan van panasz. 
 
Hulladékkezelés 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.14.) számú 
önkormányzati rendelete szól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról. A rendeletben szó van az ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről, a 
kötelező közszolgáltatás igénybevételéről, valamint a szemétszállítási díj mértékéről, stb. 
A települési 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 szelektív hulladékgyüjtő szigetek vannak. (A 
település tervezi, hogy a háztartásokban keletkezett műanyag, továbbá papír hulladékokat 
közvetlenül az ingatlanokból szállíttassa el.) 
 
Általános probléma az illegális hulladéklerakás. A szemetet elsősorban a vízmosások, 
patakpartok mellé rakják le, de gyakran lehet találkozni a kiránduló utak, továbbá a 
felhagyott mészégető kemencék mentén illegálisan elhelyezett hulladékokkal. (A lerakott 
hulladékokban veszélyes összetevők is lehetnek, ezért különösen fontos ezek 
megszűntetése.) 
Pilisszántón a szolgáltató és ipari tevékenységből származó hulladék mennyisége nem 
jelentős. 
Pilisszántón országos összehasonlításban mérve nem keletkezik számottevő mennyiségű 
veszélyes hulladék.  
A keletkező hulladék döntő többsége mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban, elsősorban 
az állattartó telepekről, majorokból, származik. (Elhullott állati tetem, növényvédő szer 
maradvány. Ezen kívül a mezőgazdasági gépek karbantartása során jelentős mennyiségben 
keletkezik fáradt olaj és kisebb mennyiségben akkumulátor illetve akkumulátorsav.) 

6.5. KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK 

Pilisszántó vonzó táji helyzete, kies környezete, táji- természeti értékei nem kevés 
tájhasználati konfliktus-forrást rejtenek, abból a szempontból, hogy a falu fejlesztése során 
nem csak értékként lehet rájuk támaszkodni, hanem korlátozásként is megjelennek. 
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Területhasználati konfliktust okoz (a fejlesztési lehetőségeknek korlátot, gátat szab) a 
település viszonylagos bezártsága, domborzata, erdős hegyoldalai, nedves vízfolyás-menti 
területei (védett természeti területei), valamint tájképi kitettsége és érzékenysége által. 
 
Más jellegű területhasználati konfliktusok a meglévő tájképromboló, illetve 
környezetszennyező hatású területhasználatok. 

- A Pilis hegy és a Hosszú hegy oldalában lévő, a települési terület fölé magasodó 
használaton kívüli, rekultiválatlan kőbányák. E bányákat a falu lakosságának 
megélhetését biztosító mészégetés nyersanyagának kinyerésére nyitották. Mai 
látványukban kemény mementók, durva tájsebek. Közülük a Hosszú hegyen lévők 
lassan visszaerdősülnek, de a Pilis hegyiek önregenerálódása nagysága, jelentős 
szintkülönbsége, függőleges sziklafala miatt nem várható. Erős táji, településképi 
kitettsége miatt rekultivációja (esetleges, környezetbe illő hasznosítással) nem 
hanyagolható. 

- A települési terület északi határán, a település és az erdőségek találkozásánál, a 
Határréti árok menti ökológiai folyosóban kialakult gazdasági terület megjelenésével, 
kemény terep-átalakításával durva rombolást okoz a tájban. A területhasználat 
megváltoztatása a terület rekultivációja (a régi ipari emlékek megőrzésével), az 
ökológiai folyosó zavartalanságának helyreállítása oldhatja csak fel e tájképi, 
településképi konfliktust. 

- A települést É-D irányban tagozó vízfolyások, a vízfolyásokat kísérő horgosok, nedves 
területek – a tájszerkezet meghatározó vonalai, az ökológiai hálózat 
kapcsolatteremtő, a település zöldfelületi rendszerének gerincét alkotó elemei – 
állapota elhanyagoltsága, helyenkénti betöltések, illegális szemétlerakások 
következtében rohamosan romlik. Állapotuk, funkciójuk minimális rekultivációval, 
folyamatos jó karbantartással helyreállítható. 

- Hosszú hegy délnyugati lejtőjét a települési területhez közvetlenül csatlakozó, a 
lakóterület kiterjedéséhez viszonyítva hatalmas kiterjedésű kertes (volt zártkerti és 
üdülő) területek telkei foglalják el. A telkek használata, hasznosítása, gondozottsága 
szélsőségesen heterogén, mely által e tájképi szempontból erősen érzékeny terület 
látványa – elsősorban az oda nem illő beépítéseknek köszönhetően – látványa 
rendezetlen, zilált. 

- E területek a lakófunkció terjedésének visszaszorításával, a szigorú szabályozás és 
annak betartatása, a gondozási kötelezés hozhat kedvező változást a tájképi 
megjelenésben, és a területhasználat okozta környezetterhelésben. 

- A templom mögötti domboldalon megjelenő új építésű – környezetéből kirívóan nagy 
kubatúrájú épületek megjelenése. Terjedésük megakadályozása szigorú 
szabályozással, a szabályok betartatásával biztosítható. 

 
A táji és területhasználati konfliktusok mellett a település – környezetvédelmi szempontból 
is érzékeny – közigazgatási területén számtalan – megoldásra váró – környezet konfliktus 
alakult ki. 
Környezetvédelmi szempontból is konfliktust okoz a területhasználati konfliktusoknál is 
említett 

- északi gazdasági terület – a talajfelszín megsemmisítésével, por- és zajterhelésével, az 
állattartó telep területén (a Határréti árok szomszédságában) a trágyakezelés 
megoldatlanságával; 
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- a nagy kiterjedésű, rohamosan beépülő kertes mezőgazdasági területek a felszíni 
vízelvezetés és a szennyvízelvezetés megoldatlanságával a földtani közegeket 
veszélyeztető, a felszíni és felszín alatti vizeket szennyező területek; 

- a felhagyott bányák, a felszíni vízfolyások, vízmosások területei, és nem utolsó sorban 
a turistautak menti, a felhagyott mészégető kemencék körüli területek illegális építési 
törmelék és hulladéklerakás területei – talaj és felszíni, felszín alatti víz tisztaságát 
veszélyeztető területek. 

7. A TERV CÉLJAINAK, TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 

A felülvizsgálati terv célja, feladata, hogy a 2002-ben megfogalmazott településfejlesztési 
koncepció harmonikus folytatásaként az idő múltéval kialakult helyzetnek megfelelően új 
fejlesztési koncepciót állapítson meg, majd fejlesztési elképzelések (közlekedési, lakóterületi, 
turisztikai, gazdasági, stb.) megvalósításának lehetőséget, területet biztosítson a 
településrendezési tervekben. Ezzel párhuzamosan megőrizze a természeti értékeket, 
erősítse az ökológiai hálózatot, és az itt lakók számára minőségi környezetet, 
életkörülmények száméra biztosítson keretet 

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

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

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

- a település (hatályos terv szerinti) biológiai aktivitásértékének növelésével; 
- tájhasználati, természet- és környezetvédelmi konfliktusok feloldásával; 
- a környezeti elemek tisztaságának megőrzésével. 

8. A TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL EGYÜTTJÁRÓ – KÖRNYEZETI HATÁST 

KIVÁLTÓ – TÉNYEZŐK 

A tervben megjelenő területhasználat – változások óhatatlanul a környezeti hatások 
megváltozását vonják maguk után. A terv törekedik arra, hogy a környezeti hatások – 
összességében – pozitív irányúak legyenek. 
Környezeti hatást fog kiváltani: 

- távlatban a Budapest-Esztergom M10-es országos főút Pilisvörösvárt elkerülő, 
Pilisszántó közigazgatási határát érintő szakasza; 

- a gazdasági területek (hatályos településrendezési tervhez viszonyított) áthelyezése; 
- új lakóterület kijelölése; 
- kertes mezőgazdasági területek átsorolása, beépítésre nem szánt különleges kertes 

terület és üdülőterület kijelölése 
- új kertes mezőgazdasági terület kijelölése; 
- intenzívebb beépítést lehetővé tevő területhasználati átsorolások; 
- meglévő, megmaradó területhasználatoknál, elsősorban a településközpont területen 

intenzívebb beépítés lehetővé tétele. 
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A fenti negatív és helyenként pozitív környezeti hatást is kiváltó változások mellett 
egyértelműen pozitív környezeti hatásúak a terv alábbi területhasználat-változásai, 
rendelkezései: 

- erdőterületek, természetközeli területek növelése; 
- vízfolyások, vízmosások (ökológiai folyosók) védelme; 
- új helyi jelentőségű tájképi és természetvédelmi területek kijelölése; 
- táji, természeti, környezeti vonatkozású szabályozások, rendelkezések. 

9. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, SZEMPONTOK MEGJELENÉSE A TERVBEN 

A vizsgált terv környezetvédelmi jellegű célja 
- a táj és a természeti területek maximális védelme; 
- a táji, természeti és környezeti konfliktusok feloldása; 
- az igénybevett erdők visszapótlása; 
- a tervezett területhasználat-változások okozta biológiai aktivitásérték pozitív irányú 

változása; 
- ipari terület védőfásítással történő lehatárolása; 
- lakóterületen a minimális zöldfelület-arány rögzítése, a zöldfelületek kötelező 

beültetése; 
- közterületeken, helyi jelentőségű tájképvédelemre javasolt övezetekben a fás 

növényzet maximális védelme, pótlási kötelezés; 
- a környezetterhelések minimálisra csökkentése; 
- a környezetszennyezés megelőzése; 
- a környezetkárosítások kizárása. 

10. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ – A KÖRNYEZETET ÉRŐ – 

HATÁSOK KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEINEK ELŐREJELZÉSE 

10.1. TÁJKÉP VÁLTOZÁSOK 

A vizsgált terv területfelhasználás változásai és intézkedései a tájban a település tájképi, 
településképi megjelenésében óhatatlanul változásokat fognak okozni. A tervezők 
törekedtek arra, hogy a tájképi változások minimálisak és kedvezőek legyenek. 

- A terv lehatárolja, pontosítja a BATrT által kijelölt „Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetét”, és területén az építmények tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írja elő. 

- A terv megőrzi a táj kialakult szerkezetét, táji sajátosságait, karakterét. Megőrzi az 
északi és keleti erdőségek, valamint a nyugati, déli mezőgazdasági területek táji 
uralkodását, megőrzi (erősíti) tagozó, ökológiai folyosót alkotó összekötő szerepű 
vízfolyások, vízmosások, nedves területek jellegzetes É-D-i irányulású területsávjait. 

- A tájhasználati konfliktusok megoldását az érintett területeken a területhasználat 
meghatározott célra történő besorolásával tervezi. 

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



17 

 

- A települési terület északi határán kialakult gazdasági terület rendezésére turisztikai, 
vízgazdálkodási és ökológiai szempontból is elfogadható, környezetével harmóniába 
hozható területhasználatot tervez. 
A tervezett vízgazdálkodási területen javasolja kibontani, és természetközeli 
kialakítással rendezni a Határréti árok medrét. 
A visszamaradó gazdasági területen – beépítésre nem szánt különleges turisztikai 
övezetbe sorolva – a gazdasági tevékenységet korlátok közé szorítja, a tevékenységet, 
idegenforgalmat vonzó bemutató, vendéglátó funkcióval gazdagítja. 

- A tájökológiai, tájesztétikai konfliktust jelentő táj- és településkép-védelmi 
szempontból érzékeny, kitett területeket (jellemzően a keleti domboldalt lefedő 
kertes mezőgazdasági területeket) lehatárolja, helyi védelemre javasolja. (E területek 
szabályozásánál a lakó funkció visszaszorítására, a táj és környezet védelmére szigorú 
rendelkezéseket érvényesít.) 

10.2. TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS-VÁLTOZÁSOK 

Pilisszántó közigazgatási területének ma már jelentős részét kultúr-területek, az ember által 
létrehozott és fenntartott területek foglalják el, de a táj leghangsúlyosabb szerkezeti elemei, 
területhasználatai ma is a természeti elemek, melyek megjelenése, használata viszonylag 
állandó. 
A felülvizsgálati terv a település táji sajátosságait, szerkezetét megőrzi. 
Területfelhasználás-változásokat elsősorban a településfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott igényeknek és elvárásoknak eleget téve tervez. 
A tervezett változásokat az alábbi táblázat szemlélteti. 
 
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 
kerületek. 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 illetve 
nagy-közép nyomású 
gázvezetékek (meglévő) 

A nyomvonalat nem érinti változás. 

M10 főközlekedési út 
nyomvonala (tervezett) 

A nyomvonalat nem érinti változás. 

400 kV-os villamos 
légvezeték (tervezett) 

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

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 

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. 
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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 

 
A táblázat adatai szerint a beépítésre szánt területek kiterjedése – a tartalék 
csereterületként fenntartott gazdasági területet nem számítva – jelentősen (7,04 ha-al) 
lecsökken. 
A beépítésre nem szánt – a tájkép, a tájhasználat és az ökológiai potenciál szempontjából 
jelentős – területek a terv szerinti változásait az alábbiakban részletezzük. 

Közparkok tervezett változásai: 

Pilisszántó területén ma hiányzó (a hatályos településrendezési tervben már szereplő) 
közparkok, közkertek területének változása az alábbiak szerint tervezett. 

- Az Orosdy kastélykertet (7,54 ha) a hatályos településrendezési tervnek megfelelően 
– a felülvizsgálati terv is közpark kategóriába sorolja, elsősorban az idegenforgalom, 
turisztika igényeinek kielégítésére. 

- A „Szikla-színház” területe (4,12 ha) újonnan kijelölt közpark, mind idegenforgalmi, 
mind helyi igényeket kielégítő speciális kulturális céllal rekultivált bányaterületen. 

- A temetőkertek északi – természeti területek felé nyíló – kapcsolatát a felülvizsgálati 
terv a hatályos tervnél kisebb kiterjedésű (3,88 ha) mind turisztikai (fogadóterület), 
mind helyi igényeket kielégítő közpark kijelölésével biztosítja. 

- A meglévő gazdasági terület (Kőörlő környéke) hatályos rendezési terv szerinti 
közpark besorolását a vizsgált terv megszünteti (1,31 ha). A tervezett, különleges 
beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területek gazdasági funkciójuk mellett 
idegenforgalmi és turisztikai célokat is szolgálnak. (Megvalósításuk realitása e 
besorolásokkal megnő.) 

A fenti funkciók mellett e terület vízgazdálkodási elvárásoknak is megfelel. A Trézsi kút vizét 
és a vízgyűjtő területen összegyűlő felszíni vizeket szállító Határréti árok vizének tározását és 
elvezetését is biztosítja, és nem utolsó sorban, helyet biztosít az Orosdy kastély felől a 
patakvölgy felé irányuló gyalogos turistaút (idegenforgalmi bemutató út) számára. 
(E sokfunkciójú érzékeny terület rendezésére a vizsgált terv részletes környezeti rendezés 
kidolgozását javasolja.) 
(A közkertek, közparkok mellett rekreáció – játék, sport, pihenés, stb. – helyi igényeinek 
kielégítésére kialakuló szokást tovább élve, a terv a megnyitott intézménykerteket is – 
elsősorban az Önkormányzat kertjét és a sportterületeket – azok intenzív kiépítését 
követően – javasolja – továbbra is – igénybe venni.) 

Erdőterületek tervezett változásai: 

Pilisszántó erdősültsége – az északi hegyes területeket borító kiterjedt erdőségek 
következtében – magas. Az erdőterületek kiterjedésében a földhivatali nyilvántartás, az 
Országos Erdészeti Adattár, a hatályos településrendezési terv és a tényleges 
területhasználat között jelentős eltérés mutatkozik. 
A felülvizsgálati terv az Erdészeti Adattár üzemtervezett erdőterületeit vette alapul, és ehhez 
igazította a hatályos településrendezési tervet. 
Eltérés – az üzemtervezett erdők tervszintű igénybevétele – az alábbi területeken történik: 
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- A közigazgatási terület keleti részén található beerdősült vízmosások területét 
(időszakos vízfolyások, nedves területek) – a földhivatali nyilvántartásnak 
megfelelően – a terv vízgazdálkodási területhasználatba sorolja (3,12 ha). E területek 
rendeltetése elsősorban a felszíni víz elvezetésének biztosítása, de talajvédelmi célú 
erdős jellegét továbbra is meg kívánja őrizni, különös tekintettel e területek 
érzékenységére, védettségére, az ökológiai hálózatban betöltő (ökológiai folyosót 
alkotó) szerepére. 

- Az Orosdy kastély melletti üzemtervezett erdőt (7,54 ha) a hatályos 
településrendezési tervnek és a BATrT-nek megfelelően zöld (közpark) területbe 
sorolja, a turisztika és idegenforgalom igényeit szolgáló intenzív kiépítésre. 

- A temető területeket északról határoló – önkormányzati tulajdonú – elsődleges 
gazdasági rendeltetésű akácos erdőterületet (6,8 ha) közcélra (szociális lakóterület és 
közpark területbe sorolva) tervezi igénybe venni. 

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

- A települési területtől északra, a Hosszúhegy tövében található (erdősülő) felhagyott 
bányaterületek rekultiválására, és a Határárok menti beerdősült telkeken az ökológiai 
folyosó erősítésére, turisztikai útvonal helyének, vonzó környezetének biztosítására, 
javasoltan közjóléti céllal (1,26 ha). 

A fenti tervezett változtatásokkal a település tervezett erdőterületei (768,79 ha) sem a 
hatályos településrendezési tervhez (767,44 ha), sem az Erdészeti Adattár szerinti – 
üzemtervezett – erdőkhöz viszonyítva nem csökkennek. 
Az Erdészeti Adattár által jelzett „tervezett” erdőterületeken a vizsgált terv fejlesztéseket 
nem tervez, ezáltal a jövőbeni erdősítést nem lehetetleníti el. 

Természetközeli területek 

Erdő, illetve mezőgazdasági területbe nem sorolt, nem sorolható, természetes 
növényállománnyal fedett területek, mely a településrendezési eszközökben új 
kategóriaként jelennek meg: 

- Pázsity (33,67 ha) vízmosásokkal szabdalt bozótosodó, erdősödő (a hatályos 
településrendezési tervben korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe sorolt), 
számos védett növény- és állatfajnak élőhelyet biztosító területe. 

- Placsko környéki (a hatályos településrendezési tervben vízgazdálkodási övezetbe 
sorolt) nedves területek jelentős része (16,1 ha). 

Területükön a természetes növényállomány fenntartása, a természet védelme az elsődleges. 
Beépítésüket a terv nem engedi. 

Mezőgazdasági területek tervezett változásai: 

Pilisszántó – 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. 
A kertes mezőgazdasági területek kiterjedése – annak ellenére, hogy új területek kerülnek e 
kategóriába (általános mezőgazdasági területből – 7,44 ha; különleges területből – 4,07 ha) – 
a tervezett intenzívebb beépítést biztosító területhasználat-változásokkal (üdülőterületbe 
sorolva – 7,71 ha; különleges beépítésre nem szánt területbe sorolva – 21,22 ha) jelentősen 
lecsökken. 
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Az általános mezőgazdasági területek zömmel a községtől délre, délnyugatra, vízmosásokkal, 
vízállásos területekkel szabdalt, lejtős domboldalakon helyezkednek el. Kiterjedésük a 
hatályos településrendezési tervhez viszonyítva 44 ha-al lecsökken. 
Az általános mezőgazdasági területek annak ellenére csökkennek, hogy lakóterület (6,64 ha), 
erdőterület (12,63 ha) és vízgazdasági terület (1,25 ha) kerül átsorolásra mezőgazdasági 
területbe. 
A csökkenést az alábbi – részben intenzív irányú (gazdasági terület – 4,01 ha; kertes 
mezőgazdasági terület – 7,44 ha), de főleg extenzív irányú (erdő – 16,3 ha; természetközeli 
területek – 31,02 ha; vízgazdálkodási területek – 5,55 ha) területhasználati átsorolások 
eredményezik. 
A szerkezeti terv általános mezőgazdasági területként jelzett területein a szabályozási terv 
figyelembe veszi a termőhelynek megfelelő tájhasznosítást, a táj és természeti értékek 
megóvását, a jelen állapotokat a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat. 
Ennek megfelelően jelöli ki az Ma-2 és Ma-3 jelű területeket, amelyeken extenzív 
területhasználatot és a vadvonulásnak lehetőséget, területet biztosít, a telkek lekerítését és 
beépítését erősen korlátozza. 

A települési terület (épített környezet) tervezett változásai 

A történeti településszerkezet fő elemei, a kompakt lakóterület, települési terület, a 
körülvevő erdők és mezőgazdasági területek, a települési területet is átszelő vízmosások a 
távlatban sem fognak változni. 
A terv település-szintű változtatási szándékai nem érintik a településszerkezetet a 
településkép, tájszerkezet és tájhasználat lényeges elemeit. 
 
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervekben alkalmazott eszközök arra 
törekednek, hogy a település karaktere ne változzon meg. 
Ennek érdekében a településrendezési terv megőrzi a települési terület kompakt jellegét, a 
beépítésre szánt terültek kiterjedését (összességében) nem növeli, de biztosítja az 
intenzívebb beépítés lehetőségét. A településkép megóvása érdekében korlátozza a 
megengedett beépítettség mértékéből kihasználható területet az egyes tömegek esetében. 
Rendezett keretek között kívánja tartani a kertes mezőgazdasági területek építési 
lehetőségeit úgy, hogy a központi lakóterülettől távolabb és magasabban fekvő részeken 
fokozatosan csökkenti a beépítés intenzitását. 
 
Helyi értékvédelmi terület lehatárolásával, védett utcaképi szakaszok meghatározásával, 
helyi értékvédelemre javasolt épületek megjelölésével és a rájuk vonatkozó szabályozási 
előírásokkal tervezi védeni a település történeti központjára jellemző „szintvonalakra ülő 
zsákutcás jelleget”, jellegzetes utcaképeket, a karakteres, - a településre jellemző – 
épületeket, valamint a települési identitástudathoz kötődő épületeket, létesítményeket. 
A táj és településkép szempontjából érzékeny területeket lehatárolja, helyi védelemre 
javasolja. Növényzetük védelmére, beépítésük szabályozására szigorú előírásokat 
foganatosít. 
 
A település területén található ismert régészeti lelőhelyek a településrendezési tervlapokon 
feltüntetésre kerültek. 
A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek által érintett telkek területén 
történő földmunkákra, illetve építkezésekre vonatkozó jogszabályokra. 
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10.3. TERMÉSZET-, ILLETVE KÖRNYEZETVÉDELMI KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYESÜLÉSE 

A természet-, illetve környezetvédelmi korlátozások, szabályozások célja: 
- a táj sajátosságainak megőrzése, a tájképi megjelenés zavartalanságának biztosítása; 
- az ökológiai hálózat elemeinek és a kapcsolatokat biztosító ökológiai folyosóknak 

(vízfolyások, vízmosások, nedves területek) a megóvása; 
- magas ökológiai potenciállal rendelkező területek (erdők, természetközeli területek, 

extenzív hasznosítású mezőgazdasági területek, stb.) megőrzése; 
- védett növényeknek és állatoknak élőhelyet biztosító természeti védettséget élvező 

területek megóvása; 
- a biológiai aktivitásérték növelése; 
- a környezetalkotó elemek, a levegő, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek 

tisztaságának biztosítása; 
- zaj- és rezgésterhelés csökkentése. 

 
A fentiek érdekében a vizsgált terv az északi erdőségek és a déli mezőgazdasági területek, 
valamint az É-D-i irányú tagoló, összekötő vízfolyások, vízmosások biztosította táji 
sajátosságok megőrzése mellett a táj zavartalanságának biztosítása, a természet védelmének 
érdekében 

- feltünteti, pontosítja az OTrT által kijelölt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület” határát, és területén építmények tájba illesztésének bemutatására 
látványterv készítését írja elő. 

- Feltünteti és korrigálja a hatályos településrendezési terv által kijelölt „helyi 
tájképvédelmi terület” (táj- és településkép védelmi szempontból érzékeny, kitett 
területek) határát, és területén a beépítésre és a növényzet védelmére szigorú 
szabályozást foganatosít. 

- Feltünteti és megőrzi az ökológiai hálózat területeit az európai közösségi jelentőségű 
és országos jelentőségű védelmet élvező területeket. A védelem alatt álló területeken 
a védelmet sértő területhasználatot nem tervez, és csak a természeti értékekkel 
összhangba hozható építéseket javasol, az alábbi területek kivételével: 

- Az M10-es Budapest-Esztergom gyorsforgalmi út ökológiai folyosót lefedő 
nyomvonala a BATrT-ből került átvezetésre. (A nyomvonal jelzés értékű, 
pontosításánál az ökológiai folyosó területe tiszteletben tartandó.) 

- Az ökológiai folyosót és a Natura 2000 területet érintő gazdasági terület 
tartalék „csere terület” céljából – a DINPI jóváhagyásával – a hatályos 
településrendezési tervből került átvezetésre (a területre vonatkozó 
szabályozási előírások a mezőgazdaságii területhasználatnak felelnek meg). 

- Helyi védelemre jelöli ki a Határréti árok Kőörlő alatti területét az ökológiai folyosó, a 
zöldfelületi kapcsolatok fennmaradásának, erősítésének biztosítására, 
beszűkülésének, megszűnésének megelőzésére. 

- Növeli a település ökológiai potenciálját, teljesítőképességét kifejező biológiai 
aktivitásértéket (részletesen a terv alátámasztó munkarészében). 

- A tervezett területhasználat-változásokkal érintett területek jelenlegi 
(hatályos településrendezési terv szerinti) biológiai aktivitásértéke: 816,69. 

- A tervezett területhasználatok biológiai aktivitásértéke: 896,37. 
A biológiai aktivitásérték növekménye: 79,86 (mely 8,85 ha erdő biológiai 
aktivitásértékének – ökológiai teljesítőképességének – felel meg). 
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A környezetalkotó elemek tisztaságának biztosítására a terv korlátozásokat, szabályozásokat 
foganatosít. 

- A levegő tisztaságának érdekében jelentős légszennyezéssel járó tevékenységet a 
településen nem enged. 

- A földtani közeg védelme érdekében 
- földmunkáknál a humusz védelméről gondoskodik, 
- az erózió és defláció elleni védelmet elrendeli, 
- talajszennyezést okozó objektum elhelyezését, tevékenység létesítését nem 

engedi. 
- A vízminőség védelem érdekében 

- lehatárolja a felszíni és felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeket, a 
nyílt karszt-területeket, a karszt-kutak védőidomait, 

- vízfolyásokba szennyezett víz bevezetését tiltja, szennyezett csurgalékvíz 
bejutásának megelőzését javasolja, 

- vízfolyások, árkok karbantartásáról; természetes, természetközeli állapotú 
partjainak megóvásáról gondoskodik. 

- Javasolja a szennyvízhálózat bővítését, a kötelező rácsatlakozást. (Közcsatorna 
hiányában a zárt szennyvíztározót elfogadja.) 

- Zaj- és rezgésvédelem érdekében 
- a közlekedési eredetű zaj csökkentését út-korszerűsítéssel, növénytelepítéssel 

javasolja, 
- csak olyan tevékenység megtelepedését tartja megengedhetőnek, melynek 

zaj- és rezgésterhelési határértékei a határértékeket nem haladják meg. 

10.4. KÖRNYEZETALKOTÓ ELEMEK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAI 

A településen tervezett területfelhasználás-változások nem okoznak, nem okozhatnak 
környezetterhelést-növekedést még akkor sem, ha helyenként intenzívebb beépítést, illetve 
új gazdasági tevékenység megtelepedését eredményeznek. 
 
Pilisszántó levegője tisztának minősíthető, de jelentős légszennyezéssel járó tevékenység a 
településen továbbra sem folytatható. A jelenleg működő kőzúzó, osztályozó, raktározó 
telephely légszennyező hatásai a környezetvédelmi határértékek betartásával, a tervnek 
megfelelő átalakulásával mérséklődnek. 
Az állattartásból eredő bűzterhelések műszaki, technológiai beavatkozásokkal 
megszűntethetőek. 
Pilisszántón a közlekedésből eredő légszennyezés minimális. A Pilisvörösvárról 
Pilisszentkeresztre tartó 11108 jelű bekötőút országos fejlesztése nem tervezett, ezért 
forgalomnövekedés nem várható rajta. 
Távlati tervként a település közigazgatási területét érinti az M10 gyorsforgalmi út tervezett 
nyomvonala, amelynek megvalósulása esetén a 11108 jelű bekötőút forgalma 
megnövekedhet, ami kihat a légszennyezésre is. A terv a közlekedési eredetű légszennyezés 
csökkentését úthálózati fejlesztésekkel, forgalomszervezéssel, valamint útmenti fasorok, 
zöldsávok kialakításával tervezi elérni. 
A porszennyezés kialakulását az utak portalanításával (rendszeres úttisztítás és locsolás), 
illetve leburkolásával, és az építkezéseknél a szóródó, porszennyezés veszélyét hordozó 
anyagok takarásával tervezi megakadályozni. 
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Pilisszántón szolgáltató és lakossági emissziók elsősorban a fűtési szezonban jelentkeznek. A 
kibocsátás csökkentését energiatakarékos megoldások, korszerű tüzelőberendezések (gáz, 
villany) terjedésének további ösztönzésével javasolja. 
 
A talaj védelme érdekében a terv gondoskodik a felhagyott bányaterületek rekultivációjáról 
(a településrendezési tervben megjelölt területhasználatnak megfelelően). 
Gondoskodik a talajok mezőgazdasági eredetű szennyezésének csökkentéséről 
környezettudatos agrártevékenységgel, mezővédő erdősáv kialakításával, illetve 
talajvédelmet szolgáló erdősítésekkel, az állattartás során a jogszabályi előírások 
betartásával, valamint a humuszréteg védelméről építkezések, földmunkák esetében. 
 
A település felszíni, felszín alatti vízminőség védelmének érdekében a HÉSZ foglalkozik a 
szennyvízelvezetéssel és kezeléssel. (Új szennyvízelvezető hálózatot csak elválasztott 
rendszerrel enged 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 kapacitásának növelésével számol. A település csatornahálózatának teljes körű 
kiépítését tervezi a vízminőség védelme érdekében. (A felszín alatti ivóvízkészletek megóvása 
érdekében a település hidrogeológiai védőidomait, védőterületet kijelöli). 
Mezőgazdasági eredetű szennyezések csökkentése (nitrát-terhelés, növényvédő szerek 
bemosódása) érdekében a terv célja a környezettudatos agrártevékenység, valamint extenzív 
hasznosítású területek növelése. (A terv övezeti szinten megkülönbözteti Ma-2, Ma-3 jelű 
extenzív hasznosítású mezőgazdasági területeket.) 
A felszíni szennyeződésre érzékeny területeken csak környezetkímélő mező- és 
erdőgazdálkodást enged. Az állattartás során a trágyatárolást, elhelyezést minden esetben 
kizárólag szigeteléssel ellátott trágyatárolóban engedi. 
 
Vízvédelmi szempontból sérülékeny terület a Placskó-telep alatti berek, mint mocsaras, 
nádas, természetközeli élőhely, továbbá a Határréti víztározótó. A halastavak 
szennyezésének megakadályozása érdekében a befolyó felszíni, felszín alatti vízfolyásokat 
állandóan ellenőrizni kell, valamint az esetleges szennyezések elkerülése végett 
medertisztítást, vízszűrést kell alkalmazni. A vízfolyások menti élőhelyeken – a természetes 
állapotok megőrzése érdekében – a szűrő, tisztító funkciót ellátó nádas területek bővítését 
javasolja. 
 
Zaj- és rezgésterhelés a települést a 11108 jelű út mentén éri. A településen átmenő 11108 
jelű út tengelyétől mért 10-10 m-es távolságban nappal és éjjel is kismértékben határérték 
túllépés van. Forgalomnövekedés nem várható, a jelenlegi értékek úthálózat fejlesztéssel, 
korszerűsítéssel, valamint utcai növényzet kialakításával a közlekedési eredetű zajterhelés 
csökkenni fog. A rezgésterhelés a lakóterületek közelében sebességkorlátozással enyhíthető. 
Az új gazdasági létesítményeknél a zajvédelmi követelményeket szigorúan érvényesíteni kell, 
a zajcsökkentést szolgáló létesítmények, technológiák, szerkezetek alkalmazásával. A 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi 
létesítményekre vonatkozó zajterhelési határértékeket: 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Lakóterület (falusias) 50 dB 40 dB 

Üdülőterület 45 dB 35 dB 
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11. A TERVBEN SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK, SZABÁLYOZÁSOK A TERV 

MEGVALÓSULÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ – KÖRNYEZETRE 

KÁROS – HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE 

A felülvizsgálati terv a környezetre káros hatások elkerülésére területhasználat-változásokat 
tervez, szabályozásokat, elhatározásokat, javaslatokat rögzít. 
 
A felülvizsgálati terv táj-, természet- és környezetvédelmi célú területhasználat változásai 

- erdőterületek növekménye: 1,35 ha 
- természetközeli területek (új kategória): 49,77 ha 
- vízfolyások, vízmosások vízgazdálkodási területbe sorolása: 11,44 ha 
- zöldterületek (közparkok) növekménye: 7,1 ha 
- gazdasági területek csökkenése (csere-terület nélkül): 8,18 ha. 

Táj-, természet- és környezetvédelmi célú elhatározások 
- helyi tájképvédelmi terület kijelölése, 
- helyi természetvédelmi terület kijelölése. 

 
Táj-, természet- és környezetvédelmi célú szabályozási előírások az alábbiak: 
 

Közterület alakítására vonatkozó előírások 

5.§ (4) A közlekedési területeken, meglévő növényzet hiányában 
a) zárt rendszerű vízelvezetés esetén  

aa) 8-10 m szabályozási szélességnél egy oldali fasor  

ab) 10 m feletti szabályozási szélességnél két oldali fasor 

b) nyílt rendszerű, árkos vízelvezetés esetén 
ba) 13-15 m szabályozási szélességnél egy oldali fasor 

bb) 15 m feletti szabályozási szélességnél két oldali fasor 

telepítendő egységes növényanyagból maximum 8 m-es tőtávolsággal, amennyiben a 
közművezetékek elhelyezkedése lehetővé teszi. 

(5) A fasorok létesítéséhez fa-egyedenként legalább 2,5 m2-nyi burkolatlan felületet, 
vagy legalább 1,2 m széles zöldsávot kell kialakítani. 

(6) Közterületen bármilyen okból elhalt, illetve kivágott fák pótlásáról a fák 1 m 
magasságban mért kerületének megfelelő kerület-mennyiségű előnevelt fák 
telepítésével kell gondoskodni. A fapótlási kötelezettség a fa kivágásában érdekeltet 
terheli. 

 
A természeti környezet és tájkép védelmére vonatkozó előírások 

14.§ (1) A település területén nemzetközi és országos jelentőségű védett természeti 
területek találhatók. E területeken a vonatkozó hatályos törvények rendelkezései 
érvényesítendők. 

(2) A természeti értékek védelme érdekében a szabályozási terv helyi védett természeti 
területként határolja le – javasolja – a Határréti árok vízmosásos területét. 

(3) A (2) és (3) bekezdésben foglalt területek hivatalos védetté nyilvánításának az illetékes 
természetvédelmi igazgatóság számára való előkészítése az e szabályzatban foglaltak 
figyelembe vételével a helyi önkormányzat jegyzőjének feladata a természet 
védelméről szóló törvény szerint. 
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(4) A természet védelméről szóló törvény szerinti természetközeli állapotú vizes 
élőhelyként kell figyelembe venni a szabályozási tervben vízgazdálkodási területként 
jelölt vízfolyásokat, vízmosásokat. 

(5) A vízfolyás mentén a telek be nem építhető, kötelezően beültetendő részét a 
szabályozási terv jelöli. E területek jelentős része országos, illetve helyi jelentőségű 
ökológiai folyosó. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti területen 
a) épület, építmény, burkolat nem helyezhető el, 
b) a meglévő fás növényállományt védeni kell, az elhalt növényzet pótlásáról 

gondoskodni kell, 
c) fás növényállomány híján e területsávok a vízparti növénytársulások jellemző 

puhafás növényzetével, talajmegkötő, terjedő tövű cserjékkel telepítendők be, 
d) beépítésre nem szánt területen kizárólag vegyszermentes, extenzív gazdálkodás, 

fenntartás folytatható. 
e) a terepfelszín törmelék és szennyezés-mentességéről gondoskodni kell, 
f) a terület fenntartása és a növénytelepítések során a vízparti karbantartó sávra 

vonatkozó hatályos rendelkezések előírásait be kell tartani. 
(7) Vízmosást, árkot feltöltetni, a víz útját elzárni nem szabad, a feltöltést, elzárást az 

eredeti állapotára vissza kell állítani. 
(8) Patakpart, vízmosás rendezése során a teljes vízgyűjtő területét figyelembe véve kell 

megoldani a víz veszélytelen továbbszállítását, a víz-visszatartási lehetőségek 
megoldási igényével. 

(9) A felszíni vizek kialakult természetes átvezetését a telek tulajdonosa köteles tűrni, a 
mederfenntartás munkálataihoz a hatályos jogszabályok szerinti területsávot köteles 
biztosítani. 

(10) Forrás körül a 10 méteres védőterületet, illetve a forrásfoglalás területét mint 
hidraulikai belső övezetet kell figyelembe venni. 

(11) A felhagyott bányaterületek a településrendezési tervben feltüntetett 
területhasználatnak megfelelő rekultivációs terv alapján rekultiválandók. 

(12) A szabályozási terv jelöli a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet. 
(13) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen az építmények tájba 

illeszkedését látványtervvel kell igazolni. 
(14) A szabályozási terv jelöli a helyi tájképvédelemre javasolt területet. E terület 

településkép, illetve kilátás és rálátás szempontjából érzékeny területek, ezért az 
építmények tájba illeszkedését látványtervvel kell igazolni. 

(15) A helyi tájképvédelemre javasolt területen az épületek 30 m2-nél nagyobb völgy felőli 
homlokzata esetén a homlokzatnak a 30 m2-en túli felületeit omló-kúszó növényzettel, 
illetve magas, nagy lombkoronájú fákkal, örökzöldekkel takarni kell. 

(16) A helyi tájképvédelemre javasolt területeken a tájképet zavaró épület takarására a 
tulajdonos takaró növényzet telepítésére kötelezhető. 

(17) A helyi tájképvédelemre javasolt területen 1 m2-nél nagyobb reklámtábla nem 
helyezhető el. 

(18) A helyi tájképvédelemre javasolt területen 10 cm-nél nagyobb törzs-átmérőjű fát 
kivágni – kivéve a gyümölcsfákat és a kiszáradt egyedeket – kertészeti szakvéleménnyel 
alátámasztott növény-egészségügyi, valamint élet- és vagyonvédelmi okból lehet, vagy 
építési tevékenység miatt, az építésre vonatkozói építési engedély vagy igazolás 
birtokában lehet. 
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(19) A kivágott fák pótlásáról – a fák 1 m magasságában mért kerületének megfelelő 
kerület-mennyiségű előnevelt fák telepítésével – a telek tulajdonosának gondoskodnia 
kell. A fapótlásban nem vehetők figyelembe a nem fává növő örökzöldek.  

 
Környezetvédelmi előírások 

A környezet védelmének általános előírásai 
15.§ (1) A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban 

előírtakat kell figyelembe venni. 
(2) A település igazgatási területén a környezethasználatot úgy kell megszervezni és 

végezni, hogy: 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 
b) megelőzze a környezetszennyezést, valamint 
c) kizárja a környezetkárosítást. 

 
Levegőtisztaság-védelem 
16.§ (1) Légszennyezést okozó helyhez kötött működő, illetve új létesítménynél olyan 

technológiai és anyagkezelési eljárást kell alkalmazni, amelynek légszennyezőanyag 
kibocsátása nem haladja meg a területre érvényes határértékeket. 

(2) A település területén jelentős légszennyezéssel járó tevékenység nem folytatható. 
 
Föld- és talajvédelem 
17.§ (1) A termőtalaj védelme érdekében a földmunkák végzésekor a felső humuszos 

termőréteg megóvásáról gondoskodni kell: 
a) a kitermelt humuszt és altalajt egymástól elkülönítve kell tárolni az 

újrahasznosításig, 
b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos talaj 

kiporzás elleni védelméről gondoskodni kell (takarás, nedvesítés, fű telepítése), 
c) az építési tevékenység befejeztével a deponált humuszos talaj hasznosítását 

helyben kell megoldani, vagy a szakhatóságok által előírt helyen és módon kell 
kezelni. 

(2) Telek és út kialakítása során úgy kell eljárni, hogy az ne segítse elő az eróziós 
kártételek, valamint a szélsőséges vízháztartási helyzet kialakulását. 

(3) Talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és a tevékenység nem 
engedélyezhető. 

(4) A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági területek művelése során az eróziós és 
deflációs károk megelőzése érdekében a talajvédelemről (művelési ág helyes 
megválasztása, mezővédő fásítás, stb.) gondoskodni kell. 

 
Vízminőség-védelem 
18.§ (1) A felszíni és felszín alatti vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. 
(2) Vízfolyásokba állattartásból származó hígtrágya, szerves és műtrágya, valamint 

növényvédő-szer csurgalékvize nem kerülhet. 
(3) A szennyvizek elvezetésére és kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a 28.§ 

tartalmazza. 
(4) A szabályozási terv jelöli a vízfolyás, vízmosás mentén a telek be nem építhető, 

kötelezően beültetendő részét. Ezeken a területeken a 14. § (6)-(7) bekezdéseinek 
előírásait be kell tartani. 
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(5) Vízfolyások, vízelvezető árkok és tó folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a 
tulajdonos, vagy a kezelő, üzemeltető köteles gondoskodni. 

(6) A vízfolyások és a tó természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes 
élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni. 

 
Zaj- és rezgésvédelem 
19.§ Zajt, illetve rezgést előidéző, meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, 

technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon 
szabad elhelyezni és üzemeltetni, hogy a keletkező zaj a területre, illetve rezgés a 
létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg. 

 
Hulladékgazdálkodás 
20.§  (1) A település területén a kommunális hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, 

valamint a szelektív hulladékgyűjtést az Önkormányzat által megbízott szervezetnek, 
vállalkozásnak kell végezni. 

(2) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, üzemi gyűjtőben történő biztonságos átmeneti 
tárolásáról, elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell 
gondoskodnia. 

(3) Építési törmeléket a kommunális hulladéktól elkülönítve kell deponálni. 
(4) Hulladéklerakó telep, illetve veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely a 

település igazgatási területén nem létesíthető. 
 
Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés 
28.§ (1) Új szennyvízelvezető hálózatot elválasztott rendszerrel szabad építeni.  

(2) A település hidrogeológiai és geológiai adottsága miatt, valamint a talaj, talajvíz és a 
felszíni vizek védelme érdekében a szennyvíz és a tisztított szennyvíz is közvetlen, vagy 
drénhálózattal történő talajba szikkasztása, talajvízbe, állóvízbe való bevezetése a 
település teljes közigazgatási területén tilos. 

(3) Beépítésre szánt már csatornázott területen építeni csak a közcsatorna hálózatra 
történő csatlakozással lehet. 

(4) Beépítésre szánt csatornázatlan területen a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig az 
építési telek akkor beépíthető, ha a (5)-(6) bekezdés feltételei teljesülnek. 

(5) Beépítésre szánt csatornázatlan területen és beépítésre nem szánt területen 
elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket, ha a napi keletkező szennyvíz 
mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre álló közcsatorna hálózat 
nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül: 
a) a szennyvizeket egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt 

medencébe kell összegyűjteni, 
ac) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni, 
ad) a közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó 

megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű, szippantó 
autóval járható) útkapcsolat biztosított.  

b) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is 
alkalmazható: 
ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás megoldható 

(felszín alatti tisztított vízelhelyezés tilos) 
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bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 

hozzájárulnak,  

bc) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,  

bd) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a 

befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz. 

(6) Beépítésre szánt csatornázatlan területen és beépítésre nem szánt területen 
elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket, ha a napi keletkező szennyvíz 
mennyisége meghaladja az 5 m3-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a 
területet 200 m távolságon belül: 
a) a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító 

kisberendezés is alkalmazható: 
aa) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadó rendelkezésre 

áll (felszín alatti tisztított víz elhelyezés tilos), 

ab) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 

hozzájárulnak, 

ac) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken, 

ad) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a 

befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,  

b) amennyiben a kisberendezés telepítésének az a) pont szerinti bármelyik feltétele 
nem biztosítható építeni csak közcsatorna csatlakozás kiépítésének megoldásával 
lehet. 

 
Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 
29.§ (1) A felszíni vizek (vízfolyások vízfelületek, tavak) mederkarbantartó parti sávját 

közterületként kell szabadon hagyni, amennyiben a karbantartó sávot közterületként 

nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét 

biztosítani. A biztosítandó parti sáv: 

a) a folyók, patakok mentén 6 m-es sáv 
b) a nyílt árkok mentén minimum 3 m-es sáv. 

(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni. 
(3) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét minden beruházásnál 

ellenőrizni kell és csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő 
biztonsággal továbbvezethető a befogadóig és arra a befogadó kezelője befogadói 
nyilatkozatot ad.  

(4) Ha a csapadékvíz szállító hálózat, vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem 
tudja, akkor telken belül kell a többlet csapadékvizek visszatartását megoldani és csak 
késleltetve, fékezetten lehet a befogadó nyilatkozatnak megfelelően a közhálózatba 
(akár zárt csapadékcsatorna, akár nyílt árkos a közcsatorna hálózat) kivezetni. 

 
Az építés általános szabályai 

 
Építmények elhelyezése, zöldfelületek kialakítása 
35.§ (15) Az övezetekben a meghatározott legkisebb zöldfelület mértékébe a víz- és 

légáteresztő burkolatok nem számíthatók be, a vízfelületek teljes mértékben 
beszámíthatók. 
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(16) A telkek zöldfelülete a beépítéssel egyidejűleg az OTÉK szerinti háromszintes 
növényállománnyal telepítendő be. 

(17) A többszintes növényállomány telepítése az övezetben meghatározott legkisebb 
zöldfelület mértékét nem csökkenti. 

(18) 20 m-nél hosszabb támfal, illetve épületfal esetében a felület megbontásáról, 
takarásáról omló-kúszó növényzet, valamint nagy lombkoronájú fák, örökzöldek 
telepítésével gondoskodni kell. 

(19) A 30 férőhelynél nagyobb parkoló kialakításánál a parkoló összterületének 25 %-án 
zöldfelületet kell létesíteni úgy, hogy a parkoló felületeket legalább 15 m2 területű 
zöldfelületi egységek, zöldsávok tagolják. Ezekbe a felületekbe a parkolók létesítésénél 
kötelezően telepítendő (4 parkoló helyenként 1 db közepes, vagy nagy lombkoronájú 
fa) fák elhelyezhetők. 

 
Tereprendezés, rézsű, támfal 
36.§ (1) Az épület elhelyezése érdekében történő tereprendezés után az épület 

terepcsatlakozásához viszonyított végleges bevágás és feltöltés függőlegesen számított 
legnagyobb eltérése az eredeti terepszinttől sehol nem haladhatja meg a 1,5 métert, 
kivéve, ha az övezeti előírás másként rendelkezik. 

(2) 10%-nál kisebb lejtésű terepen az épülethez csatlakozó terepszint legfeljebb 50 cm 
feltöltéssel alakulhat ki. 

(3) A kert rendezése érdekében történő tereprendezés során a telek be nem épített 
részén az eredeti terepfelszín átalakítása az adott beépítettségnek megfelelő 
kiterjedésben megengedett, de a közvetlenül szomszédos telkek terepfelszínéhez 
képest a telekhatártól mért 1 méteres sávban nem térhet el. 

(4) Tereprendezés az építési helyen kívül kizárólag az előkertben és az épület, garázs 
megközelítése érdekében lehetséges. 

(5) Az Lf-2 és Lf-3 jelű építési övezetekben, terepszint alatti garázs megközelítése 
érdekében a megengedett legkisebb zöldfelület mértékének 15%-áig, de legfeljebb 80 
m2 területen az eredeti terepszinttől lefelé mért legfeljebb 2,5 méter mély bevágás 
alakítható ki az előkertben és az oldalkertben, úgy, hogy a szomszédos telekhatártól 
mért 1 méter széles sávban a terepszint a közvetlenül szomszédos telkek 
terepszintjéhez képest nem térhet el. 

(6) Az előkertben legfeljebb 20 m2 területen a gépjárművel való behajtásnak megfelelő 
magasságú, de az útnál nem magasabb terepszint alakítható ki, amennyiben 
a) a telek az út lejtő felőli oldalán fekszik a telekhatárnál leszakadó legalább 1 

méteres szintkülönbséggel alacsonyabban és 
b) a telek csak a fölötte fekvő útról közelíthető meg. 

(7) Az építési helyen kívül, oldalkert és hátsókert építési határvonalától mért 2,0 m 
távolságon belül tereplépcső illetve kerti szabadlépcső elhelyezhető. 

(8) A kert rendezése érdekében történő 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, kivéve, ha 
az övezeti előírás másként rendelkezik. 

 
Beépítésre szánt területek építési övezeteinek előírásai 

 
A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteinek részletes előírásai 
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43.§ (12) A Gksz-2 jelű építési övezetben építmény elhelyezése érdekében történő 
tereprendezés csak bevágás lehet az építmény telepítéséhez szükséges mértékben. A 
szintkülönbség áthidalására rézsü és támfal teraszosan alkalmazható. Egy támfal 
magassága legfeljebb 3 méter lehet, hosszában legalább 20 méterenként törésponttal 
tagolni kell. 

(13) A Gksz-2 jelű építési övezetben a hátsó és oldalkertben a telekhatártól mért és a 
11108j. országúttól mért 5 méter széles sávban növénytelepítés kötelező. A telepítés 5 
méterenként ültetett nagy lombkoronájú fa és egy cserjesor ültetésével történjen.  

(14) A (12) és (13) bekezdés szerinti szintkülönbség áthidalás és növénytelepítés kialakítása 
során a 7. sz. függelék figyelembe veendő.  

 
Beépítésre nem szánt területek övezeteinek előírásai 

 
A zöldterület övezeteinek előírásai 
51.§ (1) A zöldterület övezetei jellemzően növényzettel fedett, rekreáló és kondicionáló 

szerepet betöltő közterületek, közparkok, közkertek, egyéb zöldfelülettel fedett 
közterületek. 

(2) A zöldterület övezetein közhasználat elől elzárt terület csak ideiglenesen alakítható ki. 
 
Az erdőterület övezeteinek általános előírásai 
56.§ (1) A település erdőövezetei a különböző rendeltetésű erdők fenntartására szolgálnak, 

a Földhivatal nyilvántartása és az Országos Erdészeti Adattár szerint meglévő erdőket 
és tervezett erdőterületeket tartalmaznak. 

(2) Az Erdészeti Igazgatóság által távlati erdősítésre tervezett területeket a szabályozási 
terv jelöli. E területek a Fölhivatalnál nyilvántartott adataiknak megfelelő 
hasznosításúak, a szabályozási terv annak megfelelő övezetbe sorolja. A távlati 
erdősítésre tervezett területeken a földhivatali nyilvántartásnak megfelelő hasznosítás 
korlátozás nélkül folytatható. 

(3) Az erdőterület övezeteire vonatkozó előírások az Erdőtörvény rendelkezéseivel, a 
természet- és környezetvédelmi előírásokkal együtt érvényesek. 

(4) Az erdőterület övezeteiben környezetszennyező tevékenység nem folytatható, 
hulladék, vegyszer, trágya még ideiglenesen sem tárolható. 

 
A vízgazdálkodási terület előírásai 
62.§ (1) A vízgazdálkodási terület természetes vízfelületek, vízfolyások, vízmosások és árkok 

fenntartását szolgálja. A vízgazdálkodási terület a szabályozási terven V jellel jelölt 
övezetet alkot. 

(1) Vízgazdálkodási területként bejegyzett területet (tavak, árkok, vízfolyások, stb.) egyéb 
célra hasznosítani, a medret érintő bármilyen korrekciót végezni csak vízjogi engedély 
alapján szabad. 

 
A természetközeli terület előírásai 
63.§ (1) A természetközeli terület a művelés alatt nem álló, természetes állapotában értéket 

képviselő területek fenntartására szolgál. A természetközeli terület a szabályozási 
terven Tk jellel jelölt övezetet alkot. 

(2) A Tk jelű övezetben a természetes állapotok fenntartását biztosítani kell.  
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(3) A Tk jelű övezetben kizárólag a természetes állapotok fenntartását, illetve 
ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak, illetve a szabályozási tervben a Háziréti tó 
közelében kijelölt helyen természetes anyagból készült játszótéri játékok helyezhetők 
el oly módon, hogy azok a természetes állapotokat ne károsítsák. 

(4) A Tk jelű övezetben épület nem helyezhető el. A játszótéri játékok elhelyezésére 
kijelölt területet a Szabályozási Terv jelöli. 

12. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

Jelen környezeti vizsgálat (értékelés) Pilisszántó településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatához készült. 
A felülvizsgálati terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban rögzített fejlesztési 
tervek (közlekedési, lakóterületi, gazdasági, turisztikai, stb.) megvalósítására lehetőséget, 
területet biztosítson, rögzítse a fejlesztések megvalósításának feltételeit, szabályait, és a 
fejlesztésekkel párhuzamosan biztosítsa a táji, természeti értékek megőrzését, a település 
ökológiai potenciáljának (biológiai aktivitásértékének) növelését, valamint az egészséges, 
minőségi életkörülményeket. 
 
A vizsgált terv a fenti feladatát a hatályos jogszabályok előírásainak eleget téve valósította 
meg. 
Megfelel a releváns tervek az OTrT és BATrT célkitűzéseinek, térségeinek és övezeteinek, 
illetve azok előírásainak. 
Megőrzi a táj sajátosságait, jellegzetességeit, lehatárolja, pontosítja a BATrT által kijelölt 
„tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” övezetét, táj- és településkép 
védelmi szempontból érzékeny, kitett területeket lehatárolja, és helyi védelemre javasolja. 
A védett, védelemre javasolt természeti területeket lehatárolja, területükön fejlesztéseket, 
változtatásokat nem tervez. 
A tájhasználati konfliktusokat rendezi. 
Az igénybe vett erdőterületek visszapótlásáról gondoskodik. 
A település jelenlegi (hatályos településrendezési tervhez viszonyított) biológiai 
aktivitásértékét jelentősen megnöveli. 
 
A terv megvalósulása során várható környezeti hatás-változások nem jelentősek, és gyakran 
pozitívak. 

- A település viszonylag tisztának mondható levegőjét sem a közlekedési szennyezés 
(forgalom-növekedés nem várható); sem gazdasági légszennyezés (jelenlegi gazdasági 
terület átalakítása, új gazdasági területeken korszerű technológia alkalmazása); sem a 
lakossági emisszió (korszerű tüzelőberendezések terjesztése); sem a porszennyezés 
(útkorszerűsítések, intenzív fenntartások) nem veszélyeztetik. 

- A földtani közeg, a talajfelszín védelme a zöldmezős fejlesztések – lehetőség szerinti – 
visszaszorításában (a beépítésre szánt területek nagysága csökken), a humuszréteg 
védelmében, az erózió és defláció elleni védelemben nyilvánul meg. 

- A felszíni vizek szempontjából a tervben jelölt fejlesztések többnyire pozitív ható-
tényezőként értékelhetők. 
A vonatkozó szabályozási előírások a vízmedrek természetközeli állapotának 
megőrzését, jó karban tartását, a felszíni vízfolyások tisztaságának javítását célozzák. 
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- A felszín alatti vizekre nézve a tervezett fejlesztések potenciális veszélyt nem 
jelentenek. 
A tervezett szennyvízcsatorna-hálózatbővítés, hiányában a szennyvíztárolás 
szigorítása a felszín alatti vizek tisztaságára kedvező hatással lesz. 

- A zajterhelés számottevő növekedése nem várható. Közlekedési eredetű zaj 
növekedése – mivel forgalomnövekedés nem prognosztizált – nem várható. A 
jelenlegi északi gazdasági terület zajterhelése a terület átalakulásával csökkenni fog. 
A tervezett gazdasági területek zajterhelést okozó létesítmény megtelepedése nem 
engedhető. 

 
(Az egyedi létesítmények által okozott környezeti terheléseket, esetleges konfliktusokat a 
létesítésüknél, a környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében kell megoldani.) 
 
Összességében a tervezett fejlesztések (területhasználat-változások) a szabályozási előírások, 
rendelkezések betartása mellett 

- a táji, természeti értékeket nem sértik, 
- a település ökológiai potenciálját nem csökkentik, 
- a környezetminőséget nem rontják. 
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Közösségi jogszabályok 

2001/42/EK (VI. 27.) irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról 
2013/24/EU végrehajtási határozat a Pannon Régió közösségi jelentőségű természeti 
területeit tartalmazó, frissített jegyzék kiadásáról 
 

Törvények 

1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről (Ramsar 1971. és módosításai) 
1995. évi LXXXI. törvény a biológiai sokféleség egyezmény kihirdetéséről 
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről 
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet védelméről 
2003. évi XXVI. törvény az országos területrendezési tervről 
2007. évi LX. törvény az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye (Kiotói jegyzőkönyv) 
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezeti 
Programról 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
2012. évi CCXVII. törvény az ÜHG közösségi rendszerében történő részvételről 
 

Kormányrendeletek 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről 
148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 
és területrendezési terv tartalmi követelményeiről 
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, 
valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a 
megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett 
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről 
 

 

 



35 

 

Miniszteri rendeletek 

74/1999. (XII. 25.) EÜM rendelet a természetes gyógytényezőkről 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelés határértékeinek 
megállapításáról 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az Európai Közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről. 


