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ELŐZMÉNYEK 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata településrendezési eszközének módosítását és javítását kezdeményezte  
az 1. mellékletben csatolt képviselő testületi határozat 2. pontja szerint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - továbbiakban: R. - szerint teljes eljárással. 
 
A jelen teljes eljárással egy időben - a 89/2014. (V.27.) KT. számú határozattal - indított egyszerűsített eljárás 
véleményeztetése már megtörtént. A véleményeket kiértékelve az Önkormányzat úgy döntött, hogy az 
egyszerűsített eljárás lezárása helyett annak módosított anyagát egyesíti jelen teljes eljárás dokumentációjával 
és egységes szempontok szerint véleményezteti azokat. 
 
A R. 16. § (5) bekezdésének megfelelően a módosításhoz kizárólag a közlekedési szakág megalapozó 
munkarésze kerül aktualizálásra, a többi szakterület vonatkozásában változtatás nem történik. 
 
 

A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE 
 
1. HÉSZ módosítások 
 
a) - v) pontokban részletezett módosítások, melyeket kifejtésük helyén mutatunk be részletesen. 
 
 
2. Szabályozási Terv módosítások 
 
a) 
A Tücsök utca 10-es út felé való kivezető szakaszán a szabályozási szélesség növelése.  
 
b) 
A Tücsök utca feletti lakóterület kiszolgáló utcáinak újra szabályozása, zárványingatlanok (2075, 2076) 
megközelítésének biztosítása. 
 
c) 
A Gksz-4 építési övezet  egy részének módosítása Gksz-5 építési övezetté. 
 
 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI: 
 
216/2013. (XII.30.) Kt. sz. határozat a településszerkezeti tervről 
19/2013. (XII.19.) Kt. számú rendelet a község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről, utolsó 
módosítása: 2/2014. (II.25.) Kt. számú rendelet. (a helyi építési szabályzat a település honlapján megtekinthető: 
http://www.pilisborosjeno.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2013-10-26-17-15-17)  
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A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK KIFEJTÉSE 
 

1. A HÉSZ ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 
 

1.a.  
A szintterületi mutató értelmezése az Lke-1 építési övezet kivételével nincs definiálva. Emiatt "Értelmező 
rendelkezések" címmel új szakasz beillesztését javasoljuk. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
1. lábjegyzet a 6. §-hoz: 
 
A szintterületi mutató a szabályzat előírásai 
között a valamennyi építményszint bruttó 
alapterülete összegének és a telek területének 
hányadosából képzett mutatószámot jelenti. A 
számítás során a pinceszintnek minősülő, 
valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad 
belmagasságú területeket figyelmen kívül kell 
hagyni. 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
1/A § 
1. 
Szintterületi mutató: 
A szintterületi mutató a szabályzat előírásai között a 
valamennyi építményszint bruttó alapterülete 
összegének és a telek területének hányadosából 
képzett mutatószámot jelenti. A számítás során a 
pinceszintnek minősülő, valamint az 1,90 m-nél 
kisebb szabad belmagasságú területeket figyelmen 
kívül kell hagyni. 

 
1.b.  
A "vegyes tető" fogalmát a szabályzat használja, de az nincs definiálva. Az értelmező rendelkezésekbe be 
kell illeszteni magyarázatát. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
 Új előírás: 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
1/A § 
.... 
2. 
Vegyes tető: 
Többféle lejtéssel kialakítható magastető. 

 
1.c.  
Sarok telek esetében a telek hosszoldalán lévő 5 méteres előkert a telek mélységéből, azaz keskenyebbik 
méretéből sokat elvesz. Ezen előkerteket 3 méteres minimumban elegendő szabályozni.  
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat:  
3. § 
(6)   
A település építési telkeinek előkertje 5 m, ha az 
építési övezetre vonatkozó előírások másképp 
nem rendelkeznek. ..... 

3. § 
(6)   
A település építési telkeinek előkertje 5 m, ha az 
építési övezetre vonatkozó előírások másképp nem 
rendelkeznek. A két előkerttel rendelkező saroktelkek 
esetében a hosszabbik oldalon az előkert mérete 3 m, 
ha az építési övezetre vonatkozó előírások másképp 
nem rendelkeznek. .... 
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1.d.  
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala észrevételezte, hogy a HÉSZ műemlékekre nézve 
előírást tartalmaz az antennák elhelyezhetősége érdekében, holott azt magasabb rendű jogszabály 
tartalmazza. A többszintű szabályozás elkerülése céljából az előírásokat hatálytalanítjuk. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
3. § 
(11) 
Antenna nem helyezhető el: 

a) műemlék épületen és a hozzá tartozó 
telek területén, 

b) műemléki környezet területén, 

Hatályon kívül helyezés 

 
1.e.  
Az oromfalas homlokzatok hagyományos falusi arányát elegendő a hagyományos falusias beépítésű 
területeken megkövetelni.  Az új beépítésű kertvárosias területeken nem tartjuk ezt az előírást 
szükségesnek. A tetők dőlésszögét az építési övezetek részletes előírásai szabályozzák, az itteni 
hivatkozás kettős szabályozást eredményez. A meglévő oromfalakra csak akkor kell értelmezni ezt a 
szabályt, ha az oromfalat átépítik, az épület egyéb átépítései esetében nem. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
3. § 
 (15)  
Lakóterületen oromfalas homlokzat vagy 
homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb 
nem lehet, a nyeregtető dőlésszöge 38 foknál 
kisebb nem lehet. Ezt a szabályt meglévő, 
oromfalas épület átalakításakor is érvényesíteni 
kell 

3.§ 
(15)  
Falusias lakóterületen oromfalas homlokzat vagy 
homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb 
nem lehet. Ezt a szabályt meglévő oromfal 
átalakításakor is érvényesíteni kell.  

 

 
1.f.  
Az általános előírások között a lakóterületi tetők hajlásszöge meg van határozva, holott ezt az övezeti 
előírások is meghatározzák. Az általános előírások közül törölni kell ezt az előírást. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
3. § 
(16)   
Lakóterületen, ha az egyes építési övezet 
részletes előírásai másképp nem rendelkeznek, a 
magastetők dőlésszögének 35-45 fok között kell 
lennie. 

Hatályon kívül helyezés 
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1.g.  
A tereprendezés jelenlegi szabályozása az építési hatóság számára nem egyértelmű. A "bizonyítható 
hátrány" nem egyértelmű fogalom.  
A tereprendezést telekcsoportosan egyöntetűen célszerű kialakítani mind településrendezési, mind 
gazdaságossági, mind műszaki (vízelvezetés, lejtésviszonyok) szempontból. Ezt a jelenlegi 1 méteres 
korlát nem teszi általában lehetővé. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
3. § 
(17) 
A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb 
mértéke a lakóterületen, kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területen, vegyes- és 
üdülőterületeken 1,00 m. A lakóterületen a rézsű 
és a támfal magassága a rendezett terepszinttől 
mért 1,0 m-t nem haladhatja meg, kivéve az 
épületek legalsó szintjén elhelyezett 
gépjárműtárolóhoz vezető lejárókat, ahol a 
terepvonal által indokolt esetben a támfal 1,0 m-
nél magasabb is lehet. A terep megváltoztatása 
csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon 
valósítható meg, hogy az ne járjon bizonyítható 
hátránnyal a szomszédos telek használatára. 
 

3. § 
(17) 
A telek, telekcsoport eredeti terepszintjének 
megváltoztatása a telek teljes területén a határoló 
utakhoz való illesztéssel megvalósítható. 
A határoló utak szintjét az utak, útszakaszok 
hossztengelyére merőlegesen kell az építési telekre 
vetíteni, mely vetített szint meghatározza a terepszint 
változtatás legnagyobb mértékét. 
Az eredeti terep megváltoztatása a telek, telekcsoport 
határoló útjának szintjéig lehetséges. 
Amennyiben a telkek rendezett terepszintje eltér 
egymástól, a szintkülönbséget legfeljebb 45 fokos 
rézsűképzéssel kell áthidalni. 
Beépítés esetében az előkertek szintjét a határoló 
utakhoz kell illeszteni, azokhoz képest legfeljebb 5%-
os eséssel. 
Amennyiben egy telket több út határol - az előkertek 
kivételével - az alacsonyabban fekvő út szintjét kell 
alapul venni. 

 
1.h.  
A fejlesztési területeken az épületek engedélyeztetése, a telkek beépítése és a közművek kiépítése nem 
azonos ütemben történik. A konfliktus feloldása céljából a közművesítési előírást módosítani szükséges. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
3. § 
(19)   
A település beépítésre szánt területein a telkek 
beépítésénél teljes közműellátás biztosítandó, a 
beépítésre nem szánt területein az ingatlanok 
beépítésénél részleges közműellátás biztosítandó. 

3. § 
(19)  
a) 
A település beépítésre szánt fejlesztési területein a 
telkek megközelítését biztosító közterületen vagy 
magánúton a telkek beépítése előtt ki kell kiépíteni a 
vízellátás, szennyvízelvezetés, elektromos ellátás 
valamennyi felszín alatti építményét. 
b) 
A település beépítésre szánt kialakult területein a 
telkek beépítésének feltétele a vezetékes víz-, 
elektromos ellátás és szennyvízelvezetés megléte. 
c) 
A beépítésre nem szánt területek beépítésénél 
részleges közművesítettség biztosítandó. 
d) 
A hidrogeológiai védőterületen, ha a vezetékes 
megoldás nem kötelező, a szennyvízelvezetés csak 
zárt szennyvíztározó építésével és igazolt 
működtetésével váltható ki. 
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1.i.  
Közterület szabályozásának végrehajtása esetében ellehetetlenül a telekalakítás, amennyiben a 
visszamaradó építési telek kisebbé válik az építési övezetre vonatkozó előírásnál. 
 
Hatályos előírás: Javasolt új előírás: 
- 3. §  

(20) 
A szabályozási terven jelölt közterület-szabályozás 
akkor is végrehajtható, ha a telek mérete az övezetben 
előírt minimum alá kerül. Az így kialakított telek - a 
legkisebb telekre vonatkozó előírás kivételével - az 
övezetre vonatkozó előírások betartásával beépíthető. 

 
1.j.  
A hegyoldal,  mint településkép egységes megjelenése érdekében a magastetőket csak lapos, égetett 
agyag, terrakotta színű cseréppel lehet fedni a fejlesztési területeken. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
 Új előírás: 

3. § 
(21)  
A fejlesztési lakóterületek építési övezeteiben - az 
övezeti előírásokban megengedett anyaghasználat 
korlátozásával - magastető fedése csak terrakotta 
színű, sík égetett agyag cseréppel lehetséges. 

 
1.k.  
A lakóövezetekben a jelenlegi előírás nem szabályozza kielégítően az övezeti előírásnál nagyobb méretű 
telkeken elhelyezhető épületek, lakások számát. 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
5. § 
(4) 
A lakóövezetekben egy telken legfeljebb két 
épület helyezhető el, az egyéb vonatkozó 
előírások betartásával, ezek közül egy szolgálhat 
lakás céljára, melyben legfeljebb 2 lakás 
létesíthető, ha az építési övezet előírásai másképp 
nem rendelkeznek. 
 

5. § 
(4) 
A lakóövezetekben egy telken több építmény 
elhelyezhető, amelyek közül egy szolgálhat nem lakó 
funkciót. 
A telken annyi épület helyezhető el, ahányszor az 
építési övezetben megengedett legkisebb telekterület 
a telek teljes területén belül maradék nélkül megvan. 
Az egy lakóépületben elhelyezhető lakások számát 
és az egyéb beépítési mutatókat az OTÉK alapján az 
egyes övezetek előírásai határozzák meg. 
Amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások 
a lakásszámot nem határozzák meg, egy épületben 
legfeljebb két lakás helyezhető el. 
Amennyiben egy telken belül több lakóépület épül, 
azok egymástól mért távolsága legalább az övezeti 
előírásban meghatározott legnagyobb 
építménymagassággal azonos. 
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1.l.  
Az Lke-1 és Lke-2 építési övezetekben szabadonálló beépítési lehetőség biztosítása is kívánatos a 
megfelelően széles telkeken.  
Az Lke-2 építési övezet előírásai a további javaslatok során tárgyalásra kerülnek, az alábbi módosítási 
javaslat ezért itt nem tér ki rá. 
 
Hatályos előírás Lke-1 építési övezetben 
6. § (1): 

építési telek építmény 

beépítettsége 
leg- 

kisebb 
leg-

nagyobb 
Építési 
övezet 

jele 

be-
építés 
módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélesség

e 
(m) 

terepszint 
 alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató (m2/m2) 

legkiseb
b 

zöldfelül
et (%) 

Építmény-magasság 
(m) 

Lke-1 O 720 16 50 30 0,5
1
 50 2,5 6,0 

 
Módosítási javaslat Lke-1 építési övezetben: 
(1) 

építési telek építmény 

beépítettsége 
leg- 

kisebb 
leg-

nagyobb 
Építési 
övezet 

jele 

be-
építés 
módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélesség

e 
(m) 

terepszint 
 alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató (m2/m2) 

legkiseb
b 

zöldfelül
et (%) 

Építmény-magasság 
(m) 

Lke-1 
O/S

Z** 
720 16 50 30 0,5

1
 50 2,5 6,0 

** a közterülettel párhuzamosan mért 20 méteres szélességet el nem érő telekszélesség esetében 
a beépítési mód oldalhatáron álló, a beépített területen a közterülettel párhuzamosan mért legalább 
20 m szélességű telken az oldalhatáron álló és a szabadon álló beépítési mód választható 
lehetőség 

 
1.m.  
A „vegyes tető” az Lke-1 övezet előírásaiban nem szerepel, ugyanakkor indokolatlan a kizárása. 
A 6. § (2) bekezdésében értelemzavaró a „legfeljebb” szó használata. 

 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
6. § 
(2)  
Az építési övezetben épületlezárás csak 
magastetővel valósítható meg, a magastető 
tetőhajlása legfeljebb 35-45° között lehet. A 
völgy felőli homlokzaton csak lekontyolt tetőidom 
alakítható ki. 
 

6. § 
(2)  
Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel is 
megvalósítható, a magastető tetőhajlása 35-45° között 
lehet. A völgy felőli homlokzaton csak lekontyolt 
tetőidom alakítható ki. 
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Az Lke-2 építési övezetben a következő változtatásokat javasoljuk 

 
1.n.  
Hatályos előírás: 
7. § 
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

építési telek építmény 

beépítettsége legkisebb 
legna-
gyobb 

Építési 
övezet 

jele 
beépí-

tés 
módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) terepszint 
alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

Legki-
sebb 

zöldfelü-
let (%) Építmény-magasság 

(m) 

Lke-2 O 1000 16 30 (0)* 15 0,25  70 3,0 5,5 

* az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy 

annak védőtávolságával 

 
Javasolt előírás: 
7. § 
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

építési telek építmény 

beépítettsége legkisebb 
legna-
gyobb Építési 

övezet jele beépí-
tés 

módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 
terepszint 
alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legkisebb 
zöldfelü-
let (%) 

Építmény-magasság 
(m) 

Lke-2 O/SZ 
** 

1000 16 25 (0)* 25**** 0,40  60 3,0 5,5*** 

* az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy más 
jogszabályban meghatározott védőtávolságával 
** a közterülettel párhuzamosan mért 20 méteres szélességet el nem érő telekszélesség esetében a beépítési 
mód oldalhatáron álló, a beépített területen a közterülettel párhuzamosan mért legalább 20 m szélességű telken 
a beépítési mód szabadon álló 
*** a legnagyobb homlokzatmagasság 6,5m 
****egy épület beépített területe legfeljebb 250m2 
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1.o.  
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
7. § 
(2) 
a) 
Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel 
is megvalósítható, a magastető tetőhajlása 35-
45° között lehet. A völgy felőli homlokzaton csak 
lekontyolt tetőidom alakítható ki. 
.... 
 
c) 
Az övezetben toronyszerű kiemelés nem 
létesíthető. Álló tetőablak, tetőfelépítmény külső 
vetületi hossza nem haladhatja meg a tetőfelület 
külső vetületi hosszának 1/3-t.  
.... 
d) 
Az épületek homlokzati felülete legalább 40%-
ban vakolt legyen, homlokzatburkolásra 
alkalmazható anyagok a homlokzati felület 
legfeljebb 60%-án: tégla, természetes kő, műkő, 
látszóbeton burkolóanyagok a természetes 
építőanyagok színeiben. 
 

7. § 
(2) 
a) 
Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel is 
megvalósítható, a magastető tetőhajlása 30-45° között 
lehet, a beépített terület 10%-án a magastető 
tetőhajlása 60° lehet. A völgy felőli homlokzaton csak 
lekontyolt tetőidom alakítható ki. 
.... 
c) 
(az első mondat törlendő) 
Álló tetőablak, tetőfelépítmény külső vetületi hossza 
nem haladhatja meg a tetőfelület külső vetületi 
hosszának 1/3-t. 
.... 
d) 
(az 1.f pont alatt módosítva) 
Az épületek homlokzatfelülete vakolt, tégla, 
természetes kő, műkő, látszóbeton, fa lehet 
természetközeli színekben (fehér, szürke, barna 
árnyalatok, fa esetében zöld). 
 
 

 
1.p.  
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
7. § 
(6) 
Az építési övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal határos telkein be nem építhető terület 
az építési telek Nemzeti Park határától számított, 
arra merőleges méretének 1/3-a, de legalább 10 
m. E területen sem épület, sem melléképítmény 
nem létesíthető, ettől eltérni csak a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park szakvéleménye alapján lehet. 
 

7. § 
(6) 
Az építési övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal 
határos telkein be nem építhető terület az építési telek 
Nemzeti Park határától számított 10 m.  
E területen sem épület, sem melléképítmény nem 
létesíthető. 
 

 
1.q.  
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
- 7. § 

(7) - új előírás 
a) 
Az előkert mérete:  
Új beépítésű, fejlesztési területeken: 6m* 
Kialakult beépítésű, beállt területeken: kialakult 
b) 
Az oldalkert mérete: 3m 
 

 
* 
Újonnan beépítésre kerülő fejlesztési területek telkein, ahol a megközelítést biztosító közterület, vagy magánút 
szabályozási szélessége nem éri el a 12,0 m-t. 
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1.r.  
Az Lf – falusias lakó övezet hatályos Z – zártsorú beépítési előírása helyett O – oldalhatáros építési hely 
előírása. A zártsorú beépítésű telkek mellett a Z – zártsorú, vagy Zh – hézagos zártsorú beépítés 
lehetősége (illeszkedés) legyen választható. 
 
Hatályos előírás 
15. § 
 (4) 

építési telek építmény 

beépítettsége legkisebb 
legna-
gyobb 

Építési 
övezet 

jele 
beépí-

tés 
módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
széles-

sége (m) terepszint 
alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legki-
sebb 

zöldfelü-
let (%) Építmény-magasság 

(m) 

Lf Z 720 16 60 30 0,5  40 3,5 5,0 

 
Javasolt módosítás: 
15. § 
(4) 

építési telek építmény 

beépítettsége legkisebb 
legna-
gyobb Építési 

övezet jele Beépí-
tés 

módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
széles-

sége (m) terepszint alatt 
(%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legkisebb 
zöldfelü-
let (%) Építmény-magasság 

(m) 

Lf O* 720 16 60 30 0,5  40 3,5 5,0 

 
*  
Kialakult zártsorúan beépített telek melletti ingatlanon zártsorú építési hely  is választható  
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1.s.  
Településrendezési szerződés - Budai Tégla - megkötése érdekében új építési övezet bevezetése vált 
szükségessé az előzetes tájékoztatásban 2.b. ponttal megjelölt területen. Az új Gksz-5 építési övezet 
annyiban különbözik a meglévő Gksz-4 építési övezettől (hatályos szabályzat 24. §-a), hogy a legnagyobb 
beépíthetőség 35 helyett 50%, a legnagyobb terepszint alatti beépíthetőség 50 helyett 35%, a kétszintes 
csarnoképületek megvalósítása érdekében a legnagyobb szintterületi mutató 1,0 helyett 2,0, a 
legnagyobb építménymagasság 9,0 m helyett 12,0 m, a burkolt kültéri tároló területek és 
tehergépkocsival járható belső utak mennyisége miatt a legkisebb zöldfelület 30 helyett 20% 
A módosítás a szabályozási tervet is érinti (lásd ott a 2. fejezetrészben) 
 
Javasolt új előírás: 
 

24/A § 
 
(1) Az övezetben létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét 
az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

építési telek építmény 

beépítettsége 
leg- 

kisebb 
leg- 

nagyobb 
Építési 
övezet 

jele 
be-

építés 
módja 

leg-kisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

terep-
szint 
alatt 
(%) 

terep-szint 
felett 
(%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) építménymagasság 
(m) 

Gksz-5 SZ 5000 30 35(0*) 50 2,0 20 3,0 12,0 

 
* az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy 
más jogszabályban meghatározott védőtávolságával  
 
(2)  Az építési övezetben az alábbi épületek, építmények helyezhetők el: 
a) Bármely, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célt szolgáló épület, 
b) A gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló, legfeljebb egy lakás a létesíthető maximum 50 m2 alapterülettel a fő 
funkcióval együtt vagy annak megléte után.  
c) igazgatási, egyéb irodaépület. 
(3) Az övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan 
létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező. 
(4) Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
(5) Az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy 
annak védőtávolságával, az épületek statikai és akusztikai tervezésénél figyelemmel kell lenni a 
gyorsforgalmi út útépítési technológiájából fakadó kedvezőtlen hatásokra (rezgés, zaj). 

 



VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  12/32 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  - TELJES ELJÁRÁS 2015. FEBRUÁR 

 
1.t.  
Szükséges a 36. §-ban „Csatornázás” cím alatt megfogalmazott előírások szétbontása 
szennyvízelvezetésre és csapadékvíz elvezetésre. 
A csapadékvíz telken belül tartását szigorítja a szabályzat (javaslat 5) pontja) 
 
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
CSATORNÁZÁS 
36. § 
 (1) A szennyvizekkel a környezetet 
szennyezni nem szabad, ezért: 
a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme 
érdekében a szennyvizek szikkasztása a település 
egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid 
időre - sem alakítható ki. 
b) Tilos a nyílt árkokba való szennyvízrákötés, 
valamint a felhagyott kutakba történő 
szennyvízbevezetés. 
(2) A településen elválasztott rendszerű 
csatornahálózatot kell létesíteni. 
(3) Vállalkozási, gazdasági, területről a 
kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a 
közcsatornára való rákötési előírásoknak meg 
kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet 
telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a 
megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell 
tisztítani. 
(4) A terület hosszú távú arculatformálása és 
a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 
csapadékvíz elvezetésére: 
a) A beépített, illetve a beépítésre szánt 
területen burkolt út csak nyílt, vagy zárt 
csapadékvízelvezetéssel együtt építhető. 
b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési illetve 
szikkasztó árkos rendszer tartható fenn a már 
üzemelő közlekedési utak mentén. 
(5) A 20 db, illetve annál több gépkocsit 
befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell 
kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen 
a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a 
zöldfelületre 
(6) Karbantartás, illetve belvíz védekezés 
számára 
a) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő 
árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken 
a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon 
legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, 
b) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő 
folyóvizek partélétől 5 m szélességű sáv szabadon 
hagyandó. 
Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet 
(árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra 
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély 
alapján a vízügyi kérdésekben területileg 
illetékes hatóság engedélyével szabad. 

VÍZELVEZETÉS 
36. § 
(1) A településen elválasztott rendszerű vízelvezető 
hálózatokat kell létesíteni. 
Szennyvíz 
(2) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem 
szabad, ezért: 
a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme 
érdekében a szennyvizek szikkasztása a település 
egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid 
időre - sem alakítható ki. 
b) Tilos a nyílt árkokba való szennyvízrákötés, 
valamint a felhagyott kutakba történő 
szennyvízbevezetés. 
(3) A telkekről a kibocsátott szennyvíz 
szennyezettségének a közcsatornára való rákötési 
előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő 
szennyezettségű vizet telken belül létesítendő 
szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség 
mértékéig - elő kell tisztítani. 
Csapadékvíz 
(4) A terület hosszú távú arculatformálása és a 
kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 
csapadékvíz elvezetésére: 
a) A beépített, illetve a beépítésre szánt területen 
burkolt út csak nyílt, vagy zárt 
csapadékvízelvezetéssel együtt építhető. 
b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési illetve 
szikkasztó árkos rendszer tartható fenn a már 
üzemelő közlekedési utak mentén. 
(5) A csapadékvizet telken belül kell tartani, 
szikkasztani. 100 m2 tetőfelületenként legalább 5m3 
méretű tárolót kell biztosítani. A tároló a telken belül 
bárhol elhelyezhető. 
(6) Karbantartás, illetve belvízvédekezés számára 
a) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő 
árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a 
nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 
3 m, a másik oldalon legalább 1 m, 
b) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő 
folyóvizek partélétől 5 m szélességű sáv szabadon 
hagyandó. 
(7) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet 
(árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra 
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján 
a vízügyi kérdésekben területileg illetékes hatóság 
engedélyével szabad. 
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1.u.  
Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
50. § 
(1) 

A helyi védelem alatt álló épületeken, 
építményeken végzett építési munkákat a helyi 
értékvédelemről szóló külön rendelet 
előírásainak együttes betartásával kell végezni. 

50. § 
(1) 
Helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciója vagy 
újraépítése esetén az épület egy része, vagy egésze 
az eredeti méreteinek figyelembe vételével építhető 
újra akkor is, ha az övezet beépítési előírásai azt nem 
tennék lehetővé. A rekonstrukció vagy újraépítés 
szakmai megfelelőségét – települési, vagy térségi 
főépítész jóváhagyását is tartalmazó – polgármesteri 
állásfoglalással kell igazolni. 

 
1.v.  
A homlokzati anyaghasználat szabályozása túl merev, nem teszi lehetővé a fa használatát, nem teszi 
lehetővé teljes egészében tégla- vagy kőburkolatú házak építését. 
 

Hatályos előírás: Módosítási javaslat: 
Az épületek homlokzati felülete legalább 40%-
ban vakolt legyen, homlokzatburkolásra 
alkalmazható anyagok a homlokzati felület 
legfeljebb 60%-án: tégla, természetes kő, műkő, 
látszóbeton burkolóanyagok a természetes 
építőanyagok színeiben. 
 

Az épületek homlokzatfelülete vakolt, tégla, 
természetes kő, műkő, látszóbeton, fa lehet 
természetközeli színekben (fehér, szürke, barna 
árnyalatok, fa esetében zöld). 
 

 

Az előírás a hatályos szabályzat következő pontjaiban fordul elő: 
6. § (2) c),  
7. § (2) d),  
8. § (3) c),  
9. § (4) c),  
10. § (3) c),  
11. § (3) c),  
12. § (4) c),  
13. § (4) c),  
14. § (4) c),  
15. § (5) c),  
17. § (6) c),  
18. § (5) c),  
19. § (5) c) 
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2. A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

 
2.a 
A Tücsök utca meglévő, kialakult 10-es útra kapcsolódó kivezető szakasza 7,5 méterben lesz szabályozva a 
jelenlegi 4 méteres szélesség helyett. 

Google légi fotó szerinti állapot a Tücsök utca kivezető szakaszán 
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2.b 
A Tücsök utca feletti fejlesztési lakóterület kiszolgáló utcáinak szélessége 12 és 16 méter helyett 10 és 12 
méteres szabályozási szélességet  kapnak. 
Ezzel párhuzamosan megoldást ad a szabályozási terv a Panoráma utca végén lévő lakóépületek, ingatlanok 
szabályozott közúti feltárására. 
 
 

 
 

Google légi fotó szerinti állapot a Tücsök utca feletti terület és a Panoráma utca csatlakozásánál 
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A Tücsök utca feletti terület és a Tücsök utca kivezető szakasza a hatályos szabályozási terven 
 

 
 
Javasolt szabályozás 
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Közlekedési alátámasztó munkarész a 2.a. és 2.b módosításokhoz 
 
A Tücsök utca 10-es út felé kivezető meglévő szakaszának szabályozási javaslata: 
 

Közlekedési helyzet: 
 
Hálózati kapcsolatok: 
 
A tervezési terület a 10-es számú országos közúttal közvetlen kapcsolatban van. A település 10-es út 
melletti területrésze a központi belterülettel burkolt úton nem áll kapcsolatban, a Tücsök utca mindkét 
vége a 10-es útra köt ki. A vizsgált végződés Pilisborosjenő közigazgatási területére, a másik Üröm 
területére esik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A közvetlen terület megközelítés csak a 10 számú főútról egyszerű útcsatlakozással kiépített leromlott 
minőségű aszfalt burkolattal ellátott Tücsök utcáról lehetséges, illetve a szűk keresztmetszetű kiépítetlen 
panoráma utcán keresztül, mely leromlott murvás burkolatú.  
 
Közvetlen Pilisborosjenőből való megközelítés csak kiépítetlen földúton keresztül lehetséges, illetve Üröm 
területén keresztül az 11101 j. Budai út, 1108 j. Ürömi út, 10-es út érintésével. 

Tervezési 
terület 
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Forgalmi helyzet: 
 
A 10.sz. főút 2x1 sávos kialakítású országos főút 19.460 E/Nap forgalomterheléssel, melyből 7% 
teherforgalom. Az út 88%-os kapacitáskihasználtsággal üzemel, melyből a csúcsórákban kapacitáshiány 
miatt rendszeresek a torlódások. 
Jelenleg a Tücsök utca egy egyszerű útcsatlakozással kapcsolódik a 10. sz. főúthoz. 
ami a lakóterületek fejlődésével kapacitáshiányos lehet. 
Távlatban a 10.sz főút új nyomvonalú 2x2 sávos fejlesztésének megvalósulásával a forgalom 
átterelődése miatt a jelenlegi kialakítás is megfelelő lehet. 
 
Távlati térségi kapcsolatokban változást az M0 autóút 10-es és 11.sz. főutak közötti szakaszának 
kiépítése hoz, leghamarabb 2019 körül, illetve a M0 körgyűrű bezáródása 2020- 26 között. 
 
Tömegközlekedés: 
A területhez a tömegközlekedési kapcsolatot a 10. sz. főúton közlekedő 218-as BKK, illetve Volán 
autóbuszjáratok biztosítják. Felszállási lehetőség a Tücsök utcai útcsatlakozástól mintegy 50 m-re 
található BKK és a kb. 500 m-re lévő Volán megállójában.  
 
A Tücsök utca jelenlegi állapota: 
 
A Tücsök utca kb. 3m széles helyenként leromlott aszfalt burkolatú út. A nyomvonalvezetése a 10-es út 
felől mind magasságilag, mind beláthatóság tekintetében lakóutcának felel meg.  Üröm felől szinte 
teljesen síkterepi vezetésű, burkolat nélküli lakóutca. A kétirányú forgalom biztosított, mivel a minimális 
forgalomnagyság mellett (100j/nap) a személyautók bevárják,illetve a sík részen kikerülik egymást. 
A jelenlegi lakó szerepkörét a területfejlesztések után is biztosítani tudja. 
 
Javaslat:  
 
Első ütemben a kétirányú forgalom zavartalanságának biztosítására a burkolatot 4,0m szélességre 
javasolt felbővíteni, a vízelvezetés biztosításával. Ennek érdekében 7,5 méterre növeljük a szabályozási 
szélességet, aminek végrehajtásához a meglévő gépkocsi tároló bontása szükséges. 
 
Második ütemben a burkolatszélességet 6m-re, illetőleg a gyalogos forgalom biztonsága érdekében 
kiemelt szegély mellett gyalogjárda és ennek megfelelő közvilágítás kialakítása javasolt. Célszerű ez 
esetben a hossz-szelvényi korrekciót is elvégezni a téli használhatóság biztosítása érdekében. Ehhez 10 
méteres távlati szabályozás, támfalbontás lesz szükséges. 

 
Az utcát B.VI.d. kategóriának megfelelő tervezési besorolással, lakó-pihenő övezetbe javasolt sorolni. A 
lakó-pihenő övezeten tilos az átmenő forgalom, a buszközlekedés és max. 30km/h sebességgel lehet 
haladni.  
 
Az utca kialakításánál alapvető fontosságú a megfelelő vízelvezetés kiépítése, mely nagyban befolyásolja 
a burkolat élettartamát. A magasabban fekvő részekről özönvízszerűen lefolyó csapadék könnyedén 
alámossa a burkolatot. 
 
Parkolás: 
Telken belül szükséges kialakítani, mivel a szűk keresztmetszet nem teszi lehetővé parkolók kialakítását a 
közterületeken.  
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A Tücsök utca feletti fejlesztési terület lakóutcáinak módosított szabályozási javaslata: 
 
A hatályos terven 12 méteres keresztmetszeti mérettel szabályozott lakóutcák szélességének csökkentését 
vizsgáltuk a tervezési folyamat során. A korábban javasolt 8 méteres szélesség elvetése után valamennyi 
lakóutca szélességét 10 méterben szabályozza a jelen tervjavaslat. 
Egyszerű lakóutca kialakításához a megfelelő közterületi 10m szélesség biztosítandó.  
Ez a méret nagyobb lesz, mint a Panoráma utca meglévő szélessége, mely 5 és 7 méter között változik. A 
Panoráma utca irányában az összeköttetés elősegítése nem is cél annak kialakult, szűkös mérete miatt. 
 
A lakóutcák esetében a kétirányú forgalom biztosítására 4,0m-es burkolat javasolt, amihez egyoldali 0,5m padka 
és átellenes oldalon “K” szegéllyel kialakított 1,5m-es burkolt padka / gyalogos felület tartozik. Ezzel a 
kialakítással lehetőség adódik a személygépjárműveknek a szélesebb tehergépjárművek burkolt felületen történő 
kikerülésére. A “K” szegély egyúttal a csapadékvíz elvezetését is biztosítja. A Tücsök utca 7,5m-es Szabályozási 
részén a meredekebb hosszesés miatt a burkolatszélességet 4,5m-re javasolt növelni. 
Lakóutcáknál alternatívaként burkolt padka nélküli kialakítás is javasolt, itt a 4,5m szélességű burkolat, járható 
folyókával, átellenes oldalon egyoldali 1 m-es padka kialakításával biztosítja a kétírányú forgalom 
zavartalanságát. 
 
A lakóutcákat B.VI.d. kategóriának megfelelő tervezési besorolással, lakó-pihenő övezetbe javasolt sorolni. A 
lakó-pihenő övezeten tilos az átmenő forgalom, a buszközlekedés és max. 30km/h sebességgel lehet haladni. 
Amennyiben igény mutatkozik a forgalom lassítására fekvő rendőröket, útszűkületeket lehet elhelyezni. 
A burkolat kialakítására több lehetőség adódik, mivel minimális forgalom nagyság és tengelyterhelés várható (A 
terhelési osztály), így a megfelelő útalapra egy réteg aszfalt a későbbiekben is elegendő. Átmeneti időszakra 
javasolható murvával való kialakítás. 
 
A lakóutcák 10 méteres szabályozási szélességének meghatározásával egy időben  az Lke-2 fejlesztési 
lakóterületek előkertjét 5 méter helyett 6 méterre szabályozzuk a telken belüli kedvező parkolási és zöldfelület 
kialakítási lehetőség céljából. 
 
Az utcák kialakításánál alapvető fontosságú a megfelelő vízelvezetés kiépítése, mely nagyban befolyásolja a 
burkolat élettartamát. A magasabban fekvő részekről özönvízszerűen lefolyó csapadék könnyen alámoshatja a 
burkolatot. 
 
A tervezési területet keletről határoló lakóutca 16 méteres szabályozási szélességét 12 méteresre csökkenti a 
tervjavaslat. 
 
Térségi kapcsolatrendszer 
A két módosított utca környezetében a szabályozási terv és annak korábbi alátámasztó munkarészei 
változatlanok maradnak. Jelzés szerűen összefoglaljuk a terület térégi kapcsolatait. 
 
Távlati térségi kapcsolatokban változást az M0 autóút 10-esés és 11.sz. főutak közötti szakaszának kiépítése 
hoz, leghamarabb 2019 körül, illetve a M0 körgyűrű bezáródása 2020- 26 között. 
A térség agglomerációjának Bp-el való kapcsolatát továbbra is a 10-es út adja, így a jelentősebb kapacitás 
bővítést a meglévő 10.sz főúttal párhuzamos új nyomvonalú 2x2 sávos útfejlesztés jelentheti.  
 
Tömegközlekedés: 
 
A területhez a tömegközlekedési kapcsolatot a 10. sz. főúton közlekedő 218-as BKK, illetve Volán 
autóbuszjáratok biztosítják. Felszállási lehetőség a Tücsök utcai útcsatlakozástól mintegy 50 m-re található BKK 
és a kb. 500 m-re lévő Volán megállójában. 
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Tücsök utca - mintakeresztszelvény - 7,5 méterre növelt meglévő utca 

 

 
 
 

Tücsök utca feletti terület - mintakeresztszelvény - 10 méteres lakóutca 
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2.c 
A Gksz-4 építési övezet  egy részének módosítása Gksz-5 építési övezetté (lásd az 1.s. pont  alatti HÉSZ 
módosítást is). 
 
A szabályozási terv módosítása az övezeti jel módosítására terjed ki. (A beépítettség növelése a módosított 
szabályozási előírásban jelenik meg - 1.g jelű módosítás) 

 
A Gksz-4 építési övezet által érintett 
terület hatályos szabályozása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A véleményezési eljárás során a DINPI 
pufferzóna kijelölését kérte.  
Az 2014. október 1-én és 20-án tartott 
egyeztető tárgyaláson az alábbi 
tervjavaslat szerint jelöltük ki a 
pufferzónát. Ezek közöl a nagyobbik 
terület logikus folytatása a tervezett 
erdőövezetnek egy nehezen 
megközelíthető területe. 
A kisebbik - 50 méteres - ugyancsak 
nehezen megközelíthető (meredek) 
területen van oly módon lehatárolva, hogy 
építési hely marad a tervezett 
önkormányzati ingatlanon belül.  
A Gksz-4 jelű építési övezetről Gksz-5 jelű 
építési övezetre módosuló terület javasolt 
szabályozása 
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1. MELLÉKLET 
Jelen településrendezési eszköz módosítását megalapozó Képviselő testületi határozat 
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2. MELLÉKLET 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal folytatott egyeztetés dokumentuma 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2015. (.....) önkormányzati rendelete 
 

a helyi építési szabályzatról szóló 19/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 62 .§ (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján 
meghatározott partnerek és 9. mellékletében  meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 
 

Módosító rendelkezések 
 
1. §  
A helyi építési szabályzatról szóló 19/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a 
következő 1/A §-sal egészül ki: 
 
" ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
1/A § 
1. Szintterületi mutató 
A szintterületi mutató a szabályzat előírásai között a valamennyi építményszint bruttó alapterülete összegének és 
a telek területének hányadosából képzett mutatószámot jelenti. A számítás során a pinceszintnek minősülő, 
valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területeket figyelmen kívül kell hagyni. 
2. Vegyes tető 
Többféle lejtéssel is kialakítható magastető." 
 
2. §  
A R. 3. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
" (6) 
A település építési telkeinek előkertje 5 m, ha az építési övezetre vonatkozó előírások másképp nem 
rendelkeznek. A két előkerttel rendelkező saroktelkek esetében a hosszabbik oldalon az előkert mérete 3 m, ha 
az építési övezetre vonatkozó előírások másképp nem rendelkeznek. Az előkertben, ahol azt a terepviszonyok 
indokolttá teszik az építési telek közterület felőli oldalán támfal építése engedélyezhető maximum 2,5 m 
magasságban a közterület szintjétől számítva. A támfallal egybeépített gépkocsibehajtó, garázs, gyalogos bejáró 
és hulladéktartály tároló létesíthető, az előkertben támfal nélkül garázs nem létesíthető. A támfal közterület felőli 
látható oldalát terméskő homlokzattal kell ellátni." 
 
3. §  
A R. 3. § (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(15)  
Falusias lakóterületen oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb nem lehet. 
Ezt a szabályt meglévő oromfal átalakításakor is érvényesíteni kell."  
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4. §  
A R. 3. § (17) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(17) 

A telek, telekcsoport eredeti terepszintjének megváltoztatása a telek teljes területén a határoló utakhoz való 
illesztéssel megvalósítható. 
A határoló utak szintjét az utak, útszakaszok hossztengelyére merőlegesen kell az építési telekre vetíteni, mely 
vetített szint meghatározza a terepszint változtatás legnagyobb mértékét. 
Az eredeti terep megváltoztatása a telek, telekcsoport határoló útjának szintjéig lehetséges. 
Amennyiben a telkek rendezett terepszintje eltér egymástól, a szintkülönbséget legfeljebb 45 fokos 
rézsűképzéssel kell áthidalni. 
Beépítés esetében az előkertek szintjét a határoló utakhoz kell illeszteni, azokhoz képest legfeljebb 5%-os 
eséssel. 
Amennyiben egy telket több út határol - az előkertek kivételével - az alacsonyabban fekvő út szintjét kell alapul 
venni." 
 
5. §  
A R. 3. § (19) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(19)  
a) 
A település beépítésre szánt fejlesztési területein a telkek megközelítését biztosító közterületen vagy magánúton 
a telkek beépítése előtt ki kell kiépíteni a vízellátás, szennyvízelvezetés, elektromos ellátás valamennyi felszín 
alatti építményét. 
b) 
A település beépítésre szánt kialakult területein a telkek beépítésének feltétele a vezetékes víz-, elektromos 
ellátás és szennyvízelvezetés megléte. 
c) 
A beépítésre nem szánt területek beépítésénél részleges közművesítettség biztosítandó. 
d) 
A hidrogeológiai védőterületen, ha a vezetékes megoldás nem kötelező, a szennyvízelvezetés csak zárt 
szennyvíztározó építésével és igazolt működtetésével váltható ki." 
 
6. §  
A R. 3. §  a következő (20) bekezdéssel egészül ki: 
 
"(20) 
A szabályozási terven jelölt közterület-szabályozás akkor is végrehajtható, ha a telek mérete az övezetben előírt 
minimum alá kerül. Az így kialakított telek - a legkisebb telekre vonatkozó előírás kivételével - az övezetre 
vonatkozó előírások betartásával beépíthető." 
 
7. §  
A R. 3. §  a következő (21) bekezdéssel egészül ki: 
 
"(21)  
A fejlesztési lakóterületek építési övezeteiben - az övezeti előírásokban megengedett anyaghasználat 
korlátozásával - magastető fedése csak terrakotta színű, sík égetett agyag cseréppel lehetséges." 
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8. §  
A R. 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(4) 
A lakóövezetekben egy telken több építmény elhelyezhető, amelyek közül egy szolgálhat nem lakó funkciót. 
A telken annyi épület helyezhető el, ahányszor az építési övezetben megengedett legkisebb telekterület a telek 
teljes területén belül maradék nélkül megvan. 
Az egy lakóépületben elhelyezhető lakások számát és az egyéb beépítési mutatókat az OTÉK alapján az egyes 
övezetek előírásai határozzák meg. 
Amennyiben az építési övezetre vonatkozó előírások a lakásszámot nem határozzák meg, egy épületben 
legfeljebb két lakás helyezhető el. 
Amennyiben egy telken belül több lakóépület épül, azok egymástól mért távolsága legalább az övezeti 
előírásban meghatározott legnagyobb építménymagassággal azonos." 

 
9. §  
A R. 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(1) 

építési telek építmény 

beépítettsége 
leg- 

kisebb 
leg-

nagyobb 
Építési 
övezet 

jele 

be-
építés 
módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélesség

e 
(m) 

terepszint 
 alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató (m2/m2) 

legkiseb
b 

zöldfelül
et (%) 

Építmény-magasság 
(m) 

Lke-1 
O/ 

SZ** 
720 16 50 30 0,5

1
 50 2,5 6,0 

** a közterülettel párhuzamosan mért 20 méteres szélességet el nem érő telekszélesség esetében 
a beépítési mód oldalhatáron álló, a beépített területen a közterülettel párhuzamosan mért legalább 
20 m szélességű telken az oldalhatáron álló és a szabadon álló beépítési mód választható 
lehetőség" 
 

10. §  
A R. 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
"(2)  
Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel is megvalósítható, a magastető tetőhajlása 35-45° között 
lehet. A völgy felőli homlokzaton csak lekontyolt tetőidom alakítható ki." 
 
11. §  
(1) 
A R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"7. § 
(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

építési telek építmény 

beépítettsége legkisebb 
legna-
gyobb Építési 

övezet jele beépí-
tés 

módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 
terepszint 
alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legkisebb 
zöldfelü-
let (%) 

Építmény-magasság 
(m) 

Lke-2 O/SZ 
** 

1000 16 25 (0)* 25**** 0,40  60 3,0 5,5*** 
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* az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy más 
jogszabályban meghatározott védőtávolságával 
** a közterülettel párhuzamosan mért 20 méteres szélességet el nem érő telekszélesség esetében a beépítési 
mód oldalhatáron álló, a beépített területen a közterülettel párhuzamosan mért legalább 20 m szélességű telken 
a beépítési mód szabadon álló 
*** a legnagyobb homlokzatmagasság 6,5m 
****egy épület beépített területe legfeljebb 250m2" 
 
(2) 
A R. 7. § (2) a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
" a) 
Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel is megvalósítható, a magastető tetőhajlása 30-45° között 
lehet, a beépített terület 10%-án a magastető tetőhajlása 60° lehet. A völgy felőli homlokzaton csak lekontyolt 
tetőidom alakítható ki." 
 
(3) 
A R. 7. § (2) c) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
" c) 
Álló tetőablak, tetőfelépítmény külső vetületi hossza nem haladhatja meg a tetőfelület külső vetületi hosszának 
1/3-t." 
 
(4) 
A R. 7. § (2) d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"d) 
Az épületek homlokzatfelülete vakolt, tégla, természetes kő, műkő, látszóbeton, fa lehet természetközeli 
színekben (fehér, szürke, barna árnyalatok, fa esetében zöld)" 
 
(5) 
A R. 7. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(6) 
Az építési övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal határos telkein be nem építhető terület az építési telek 
Nemzeti Park határától számított 10 m.  
E területen sem épület, sem melléképítmény nem létesíthető." 
 
(6) 
A R. 7. §  a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
"(7)  
a) 
Az előkert mérete:  
Újonnan beépítésre kerülő fejlesztési területek telkein, ahol a megközelítést biztosító közterület, vagy magánút 
szabályozási szélessége nem éri el a 12,0 m-t: 6m, 
kialakult beépítésű, beállt területeken: kialakult 
b) 
Az oldalkert mérete: 3m" 



VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  28/32 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA  - TELJES ELJÁRÁS 2015. FEBRUÁR 

 
12. §  
A R. 15. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(4) 

építési telek építmény 

beépítettsége legkisebb 
legna-
gyobb Építési 

övezet jele Beépí-
tés 

módja 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) terepszint 
alatt (%) 

terepszint 
felett (%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legkisebb 
zöld-
felület 

(%) Építmény-magasság 
(m) 

Lf O* 720 16 60 30 0,5  40 3,5 5,0 

*  Kialakult zártsorúan beépített telek melletti ingatlanon zártsorú építési hely  is választható  
 
13. §  
A R. a következő 24/A §-sal egészül ki: 
 
"24/A § 
 

(1)  
Az övezetben létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 

építési telek építmény 

beépítettsége 
leg- 

kisebb 
leg- 

nagyobb 
Építési 
övezet 

jele 
be-

építés 
módja 

leg-kisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

terep-
szint 
alatt 
(%) 

terep-szint 
felett 
(%) 

legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

legkisebb 
zöldfelület 

(%) építménymagasság 
(m) 

Gksz-5 SZ 5000 30 35(0*) 50 2,0 20 3,0 12,0 

 
* az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy 
más jogszabályban meghatározott védőtávolságával  
 
(2)  
Az építési övezetben az alábbi épületek, építmények helyezhetők el: 
a) Bármely, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célt szolgáló épület, 
b) A gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló, legfeljebb egy lakás a létesíthető maximum 50 m2 alapterülettel a fő 
funkcióval együtt vagy annak megléte után.  
c) igazgatási, egyéb irodaépület. 
(3)  
Az övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan 
létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező. 
(4)  
Az övezetben a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
(5)  
Az építési övezet azon telkein, amelyek érintettek az M0 gyorsforgalmi út nyomvonalával, vagy 
annak védőtávolságával, az épületek statikai és akusztikai tervezésénél figyelemmel kell lenni a 
gyorsforgalmi út útépítési technológiájából fakadó kedvezőtlen hatásokra (rezgés, zaj)." 
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14. §  
A R. 36. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"36. § 
(1) A településen elválasztott rendszerű vízelvezető hálózatokat kell létesíteni. 
Szennyvíz 
(2) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: 
a) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település egész területén 
tilos, az még átmenetileg – rövid időre - sem alakítható ki. 
b) Tilos a nyílt árkokba való szennyvízrákötés, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvízbevezetés. 
(3) A telkekről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell 
felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett 
szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 
Csapadékvíz 
(4) A terület hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 
csapadékvíz elvezetésére: 
a) A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak nyílt, vagy zárt csapadékvízelvezetéssel együtt 
építhető. 
b) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési illetve szikkasztó árkos rendszer tartható fenn a már üzemelő közlekedési 
utak mentén. 
(5) A csapadékvizet telken belül kell tartani, szikkasztani. 100 m2 tetőfelületenként legalább 5m3 méretű tárolót 
kell biztosítani. A tároló a telken belül bárhol elhelyezhető. 
(6) Karbantartás, illetve belvízvédekezés számára 
a) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken a nyílt árkok 
karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, 
b) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő folyóvizek partélétől 5 m szélességű sáv szabadon hagyandó. 
(7) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani 
csak vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi kérdésekben területileg illetékes hatóság engedélyével 
szabad." 
 

15. §  
A R. 50. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

"(1) 
Helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciója vagy újraépítése esetén az épület egy része, vagy egésze az 
eredeti méreteinek figyelembe vételével építhető újra akkor is, ha az övezet beépítési előírásai azt nem tennék 
lehetővé. A rekonstrukció vagy újraépítés szakmai megfelelőségét – települési, vagy térségi főépítész 
jóváhagyását is tartalmazó – polgármesteri állásfoglalással kell igazolni. 
 
16. §  
A 6. § (2) c), a 7. § (2) d), a 8. § (3) c), a 9. § (4) c), a 10. § (3) c), a 11. § (3) c), a 12. § (4) c), a 13. § (4) c), a 
14. § (4) c), a 15. § (5) c), a 17. § (6) c), a 18. § (5) c), a 19. § (5) c) pontok helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„Az épületek homlokzatfelülete vakolt, tégla, természetes kő, műkő, látszóbeton, fa lehet természetközeli 
színekben (fehér, szürke, barna árnyalatok, fa esetében zöld is).” 
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17. §  
A 2013. decemberi dátumú SZT-m jelű szabályozási terv kiegészül jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 
2015. ........ dátumú SZT-m-1.és 2. számú mellékletét képező SZT-m-2 jelű tervlappal. Ugyanakkor az SZT-m-1, 
SZT-m-2 jelű tervlapok által lefedett terület az SZT-m jelű tervlapon hatályát veszti. 
 

Záró rendelkezések 
 
18. §  
Hatályát veszti a R. 3. § (11) és (16) bekezdése. 

 
19. §   
(1) Ez a rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Kelt: Pilisborosjenő, 2015. .................... 
 
 
 
Küller János    Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
polgármester    jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve és kifüggesztve 
 
Pilisborosjenő, 2015. .......   Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
     jegyző  
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1. melléklet a ......../2015 (..........) számú önkormányzati rendelethez - SZ-m-1 jelű 2015. ........... dátumú PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA című tervlap 
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2. melléklet a ......../2015 (..........) számú önkormányzati rendelethez - SZ-m-2 jelű 2015. ........... dátumú 
PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA című tervlap 

 


