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1. BEVEZETÉS 

1.1. ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  
Pilisborosjenő hatályos településfejlesztési koncepciója 1998-ban került elfogadásra az 5/1998. 
(II.04.) számú határozattal. A koncepció azóta az 51/2001. (VIII.14.) Kt. határozattal módosításra, 
valamint 2010-ben kiegészítésre került. A kiegészített településfejlesztési koncepció jóváhagyása 
óta az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek ugyan 
életbe - többek között módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényt (továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletet (továbbiakban: OTÉK) – és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) hatályba lépett. 

Az eltelt időszak és a jogszabályi háttér változása egyaránt indokolja a koncepció megújítását, így 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete településfejlesztési koncepció 
készítéséről döntött, melynek elkészítésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg.  

1.2. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN  
A többször módosított épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Étv.) – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel 
összhangban, mely a településfejlesztést az Önkormányzatok hatáskörébe rendelte - a települési 
Önkormányzatok feladatává jelölte ki a településfejlesztési és a településrendezési feladatkör 
ellátását.  

A településfejlesztési eszközök (a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési 
stratégia) a település tervszerű, fenntartható, valamint gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése 
érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és területi alapú, a környezeti, társadalmi és 
gazdasági adottságokra alapozott - a településrendezést elősegítő – fejlesztési dokumentumok. 

A településfejlesztési eszközök elsősorban településpolitikai dokumentumok, amelynek 
kidolgozásában a természeti, művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Megalapozza és 
meghatározza a település fenntartható fejlődését: az életszínvonal növekedését, az életminőség 
javulását, a közösség gyarapodását a település hagyományait, a rendelkezésre álló kulturális, 
térbeli, táji adottságait felhasználva és nem kihasználva. A dokumentumok a döntési mechanizmus 
működtetéséhez szolgálnak útmutatóul, segítséget nyújtanak a település egyes érdekcsoportjainak, 
valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. 

A településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását 
biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, 
önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum. A TFK a település jövőbeni alakítását, 
fejlesztését tartalmazza: Pilisborosjenő jövőképét és célrendszerét (átfogó célokat, részcélokat), 
melyek hosszú távra szólnak. A TFK az Eljr. tartalmi elvárásainak megfelelően készül. 

A TFK a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére 
készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum.1 A 
településfejlesztést általában mindazon beavatkozások gyűjtőfogalmának tekinthetjük, amelyek 
következtében a települések a térben és időben egyaránt változó társadalmi igényeknek jobban 
megfelelnek, mint korábban. A településfejlesztési beavatkozások rendszerint a fizikai viszonyok 
változtatására, egyes beruházások megvalósítására irányulnak.2 A koncepció az Eljr. előírása alapján 
10 évet meghaladó időtávra, jelen esetben 15-20 évre szól. 

Az Étv. értelmében a TFK-ban foglaltak megvalósítása érdekében, a TFK-n alapuló, középtávra szóló 
integrált településfejlesztési stratégiát (a továbbiakban: ITS) határozza meg a település 
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, 
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, 

 
1 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § alapján. 

2 Forrás: Terület- és településfejlesztési ismeretek, Dr. Szigeti Ernő 
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lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, 
továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.3 

1.3. A TERVEZÉSI FOLYAMAT  
A településrendezési eszközök felülvizsgálatához 2018-ban készült megalapozó vizsgálat kerül 
felhasználásra a TFK készítése során. A megalapozó vizsgálat célja az eddigi tervek, kapcsolódó 
helyi rendeletek és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a terv és a valós igények 
összevetése, a település társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A 2018 óta lezajlott változások miatt a 
megalapozó vizsgálat - a tervműfaj által megkívánt vizsgálati mélység és az Eljr. 3/A.§ 
figyelembevételével - aktualizálásra került, melyet jelen dokumentum tartalmaz. 4 

A TFK-t a polgármester egyezteti, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a helyi 
adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési 
önkormányzatokkal (az érintettekkel). Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával 
— a tervezés előtt döntött a településrendezési és településképi eszközök készítésével, 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározta: 

 az egyeztetésben résztvevők (a partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 
 a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 
 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét, 
 az elfogadott dokumentum nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

A polgármester a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az előzetes 
tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

Az önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban az érintett 
területi, települési önkormányzat tájékoztatást adott a koncepció és rendezési eszközök készítését 
befolyásoló terveiről, észrevételeket tett, az államigazgatási szervek pedig 

 ismertették — a hatáskörükbe tartozó kérdésekben — a településre vonatkozó jogszabályon 
alapuló követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a 
települést érintő ágazati elhatározásokat, 

 nyilatkoztak arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánnak-e venni, 
 teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket, és 
 felhasználásra biztosították a koncepció készítéséhez szükséges adatokat.5 

Az előzetes tájékoztatás az önkormányzat honlapján, valamint a közterületi hirdetőfelületen és a 
helyi lapban való együttes közzétételével történt. Az írásos közzétételek mellett Pilisborosjenő 
Önkormányzata lakossági fórumként ún. nyitott közösségi fórumot tartott négy alkalommal: 2021. 
szeptember 20-án, 27-én, október 4-én és 25-én 18.00-tól kezdődően. A nyitott fórumokat képzett 
mediátorok vezették. A nyitott fórum alkalmas tér volt mindenki számára, hogy elmondhassa a 
véleményét. A közösségi fórumok célja volt, hogy a jövőkép megalkotásába és a fejlesztési irányok 
meghatározásában a településen élők minél szélesebb köre bevonásra kerüljön. Hatékony munka 
zajlott a négy órás fórumokon, a lakosság és a gazdasági szereplők tevékenyen részt vettek minden 
alkalommal.6 

A jelen TFK készítéséhez tartozó közösségi fórumokat megelőzően (a pandémia előtti időszakban) is 
zajlott közösségi tervezés Pilisborosjenőn a koncepcióalkotás megalapozásaként. Gauder Péter 

 
3 A 2021-es (újabb) jogszabályi háttér változása miatt jelen eljárásban ITS nem készülhet. A középtávra szóló stratégiai 
dokumentum az újabb jogszabályi elvárásoknak megfeleően készül majd. 
4 Az aktualizált munkarészekre vonatkozó főépítészi feljegyzést az 3. melléklet tartalmazza. 

5 Az előzetes véleményezési szakasz során érkezett észrevételek összefoglalóját az 1. melléklet tartalmazza. 

6 A közösségi fórumokon elhangzottak összefoglalását az 2. melléklet tartalmazza. Az összefoglalók a község honlapján is 
bemutatásra kerültek 2021 őszén. 
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szakmai vezetésével. A korábbi közösségi tervezés is a Pilisborosjenői Önkormányzat szervezésében 
történt. A korábbi munka 2017-ben kezdődött, majd a 2097 Csoport Egyesület szervezésében 2018-
ban folytatódott. A lezajlott 10x4 órás műhelymunka eredményeinek összefoglalását a lakossággal 
megosztották, valamint jelen koncepcióalkotás is figyelembe veszi a korábbi munka megállapításait. 

Jelen tervezési folyamat következő állomása, hogy a TFK tervezetét a polgármester véleményezésre 
majd megküldi az egyeztetésben résztvevőknek, akik a tervezetet 21 napon belül véleményezhetik. 
A véleményezési anyag tájékoztatása lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült 
tervezetnek az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való 
együttes közzétételével történik. 

A hosszú távra szóló, a vélemények alapján véglegesített TFK-t az önkormányzat a megállapításról 
szóló döntés mellékleteként fogadja el. A polgármester az előterjesztésben ismerteti az esetlegesen 
el nem fogadott véleményeket és azok indokolását.  

Az elfogadott TFK-t az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. A koncepció elfogadásáról és 
honlapon való közzétételéről értesítést küld az egyeztetésben részt vevők számára. 

 
A tervezési folyamat 

 

Jelen dokumentáció a megalapozó vizsgálat kiegészítésének egyeztetési (véleményezésre 
készített) anyaga, ami a TFK készítésével összefüggő releváns részeket tartalmazza.  
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2. A FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 

2.1. HATÁLYOS ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

2.1.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)7 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: 
OFTK) az ország egészére vonatkozó, átfogó fejlesztési célrendszert, fejlesztési irányokat és elveket 
határoz meg. A koncepciót az 1/2014. (I.3.) OGY határozattal fogadták el, annak 1. mellékleteként. 
Az OFTK értelmében hazánk jövőképe: „Magyarország 2030-ra Kelet-Közép Európa gazdasági és 
szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások 
fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó népességgel, 
megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.” A dokumentum 
számol azzal, hogy a fejlesztés és fenntarthatóság a nemzeti erőforrás kiegyensúlyozott, egymással 
összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli. 

A nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú fejlesztési célt, továbbá tizenhárom 
specifikus célt (hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt) állapít meg.  

Az átfogó fejlesztési célok közül a kiemelt témakörök különösen nagy jelentőséggel bírnak 
Pilisborosjenő szempontjából: 

- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés
- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom

Az ún. szakpolitikában érvényesítendő specifikus célokat az alábbi táblázat mutatja be. A célokon 
belül kiemelt témakörök nagy jelentőséggel bírnak Pilisborosjenő adottságait figyelembe véve: 

- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme
- Kreatív, tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I
- Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom
- Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme 

A területi specifikus célokon belül nagy jelentőséggel bírnak Pilisborosjenő agglomerációs 
elhelyezkedését figyelembe véve: 

- Az ország makroregionális szerepének erősítése
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

A hosszú távú célok mellett az OFTK középtávon kijelöli azokat a fejlesztési prioritásokat, melyek 
az OFTK hosszú távú céljainak elérést szolgálják. Pilisvörösvár és várostérsége a fejlesztési 
prioritásokat kiemelten kívánja támogatni: 

- Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 
- Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudásalapú társadalom felé, 
- Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé, 
- Népesedési és közösségi fordulat 
- Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. 

Budapest és Pest megye EU összehasonlításban a fejlett, versenyképes régiók közé tartozik. Fontos 
prioritás ennek a szerepének, gazdasági teljesítményének megőrzése és az egész országra fejlesztő 
hatással bíró fokozása. Ennek során tekintettel kell lenni a régió belső térszerkezeti sajátosságaira, 
kezelve speciális térségi, települési fejlesztési igényeit. 

Az OFTK Pest megyére a következő célkitűzéseket fogalmazza meg a Város- és várostérség 
fejlesztési prioritásain belül: 

Több lábon álló gazdaságfejlesztés 
- Befektetés-ösztönzés, tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek endrogén képességeire 

alapozva. 
- Gazdasági húzótérségek innovációs- és versenyképességének javítása, leszakadó térségek 

felzárkóztatása a KKV szektorra építve. 
Társadalmi megújulás 

 
7 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat nem tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet új fejezetként kiegészíti az akkori 
dokumentumot. 
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- Közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése, 
- lakosság egészségi állapotának javítása, 
- az oktatás intézményi- és társadalmi megújítása, figyelmet fordítva a gazdaság igényeire.  
- Esélyegyenlőség javítása. 

Térszerkezet fejlesztése 
- A megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiájának jobb kihasználása, 
- belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi 

központok és vonzáskörzetek tekintetében. 

„Budapest és a metropolis térség fejlesztése” szerint a Pilisborosjenővel kapcsolatos 
fejlesztéspolitikai feladatok: 

- Egységes budapesti gazdasági régióként együttműködni a térség önkormányzataival (megyei, fővárosi, 
kerületi, települési) és a kormányzattal a többszintű kormányzás (multi-level governance) elvei 
szerint). 

- Aktívabb és rendszerszerűbb párbeszédre van szükség az állam, a főváros, a kerületek, a 
vállalkozások, a civilszervezetek és a lakosság között. 

- Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási feltételek biztosítása (pl. 
digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka lehetőségeinek bővítése). 

2.1.2. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP)8 

Pilisborosjenő beépítetlen területeinek nagy része környezeti-, illetve természeti szempontból 
kiemelten értékes, így az országos döntések ismerete e téren elengedhetetlen a településfejlesztési 
koncepció készítésekor. 

Az Országgyűlés a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 39. § b) 
pontja alapján elfogadta a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot 
a 27/2015. (VI.17.) OGY határozat 1.  melléklete szerint. Az 1. melléklet a 4. Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP-4). Az NKP-4 a stratégiai irányításról szóló 38/2012. 
(III.12.) Korm. rendelet előírásai szerint szakpolitikai stratégia. A jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően a program részét képezi a IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv. 

Az NKP-4 feladata, hogy az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni 
fejlődési céljait, valamint a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködésből és EU-
tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az 
elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket. Az NKP-4 átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. Stratégiai céljai: 

 Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása: 
Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása. Ezek közé 
tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, 
valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és 
összhangja. 

 Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata: 
Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az 
életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.

 Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés 
megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat 
megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a 
környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés 
mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból 
fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a 
termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés forrástakarékos 
(beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és 
a tartósság tervezését, az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható 
mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. 

Mindhárom célhoz kapcsolódik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség és a 
környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet- és vagyonbiztonság szempontjait is figyelembe véve 

 
8 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat nem tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet új fejezetként kiegészíti az akkori 
dokumentumot. 
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kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti katasztrófák előrejelzésére és kárainak 
csökkentésére, valamint az ipari balesetek, technológiai eredetű katasztrófák megelőzésére és 
kárcsökkentésére. 

Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy az 
életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő természeti 
erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel szorosan 
összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a társadalom hosszú 
távú jóllétét. 

A környezeti problémák összetettségéből következik, hogy a NKP-4 nem ágazati hatáskörű, hanem 
horizontális, a társadalom és a gazdaság egészét érinti, mivel a környezeti szempontok hatékony 
érvényesítését a társadalmi-gazdasági fejlődés egész folyamatában biztosítani szükséges. A NKP-4 
céljai nem érhetők el a társadalom támogatása nélkül, illetve végrehajtása a kormányzat egészének 
együttműködését, összehangolt cselekvését igényli.  

2020-ban megkezdődött az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban: NKP-5) stratégiai 
környezeti vizsgálati eljárása. Az NKP-5 összhangban lesz az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra 
szóló 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával. Az NKP-5 egyúttal a 2021–2027 közötti időszakban 
rendelkezésre álló környezetügyi célú európai uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai 
megalapozását is szolgálja. Az NKP-5 elfogadásáról nincsen információnk. 

2.2. HATÁLYOS PEST MEGYEI FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

2.2.1. Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (PMFTK)9 

A felülvizsgált Pest Megyei területfejlesztési Koncepció alapján a 2030-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a fő célkitűzése a megyének, hogy az „Európai térben versenyképes, minőségi 
életfeltételeket kínáló Pest megye” megvalósulása elérhető közelségbe kerüljön. Ennek 
megfelelően a várakozások, a célok alapján az elkövetkező fejlesztési időszak végére az alább 
felsoroltak válnak a megye jellemzőivé: 

- Pest megye szerves és alkotó módon része a Budapest, valamint a hazai „csapágyvárosok”, a 
kapcsolódó megye (és ország) határon túli területek alkotta metropolisztérségnek. 

- A metropolisztérség versenyképessége az itt élő emberek tudásán, szorgalmán és kreativitásán, az itt 
tevékenykedő közösségek együttműködésén, valamint a térség vállalkozásai és a rendelkezésre álló 
természeti és kulturális háttér által megalapozott – sokszínű, innovatív és dinamikusan fejlődő – 
üzleti környezetén alapszik. Fejlődésében fontos szerepet tölt be a sokrétű kapcsolódás. 

- Pest megye aktív résztvevője a metropolisztérség dinamikus és kiegyensúlyozott fejlődésének. A 
megye kulturális- és tudásközpontjai, valamint a technológiai-, ipari-, és a növekedési pólusai 
jelentős mértékben hozzájárulnak a metropolisztérség növekedéséhez, erősítik nemzetközi 
versenyképességét és innovációs teljesítményét. 

- Gazdasága kiegyensúlyozott; urbánus és vidéki térségeiben is több lábon áll. Hatékonyan használja ki 
a helyi adottságokra alapozható, valamint a főváros közelségéből adódó lehetőségeket, így biztosítva 
a kiterjedt foglalkoztatást, valamint a jövedelmek növekedését. A városhálózat erősíti a gazdaság 
sokféleségét és elősegíti a kis- és közepes vállalatok fejlődését, így a gazdaság gyorsan és rugalmasan 
alkalmazkodik a külső környezet kihívásaihoz, valamint a társadalmi, technológiai változásokhoz.  

- A társadalomban, a közösségek életében – integritásában – fontos szerepet tölt be a helyi identitás, a 
helyi gazdaság és a közösségi innováció erősítésén alapuló értékteremtés. 

- A metropolisz térségben a korlátosan és magas költséggel fejleszthető közlekedési infrastruktúra 
terheinek csökkentése érdekében, ismét közelebb kerül a munkahely és az otthon (a lakóhelyhez 
közeli munkahelyteremtés, multilokációs, közösségi irodák, az otthonfoglalkoztatás révén). Az áru- és 
személyáramok mellett egyre nagyobb jelentőséget, kap az információk gyors és biztonságos 
áramlása. 

- A térség fejlesztésében érintett köz- és magánszereplők a közösség érdekeit és a fenntarthatósági 
szempontokat is figyelembe vevő partneri együttműködésének köszönhetően a megye térszerkezete 
nemcsak az európai léptékben is versenyképes gazdasági struktúra kialakításának, hanem a 
természeti környezetet megőrzésének, vonzó- és élhető települési lakókörnyezet kialakításának is 
kiváló kereteket nyújt. 

 
9 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet kiegészíti az akkori dokumentum 1.2. “A 
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióval és Programmal való összefüggések vizsgálata” című fejezetet. 
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A Pest megyei járások (nem függetlenül Budapesttől) alkotják Magyarország egyetlen, a járási (és 
megyei) határokat jelentős mértékben átlépő regionális innováció rendszerét. A fővárostól északra, 
észak-nyugatra olyan vállalkozási övezet van jelen, amelyben a technológiai vállalkozások, és egyéb 
tudás-intenzív üzleti szolgáltatások, valamint a képzett munkaerő koncentrációja található. Ezen 
funkcionális várostérség részét képezi Pilisborosjenő is.  

Az OFTK megfogalmazása szerint a jövőben a várostérségek (a közigazgatási határokhoz kevésbé 
ragaszkodó), a valós gazdasági és társadalmi kapcsolatokat érvényre juttató „funkcionális 
várostérségek” válnak a magyar területfejlesztési gyakorlat alapegységeivé. Pest megye 
fejlesztésének célja e vonatkozásban, a fenntartható várostérségi fejlődés biztosítása a megye 
minden térségében. Pest megye együtt tervezendő várostérségeinek egyik eleme Pilisvörösvár 
környezete: Pilisvörösvár – Piliscsaba várostérsége (délkeleti irányban a szomszédos budapesti 
kerületekkel összehangolva), mely Pilisborosjenő területét is érintheti. 

2.2.2. Pest Megyei Területfejlesztési Programja (PMFP)10 

Pest Megye Területfejlesztési Programjának (2021- 2027) stratégiai munkarészében IV. Prioritás az 
Élhető Pest megye, azaz a települési infrastruktúra- és környezetfejlesztés az élhetőbb-, 
fenntarthatóbb lakókörnyezetért. A policentrikus településstruktúra, fenntartható városfejlesztésen 
belül a központi szerepkörű városok fejlesztés (fenntartható városfejlesztés potenciális célterületei) 
közé sorolja a dokumentum Pilisvörösvárt és várostérségét, melynek része Pilisborosjenő is. A Pest 
Megyei Területfejlesztési Programban megfogalmazott további programok, melyhez Pilisborosjenő 
kapcsolódhat a IV. prioritáson belül: 

- Települési környezet megújítása, a települések zöldfelületeinek növelése, 
- Önkormányzati szolgáltatások javítása, 
- Természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai térszerkezetének fejlesztése, 
- Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és földvédelem, 
- Önkormányzati tulajdonú intézmények és bérlakások, valamint költségvetési szervek energetikai 

megújítása, 
- Gazdasági társaságok energiahatékonysági beruházásai, 
- Megújuló energiatermelő rendszerek kialakításának támogatása, 
- Szemléletformálás az energiatakarékosság és a megújuló energiák használata tekintetében, 
- Felszíni csapadékvíz elvezetés, vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek, kialakítása, fejlesztése, 
- Élővizeink (folyók, tavak, patakok) és környezetük rendbetétele, 
- Szemléletformálás az ésszerű vízgazdálkodás tárgyában, 
- Hulladék újrahasznosítás arányának növelése, 
- Zöldhulladék hasznosítás szerepének növelése, 
- A nem újrafeldolgozható vagy újrahasználható hulladék energiatermelő szerepének növelése, 
- Szemléletformálás a hulladékhasznosítás kapcsán. 

A Pest Megyei Területfejlesztési Programban megfogalmazott programok, melyhez Pilisborosjenő 
kapcsolódhat az V. prioritáson belül: 

- Oktatás, nevelés alapintézményeinek (bölcsőde, óvoda, családi bölcsőde, általános iskola) fejlesztése, 
- Kulturális intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrájának fejlesztése, 
- Szociális intézmények fejlesztése, 
- Partneri kapcsolatok intézményesített fejlesztése, 
- Közösség építése és társadalmi bizalom erősítése, 
- Egészséges életmódra és prevencióra irányuló programok, 
- Lakossági szűrőprogramok indítása, 
- Sportolás, illetve az egészséges életmódra nevelés tárgyi feltételeinek megteremtése, 
- Egészségügyi alap-, és szakellátás intézményeinek fejlesztése. 

A III. prioritás mentén Pilisborosjenő jellemzően a partneri szerepével tudja támogatni a 
közlekedésfejlesztés megvalósulását. A témakörben Pilisborosjenőnek aktív szerepe a Közösségi 
közlekedés kisléptékű fejlesztésében és a kerékpárutak fejlesztésében lehet. 

A II. prioritáson belül Pilisborosjenő aktív szerepe az Ipari park fejlesztés és vállalkozások telephely 
feltételeinek javítása programban, és - bár nem számít lemaradó térségnek – a kék és zöld 
infrastruktúra fejlesztésében, a települési egyéb közszolgáltatásokat nyújtó intézmények 

 
10 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet kiegészíti az akkori dokumentum 1.2. “A 
Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióval és Programmal való összefüggések vizsgálata” című fejezetet. 
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infrastruktúrájának fejlesztésében, valamint az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, 
megújuló energiatermelés elősegítésében kiemelten szükséges a fejlődés. 

Pilisborosjenőt a területi fókuszú gazdaságfejlesztés nem jelöli ki, viszont az I. prioritás 
(Versenyképes Pest megye: a megye több lábon álló gazdaságának fejlesztése) intézkedései, 
valamint a kapcsolódó programok általánosan érinthetik. 

2.3. HATÁLYOS KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI PROGRAMOK11 
Pilisborosjenő a Pilisvörösvári járás része. Pilisvörösvár Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 
(FVS) és Integrált Városfejlesztési Stratégiája (ITS) készítés alatt állnak, melyek számos 
várostérséget is érintő fejlesztést is tartalmaznak. Az FVS várható elfogadása 2022 év első felében, 
az ITS véleményezési anyagának közzététele 2022 tavaszán történik előreláthatóan. A várható 
fejlesztések a dokumentumok elfogadása, közzététele után kerülhetnek bemutatásra. 

A Pilisvörösvári Kistérségre vonatkozóan 2010-ben készült Környezetvédelmi Program (továbbiakban: 
Kistérségi Program). Bár azóta eltelt 11 év, a környezetvédelem témaköre Pilisborosjenő életében 
kiemelt fontosságú, így az alábbiakban bemutatásra kerülnek a dokumentumban szereplő jövőkép, a 
környezetvédelmi átfogó célok és a környezetpolitikai stratégia. 

A Kistérségi Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek a biztosításához. A jövőképhez és a hosszú távú célkitűzésekhez kapcsolódóan a 
program átfogó céljai: 

- a települések élet és környezetminőségének javítása 
- természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése 
- a fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése, a környezetbiztonság javítása 

Az átfogó célok elérését a tematikus akcióprogramokban meghatározott fő célkitűzések, célok, 
intézkedések és cselekvési programok szolgálják. 

A program végrehajtásának operatív szintjén a környezetvédelmi szempontok horizontális érvényesítése 
szükséges. A környezetvédelmi infrastruktúrák teljes kiépítése, a szennyező anyagok környezetbe való 
jutásának megakadályozása akár a keletkezésük megszüntetésével … a vízbázisok, a természeti területek, 
zöldfelületek hathatósabb védelme, a természetvédelem megerősítése, illetve további kiterjesztése, az 
egészségesebb társadalom felé tett elsőrangú lépés lehet.  

Az új közlekedési kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévők fejlesztése, a közösségi közlekedés színvonalának 
és elérhetőségének nagymérvű javítása, az alternatív közlekedési módok lehetőségeinek megteremtése fontos 
lépés a lakosság életminőség-javulásához. 

A Kistérségi Programban prioritásként a települések környezetminősége, a környezet és egészség, a 
vizek védelme és fenntartható használata, a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód 
erősítése, a természet és tájvédelem, a fenntartható terület és földhasználat, éghajlatváltozás, a 
hulladékgazdálkodás és a környezetbiztonság szerepel. 

2.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS ÉRTÉKELÉSE12 
Pilisborosjenő rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, ITS-el nem. A fejlesztési 
dokumentumok közül a településfejlesztési koncepciónak különösen fontos a szerepköre, mert az 
hivatott a hosszú távú fejlesztési elképzeléseket összefoglalni. Pilisborosjenő hatályos 
településfejlesztési koncepciója 1998-ban került elfogadásra az 5/1998. (II.04.) számú határozattal. 
A koncepció azóta az 51/2001. (VIII.14.) Kt. határozattal módosításra, valamint 2010-ben 
kiegészítésre került. 

A 2010-ben a 2001-es koncepcióról megállapított általános észrevétel a jelenlegi helyzetre is áll:  

Egy évtized távlatában megállapítható, hogy a korábban kitűzött településfejlesztési célok illetve az 
adatokkal összefüggésben fejlesztésre kijelölt területek vonatkozásában a fejlesztési koncepció 
megállapításai időtállónak bizonyultak, ugyanakkor – elsősorban a külső körülmények változása 
miatt – irreálisan mérte fel a megvalósulás feltételeit a fejlődés dinamizmusa. 

 
11 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat nem tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet új fejezetként kiegészíti az akkori 
dokumentumot. 
12 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat 1.5. fejezete tartalmaz megállapítást a hatályos településfejlesztési 
koncepcióról, jelen fejezet kiegészíti az akkori dokumentum 1.5. fejezetét. 
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Ezért míg a településfejlesztés célkitűzései, illetve a fejlesztési területek kijelölése vonatkozásában 
a településfejlesztési koncepció jelen módosítása csak bizonyos hangsúlyeltolásokkal számol, addig 
a fejlesztési területeken az ingatlanpiaci kereslethez jobban alkalmazkodó, differenciált terület- és 
lakáskínálat kialakítását irányozza elő, a megvalósítás ütemezését pedig a 2010 évi realitások 
figyelembevételével újragondolja. 

A hatályos koncepcióban szereplő jövőkép szerint: 

„Pilisborosjenő kellemes életteret nyújtó, önálló gazdasággal rendelkező, turisztikailag vonzó 
település.” 

A településfejlesztés alapelvei 

 Pilisborosjenő karakterét döntő mértékben meghatározó településközponti vegyes és 
falusias lakóterületeken a hagyományos településszerkezet és településkép, az épített 
környezet értékeinek megőrző továbbfejlesztését biztosító fejlesztés és rendezés. 

 A változásra tervezett (fejlesztése) területek vonatkozásában a közművesítést követő 
beépítéseknél a természeti, táji környezetbe való illeszkedést, valamint a kellemes 
életfeltételeket, illetve közösségi szolgáltatásokat biztosító fejlesztés. 

 A természeti, táji környezet részét képző területek esetében a kiváló adottságokat 
megőrző, kiaknázó fejlesztés, a turizmus különböző ágainak megtelepítéséhez az 
előfeltételek biztosítása. 

 A fejlesztések során a környezeti- és gazdasági szempontú fenntarthatóság, a fokozatosság 
és az ütemezettség szempontjainak érvényesítési mellett a helyi gazdaság feltételeinek 
megteremtése. 

 A község közlekedési kapcsolatainak javításához szükséges szerkezetfejlesztés. 

A 2010-ben megfogalmazott általános alapelvek ellentmondást nem tartalmaznak, de kiemelten 
fókuszál a településrendezés területére. A településfejlesztés és a rendezés szoros összefüggésben 
áll ugyan, de a fejlesztés számos egyéb területet is kell érintsen. 

A 2010-ben megállapított koncepció a településfejlesztés célterületeinek jelöli ki az értékmegőrzést 
és értékfejlesztést, a lakóterületi fejlesztést, a gazdaságfejlesztést és a turizmus, szabadidő-
gazdaság témakörét. A célterületekre vonatkozó megállapításuk és azok mai szemmel történő 
értékelése az alábbiakban olvasható: 

- Az értékőrzés és értékfejlesztés kiemelt célterülete az Ófalu településközponti és hagyományos 
telekstruktúrájú falusias karakterű területe, valamint a Pilisborosjenő történetében kiemelt helyet 
elfoglaló szőlőhegy még meglévő területhasználatai és táji karaktert hordozó elemei. 

A 2010-es koncepcióban megfogalmazott értékőrzés és értékfejlesztés témaköre a mai napig 
helytálló, a szempontrendszer továbbvitele indokolt. A természet- és környezetvédelem 
témakörének kiemelése a hatályos koncepcióban elmarad. 

- A hatályos fejlesztési koncepció által már támogatott fejlesztési területeken megvalósuló lakóterület 
fejlesztés. 

Pilisborosjenőn további zöldmezős lakóterületi fejlesztés nem indokolt, számos beépítetlen, 
lakóterületnek kijelölt terület található a község közigazgatási területén. 

A gazdaságfejlesztés célterületei: 

- A Budai út, a Fő út és a 10-es út illetve az M0 autópálya csomópontjához kapcsolódó kereskedelmi-
gazdasági területek. 

- A környezetet nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület fejlesztése a település 
jelenlegi külterületének Üröm felöli oldala, jelenleg mezőgazdasági (a hatályos tervekben már 
beépítésre szánt) területek térsége a Budai út és a Fő út mentén futó sávra korlátozódva. A 
faluközpont bejáratánál elhelyezkedő kereskedelmi-gazdasági területeken megtelepedő 
szolgáltatások várhatóan javítják a lakosság ellátását. 

- Az M0 Bécsi úti csomópontjának távlati megépítése különösen felértékeli a Bécsi út mellé tervezett 
kereskedelmi-gazdasági területeket. A várhatóan felértékelődő területet a településszerkezeti terv 
nagyobb intenzitású beépítési lehetőséggel segíti, amely lehetővé teszi olyan kereskedelmi-gazdasági 
tevékenység megtelepedését, amely a későbbiekben a község fenntarthatósága szempontjából 
meghatározó szerepet játszhat. 
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A gazdaságfejlesztés célterületei alapvetően nem változtak. A majdani fejlesztések természethez 
jobban illeszkedő lehetőségeit viszont meg kell keresni. A nagy forgalmat vonzó kereskedelmi 
létesítmények letelepedése Pilisborosjenőn nem kívánt. 

- A turizmus, szabadidő-gazdaság kiemelt célterületei pedig a község beépített területétől Ny-ra fekvő 
területek, amelyek fejlesztésénél a táj- és a természetvédelem, alapvető érdeke, hogy szerepet 
vállaljon a budapesti rekreációs igények kielégítésében. Erre földrajzi közelsége, a természeti, táji 
környezete kiemelten alkalmassá teszi. A község használja ki mindazon potenciáljait, amelyek az 
idegenforgalom egyes ágazatainak fejlesztését előmozdíthatják. 

- A település táji adottságaira, a hangulatos településképre alapozottan cél a falusi turizmus 
mennyiségi és minőségi fejlesztése. A község szőlőire és a borkultúra gazdag hagyományaira 
alapozottan javasolt a borturizmus fejlesztése. A település borászati hagyományokra utaló 
elnevezése (Weindorf), a helyi borászok és borok elismerési, a főváros közelsége együttesen 
kiaknázható fejlesztési potenciált képvisel. 

- A lovasturizmus számára Pilisborosjenő adottsági ideálisak, ezért fejlesztési cél a turizmus ezen 
ágának megtelepedését elősegíteni a szükséges településrendezési, infrastrukturális feltételek 
biztosításával. A községben a mezőgazdasági ingatlanok relative magas ára nehezíti a turisztikai – 
kiváltképp a lovas- és a borturizmushoz kapcsolódó – fejlesztések beindítását. Budapest közelsége a 
konferencia- éa egészségturizmusban rejlő lehetőségek kihasználását is reális településfejlesztési 
célkitűzéssé emeli. 

- A turizmus különböző ágazatainak fejlesztéséhez az előfeltételeket mielőbb meg kell teremteni, 
azonban a konkrét fejlesztések megvalósításának a községet ellátó infrastruktúra elemek teljes 
kiépülése után van létjogosultsága. 

A falusi turizmusban rejlő lehetőségek továbbra is ott rejlenek Pilisborosjenőben, de a település 
„alapvető érdeke, hogy szerepet vállaljon a budapesti rekreációs igények kielégítésében” vitatható. 
A településnek magának kell eldöntenie, hogy milyen és mekkora látogatóforgalmat szeretne. A 
kirándulók jelenléte számos területen nehézséget okoz jelenleg (pl. parkolási problémák, eldobált 
hulladékok). 

A hatályos koncepcióban szerkezetfejlesztés fő elemeként bemutatott, az Ófalut és a Külső-Bécsi út 
térségét összekötő új közúti közlekedési kapcsolat kialakításának fontossága mára 
megkérdőjelezhető, mivel az Üröm felől, felé érkező gépjárműforgalom számára egérutat 
biztosíthatna. 

Az esztergomi vasútvonal rekonstrukciója lezajlott, így a hatályos koncepcióban – a Malomdűlő, 
valamint a 10. sz. főút térségében tervezett gazdasági célú területek közösségi közlekedési 
megközelítésének javítása érdekében – tett, új vasúti megállóra vonatkozó javaslat mára nem 
releváns. A kialakult állomáshelyek: Solymár és Üröm, új megálló nem létesült. Megjegyzendő, hogy 
a községhez közelebbi megállóhely(ek) nagyban javítanák Pilisborosjenő közösségi közlekedési 
ellátottságát. Az M0 és az M10 megépülése továbbra is várat magára. 

3. A RENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

3.1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA13 
A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (továbbiakban: MATrT). 
További változás, hogy hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet), amely 
az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes 
területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei övezetekre vonatkozó előírásokat tehát a 
MATrT és az MvM rendelet együttesen tartalmazza.  

Pilisborosjenő esetében a fentiek mellett a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét 
(továbbiakban: BATrT) is alkalmazni kell, amelynek felülvizsgálata 2019. március 15-én lépett 
hatályba. A térségi területfelhasználási kategóriáinak és megyei övezeteinek lehatárolását a BATrT 
tartalmazza, a rájuk vonatkozó előírásokat azonban a MaTrT és az MvM rendelet határozzák meg. A 

 
13 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat készítésekor a korábbi területrendezési tervek voltak hatályosak, így jelen 
fejezet “felülírja” a korábbi dokumentum 1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgála című fejezetet. 
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BATrT felülvizsgálata kijelöl továbbá egyedileg meghatározott kiemelt térségi övezeteket is, 
amelyeknek lehatárolását és a rájuk vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

3.1.1. A térségi területfelhasználás rendje és a műszaki infrastruktúra hálózatok 

A MATrT 11.§. rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon belüli szabályokról. Az egyes 
térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolását az MATrT 7. mellékletét BATrT tervlap 
tartalmazza. 

A térségi területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölésének szabályairól az MATrT 11.§ és 36.§- a rendelkezik. Ez alapján Pilisborosjenő 
közigazgatási területét erdőgazdálkodási, mezőgazdálkodási, kertes mezőgazdálkodási, valamint 
települési területfelhasználású térségek teszik ki. 

   

BATrT szerkezeti tervlapjának Pilisborosjenőt 
ábrázoló kivágata (Forrás: BATrT) 

Erdőgazdálkodási térségbe a település északon, és délebben fekvő, erdő művelésű, 
erdőállományba tartozó területeit sorolja a szerkezeti tervlap. Az MATrT 11. § a) pontja szerint az 
erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó 
szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni. 

Mezőgazdasági térségbe a település középső, illetve keleti részén található mezőgazdasági 
területek, gyepek és szántók tartoznak. Az MATrT 11. § b) pontja szerint, a mezőgazdasági térség 
területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki. 

Települési térségbe Pilisborosjenő belterülete tartozik. Az MATrT 11. § d) pontja szerint a térség 
területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok kijelöléséről a településrendezési 
eszközökben az MATrT 15.§ (2) bekezdés rendelkezik. 

„MATrT 15.§ (2) A településrendezési eszközökben  

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 
helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni,  

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott 
egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet 
képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési 
tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolásától.” 
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Kivágat az Ország Szerkezeti Tervéből Kivágat a Budapest Agglomeráció Szerkezeti 
Tervből 

Pilisborosjenő közigazgatási területét érintő 
műszaki infrastruktúra-hálózat elemei: 

 Gyorsforgalmi út (tervezett 
 Főút 

 

Pilisborosjenő közigazgatási területét érintő 
műszaki infrastruktúra-hálózat elemei: 

 Gyorsforgalmi út (tervezett) 
 Gyorsforgalmi út 
 Főút 

 

3.1.2. Országos övezetekre vonatkozó szabályok 

Az alábbi táblázat a település MaTrT által meghatározott országos övezetek általi érintettségét 
mutatja be. Az egyes övezetek lehatárolását és a rájuk vonatkozó előírásokat az MaTrT és az MvM 
rendelet együttesen határozzák meg, az alábbi táblázat kitér arra, hogy mely övezetre mely 
jogszabály fogalmaz meg előírást és tartalmaz lehatárolást. 

 

 

Országos övezet Előírás Érintettség 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT érinti 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete MATrT érinti 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT érinti 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MATrT nem érinti 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rendelet nem érinti 

6. erdők övezete MATrT érinti 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rendelet nem érinti 

8. tájképvédelmi terület övezete MvM rendelet érinti 

9. világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

MATrT nem érinti 

10.vízminőség-védelmi terület övezete MvM rendelet érinti 

11.rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rendelet nem érinti 

12.nagyvízi meder övezete MvM rendelet nem érinti 

13.ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rendelet érinti 

14. földtani veszélyforrás terület övezete MvM rendelet érinti 

15.honvédelmi és katonai célú terület övezete MvM rendelet nem érinti 
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Ökológiai hálózat magterületének övezete  

MATrT 25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, 
vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint 
a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető épületen elhelyezve. 

Pilisborosjenőn a Pilis hegység erdős területei tartoznak a magterület övezetébe. A teljes nyugati 
területét, északi sávját és középső erdős részeit érinti. Területe: 447 ha 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete
Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 

Ökológiai hálózat magterületének övezete  
Lehatárolás a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

MaTrT 26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint 
a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

A Pilisborosjenő nyugati határában található vízfelület tartozik a lehatárolás alá. Területe: 4 ha 

 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 

Ökológiai hálózat magterületének övezete  
Lehatárolás a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján 

 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

MaTrT 27. § (1) *  Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint 
a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) *  Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben meghatározott feltétel 
kivételével - a településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji 
értékeit nem veszélyezteti. 
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is 
kijelölhető. 
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely nem létesíthető. 

Pilisborosjenőn a Várhegy területe, illetve a belterület déli határában található szántó tartoznak az 
ökológiai folyosó övezetébe. Területe: 50 ha 
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Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
Lehatárolás a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

adatszolgáltatása alapján 

 

Erdők övezete  

MaTrT 29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében 
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál 
figyelmen kívül kell hagyni. 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

A település északi, és közép- déli területe tartozik az erdők övezetébe, ezek a részek jellemzően 
erdővel borított, természetes területek. Területe: 395 ha 

 
Erdők övezete 

Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 
Erdők övezete 

Lehatárolás a Nemzeti Földügyi Központ adatszolgáltatása 
alapján

 

Tájképvédelmi terület övezete 

MvM rendelet 4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének 
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település 
teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 
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(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy 
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

Pilisborosjenő szinte teljes területe a térségi lehatárolás alá tartozik. Ezt értékes természeti és táji 
adottságainak köszönheti. Területe: 837 ha 

 
Tájképvédelmi terület övezete

Kivágat az MvM rendelet vonatkozó tervlapjából 
Tájképvédelmi terület övezete  

Lehatárolás a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

  

Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM rendelet 5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

A település északi és nyugati területeit, valamint 
középső részén kisebb foltokon érintett az 
övezeti lehatárolással. Területe: 247 ha 

Vízminőség-védelmi terület övezete14

Kivágat az MvM rendelet vonatkozó tervlapjából 

 
14 A Lehatárolás az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján pontosítható. Jelen eljárásban 
adatszolgáltatás nem érkezett. 



PILISBOROSJENŐ 21 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTÉSE 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  EGYEZTETÉSI ANYAG 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

MvM rendelet 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon 
övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy 
övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 

Pilisborosjenő teljes területe az övezet 
lehatárolása alá tartozik. 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete15

Kivágat az MvM rendelet vonatkozó tervlapjából
Földtani veszélyforrás terület övezete 

MvM rendelet 11. § (1) A földtani veszélyforrás 
terület övezetében a földtani veszélyforrással 
érintett terület kiterjedését a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre 
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti 
hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 

Pilisborosjenő teljes területe az övezet 
lehatárolása alá tartozik. Földtani veszélyforrás terület övezete16

Kivágat az MvM rendelet vonatkozó tervlapjából

3.1.3. Egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó szabályok 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete szól Pest 
megye területrendezési tervéről. Pilisborosjenő területe a Budapesti Agglomeráció területi hatálya 
alá esik, de a megyei terv tartalmaz egyedileg meghatározott megyei övezeteket, szabályokat. 
Pilisborosjenő a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének megyei övezetébe tartozik. A 
területrendezési terv a térségi övezetben új logisztikai célú gazdasági terület kialakítását és a 
logisztikai vállalkozások fejlesztését, a logisztikai potenciál növelését és a kihasználás bővítését a 
vonatkozó jogszabály alapján fejlesztési eszközökkel javasolja támogatni. 

Az alábbi táblázat a települések MATrT által meghatározott, hatályos PmTrT-ben lehatárolt megyei 
övezetek általi érintettségét mutatja be: 

  

 
15 A Lehatárolás adatszolgáltatása alapján pontosítható. Jelen eljárásban adatszolgáltatás nem érkezett. 

16 A Lehatárolás adatszolgáltatása alapján pontosítható. Jelen eljárásban adatszolgáltatás nem érkezett. 
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Megyei övezetek Pilisborosjenő területének érintettsége 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem érinti 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti 
Tanyás területek övezete nem érinti 
Földtani veszélyforrás terület övezete nem érinti 
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

nem érinti 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete nem érinti 

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete nem érinti 

kertes mezőgazdasági területek övezete nem érinti 
térségi zöldhálózat fejlesztés célterületének övezete érinti
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete nem érinti 

 

Térségi zöldhálózat fejlesztés célterületének övezete 

PmTrT 13. § (1) A térségi zöldhálózat fejlesztés 
célterület övezetének legalább 80 %-át, zöldterület, 
erdőterület, természetközeli terület, vízgazdálkodási 
terület, mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. Az övezet legfeljebb 20 %-án 
bármely települési területfelhasználási egység 
kialakítható. 

(2) A térségi övezetben az övezet területének 20 %-át 
meghaladó új beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy a kijelölés 
ellenére biztosított-e a természetes és 
természetközeli élőhelyek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. A térségi 
övezetben csak olyan övezet jelölhető ki, amely a 
térségi zöldhálózat természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Pilisborosjenő természetes, leginkább erdővel 
borított területei tartoznak az övezeti 
lehatárolásba. 

Térségi zöldhálózat fejlesztés célterületének 
övezete (Forrás: PmTrT) 

 

3.2. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI17 

Pilisborosjenőt északról Budakalász, keletről Üröm, délről Solymár és Pilisvörösvár, míg nyugatról 
Csobánka határolja. Solymárral és Ürömmel határosak belterületei, viszont Csobánkával, 
Pilisvörösvárral és Budakalásszal erdőterületein keresztül kapcsolódik. 

 
17 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat készítése óta területrendezési tervek változhattak, így jelen fejezet “felülírja” a 
korábbi dokumentum 1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését 
befolyásoló – vonatkozó megállapításai című fejezetet. 
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Pilisborosjenő és az azt körülvevő települések településszerkezeti tervei (forrás: saját szerkesztés) 

Budakalász: Pilisborosjenő és Budakalász erdőterületeik mentén határosak egymással, így a 
települések településrendezési eszközei nincsenek egymással ellentmondásban. A két település 
erdőterületei a Duna-Ipoly Nemzeti Park hatásköre alatt állnak és országos jelentőségű védett 
területek, továbbá Natura2000 védelemben is részesülnek. 

  

Pilisborosjenő településszerkezeti tervének 
határa 

Budakalász településszerkezeti tervének határa

Üröm: Pilisborosjenő Ürömmel határos területén erdő-, mezőgazdasági, kertvárosias lakó-, falusias 
lakó-, intézményi-, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági-, valamint különleges nem beépíthető 
terület van. A település összenőtt a szomszédos Ürömmel, amelynél, a Pilisborosjenővel határos 
részein erdő-, mezőgazdasági-, különleges, illetve falusias lakóterületek vannak. A két település az 
egymással érintkező telkeit közel azonos övezetbe, illetve építési övezetbe sorolja, így azok között 
nincs konfliktus. A Pilisborosjenő és Üröm északi találkozásánál lévő erdős területek Natura 2000 
védelem alatt állnak. 
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Pilisborosjenő településszerkezeti tervének határa Üröm településszerkezeti tervének határa

Solymár: A község teljes déli részén belterületével kapcsolódik Solymárhoz. Kertvárosias lakó-, 
falusias lakó-, különleges-, településközponti vegyes -, intézményi vegyes-, valamint kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területeivel kapcsolódik déli szomszédjához. Ezzel szemben Solymár főképp 
mezőgazdasági területeivel, kis részben kertvárosias lakó-, valamint ipari területeivel kapcsolódik 
Pilisborosjenőhöz. A két településen áthalad az M0 autópálya tervezett szakasza, mely 
nyomvonalán, illetve védőtávolságán tiltott a bárminemű építkezés, vagy más fejlesztés. 

  
Pilisborosjenő településszerkezeti tervének 

határa 
Budakalász településszerkezeti tervének határa

Pilisvörösvár: A két település igen kis területen határos egymással. Pilisborosjenő kertvárosias lakó-, 
illetve különleges terület- tanyasi turizmus, idegenforgalom, valamint különleges be nem építhető 
terület övezeteivel határos a déli szomszédja. Pilisvörösvár pedig hétvégiházas üdülő-, valamint 
gyepterületével érinti Pilisborosjenőt. Pilisvörösváron folyik továbbá a Határréti- patak, melynek 
Természetközeli vizek védőtávolsága kis mértékben érinti Pilisborosjenő határát is. 
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Pilisborosjenő településszerkezeti tervének határa Budakalász településszerkezeti tervének határa

Csobánka: Pilisborosjenő erdőterületeivel kapcsolódik Csobánka különleges honvédelmi célokat 
szolgáló területéhez. A két területhasználat, valamint a településrendezési eszközök nem állnak 
konfliktusban egymással. 

  
Pilisborosjenő településszerkezeti tervének határa Csobánka településszerkezeti tervének 

határa 

3.3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA18 
Pilisborosjenő településrendezési eszközei 2018-ban kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időben 
ezek néhány alkalommal módosultak. A település hatályos településrendezési eszközei: 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2018. (II.15.) sz. Kt. önkormányzati 
határozata a község Településszerkezeti Tervéről (továbbiakban: TSZT) 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2018. (II.16.) sz. önkormányzati 
rendelete Pilisborosjenő község helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) 

 
18 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat készítésekor a korábbi településrendezési tervek voltak hatályosak, így jelen 
fejezet “felülírja” a korábbi dokumentum 1.6. A hatályos településrendezési eszközök című fejezetet. 
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3.3.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai és a helyi építési szabályzat 

 
Pilisborosjenő község – Településszerkezeti terv, Védelmek és korlátozások (Forrás: önk. adatszolgáltatás) 

Pilisborosjenő szerkezetét a völgykatlan jellegű elhelyezkedése, a védett természeti értékek, a 10. 
sz. főút és az Ófalu – Külső Falu kettőssége jellemzi. A település szerkezetét két tervezett 
infrastrukturális elem változtathatja meg: az M0 megvalósulása és a Külső Falu felől a 10. sz. főutat 
az Üröm menti területekkel összekötő út. Bár Pilisborosjenő területe alatt jórészt alagútban 
vezetett módon épül majd az M0 autóút, a 10. sz. főúttal való csomóponti kapcsolat kiépítése és az 
M0 menti fejlesztési területek beépülése jelentős szerkezeti változást hordoznak. A 10. sz. főút az 
Üröm menti területekkel összekötő jelenleg földút. A kiépítése jelentős (nem kívánt) forgalmat 
generálhat. Az M10 megépülése a Külső Falu jelenlegi forgalomterhelését jelentősen csökkentheti. 

Beépítésre szánt területek (284,9 ha) 

Pilisborosjenő belterülete két részre tagolódik. Az Ófalu a település közigazgatási területének 
közép- keleti területein, míg az Külső Falu a déli határon terül el a Külső Bécsi út mentén. Az 
Ófalutól keletre, Üröm felé terül el az ún. Lazareth területe, mely egy folyamatosan beépülő 
domboldal. A Külső Falu területéhez tartozik a volt Téglagyár, Malomdűlő területe. 

A belterület leginkább kertvárosias és falusias lakóterületekből áll, mind az Ófaluban és az Külső 
Faluban helyet kap településközponti vegyes terület, illetve elszórtan kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági terület is. Intézményi vegyes területek szintén megtalálhatóak mind az Ó-, és az Külső 
Falu részen is, de a külső településrészek jellemzően ezek a területek beépítetlenek. Az Ófaluhoz 
tartozó intézményi területeken főként oktatási intézmények, óvodák és általános iskolák találhatók.  

Különleges terület - temetőt két helyen (az Ófalu területén), valamint különleges terület – 
sportterület területfelhasználást (a Külső Falu területén) jelöl a hatályos TSZT. 

A TSZT területfelhasználása és területi mérlege alapján a lakóterületek 228,2 ha-t (ebből 
kertvárosias lakóterület 166,1 ha-t, míg a falusias lakóterületek 62,1 ha) tesznek ki. A lakóterületek 
beépített és beépítésre szánt területekre oszlanak. A beépítésre szánt Bécsi út feletti, kertvárosias 
lakóterületi besorolású fejlesztési terület 19,75 ha, a Malomdűlő kertvárosias lakóterületi 
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besorolású fejlesztési területe 10,7 ha, melyben található egy lakásos és többlakásos fejlesztésre 
szánt terület is. 

Szintén a Bécsi út feletti területen és a Malomdűlőben találhatóak településközponti besorolású 
nagyobb kiterjedésű fejlesztési területek: 1,1 ha, illetve 8,9 ha. Az Ófalu területén intézményi 
fejlesztési terület: 1,46 ha, míg a Malomdűlőben 2,91 ha. 

A gazdasági fejlesztési területek a Budai út mellett 3,9 ha-on, a Fő út mellett (részben beépült) 7,6 
ha-on, a Téglagyár barnamezős területén, valamint a tervezett M0 mentén 9,3 ha-on terülnek el. 

A fejlesztési területek tényleges hasznosítása jelenleg jellemzően mezőgazdasági jellegű. 

 
Pilisborosjenő község – Településszerkezeti terv, Területfelhasználás (Forrás: önk. adatszolgáltatás) 

   

 

 

Beépítésre nem szánt területek (927 ha) 

Pilisborosjenő a Pilis egyik völgyében helyezkedik el, ezért domborzati adottságaiból adódóan 
beépítésre nem szánt területei közül az erdőterületek a település magasabb régióiban, az északi, 
nyugati és déli határaiban helyezkednek el, összesen mintegy 408 ha- on. 

Mezőgazdasági területei (199 ha) foltokban jelennek meg a belterület és az erdőterületek közé 
ékelődve, a TSZT alapján. A tervlap megkülönböztet általános és kertes mezőgazdasági területeket, 
utóbbi a település belterületének északi, illetve keleti határában található, csupán néhány telek. 

A település vízgazdálkodási területi övezetében találhatóak a Pilisborosjenőn áthaladó patakok, 
összterületük 7 ha. Ezek a belterületen, illetve a külterületen is megtalálhatóak.  
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A TSZT-n jelölt különleges beépítésre nem szánt területek a település délkeleti határánál, illetve 
déli határához közel helyezkednek el. Összterületük 9,4 ha, energiapark, településgazdálkodási, 
valamint idegenforgalmi területként vannak kijelölve.   

Zöldterületek a TSZT alapján foltszerűen találhatóak a település belterületében találhatóak, három 
telken, egyik az Agyagbánya utca mentén, mely egy kiépített park és játszótér, két másik pedig az 
Őzláb utca mentén. Területük összesen 2,5 ha. 

Beépítésre nem szánt területek a közlekedési és közmű területek (16,6 ha), melyek a TSZT alapján 
a különböző fontosságú utak. Ezek megfelelően behálózzák a belterületet és a mezőgazdasági 
területeket, viszont az erdőterületeken nem jellemző a jelenlétük. 

Helyi építési szabályzat 

A HÉSZ a TSZT-ben meghatározott területfelhasználási rendszerrel, műszaki infrastruktúrával 
összhangban van.  

A HÉSZ az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési 
önkormányzati rendelet, mely Pilisborosjenő közigazgatási területére terjed ki. A HÉSZ melléklete a 
szabályozási terv, az építési övezetek beépítési mutatói településrészenként (Ófalu, Bécsi út feletti 
terület és Malomdűlő, Téglagyár), a beépítésre nem szánt területek övezeti mutatói és a 
mintakeresztszelvények. 

A HÉSZ általánosan meghatározza a közterületek, az épített környezet alakítása, a kerítések, a táj 
védelmét biztosító tereprendezés, a zöldfelületek, a föld alatti közlekedési építmények védelme, a 
vizek védelme, a régészeti lelőhelyek védelme, a sajátos jogintézmények, a közművek, a 
csatornázás, a felszíni vízelvezetés, a villamosenergia ellátás, a hírközlés, az utak, a közlekedési 
területek, az építési hely szabályai, az elő- oldal- és hátsókert kialakítása, az elhelyezhető épületek 
száma, a terepszint alatti építés, az épületmagasság témakörével kapcsolatos építési előírásokat. 

A lakó és vegyes területek építési övezeteire vonatkozó fejezetek a településrészenként, 
specifikusan az adottságokhoz igazodóan határozzák meg a telekalakítási és beépítési 
lehetőségeket, korlátokat. 

3.3.2. A megvalósult elemek vizsgálata 

A TSZT Pilisborosjenő belterületeink nagy részén kertvárosias és falusias lakóterületeket jelöl, 
kisebb részben pedig településközponti vegyes, intézményi vegyes, illetve kereskedelmi, 
szolgáltató, gazdasági területet. A bel- és külterület egyes területein tervezett autóutakat, illetve 
kijelölt lakó és kereskedelmi szolgáltató, gazdasági területeket jelöl a hatályos szabályozási terv.  

Kivágat a hatályos szabályozási 
tervből 

Fejlesztési szándék Jelenlegi állapot, a fejlesztési 
szándék megvalósult-e? 

Belterület 

Idegenforgalmi terület 
kialakítása 

Megvalósult 

A területen farmhát és 
lovasudvar került 

kialakításra 
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Falusias lakóterület 
kialakítása 

Megvalósult 

A területen új 
lakóingatlanok kerültek 

kialakításra 

Kertvárosias és 
településközpont 

területek kialakítása 

Nem valósult meg 

A terület nem került 
beépítésre 

Újfalu kiépítése, utak és 
lakóingatlanok létesítése 

Részben megvalósult 

A terület nyugati része 
már be van építve, míg a 

keleti területek még 
szántóként, gyepként 

funkcionálnak. 

Utak kiépítése 

Részben megvalósult 

A kiszabályozott utak 
egy része kiépítésre 

került. 

Külterület 

Kereskedelmi, 
szolgáltató területek 

kialakítása a Budai és a 
Dózsa György út mentén. 

 

Nem valósult meg 

A területen csupán egy 
kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
létesült. 
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Helyi utak kiépítése 
Nem valósult meg 

A területen nem kerültek 
kiépítésre utak. 

A Pilisborosjenőt érintő legnagyobb tervezett fejlesztés az M0 megépítése. A fejlesztés még várat 
magára. 

3.3.2. Változtatási tilalmak 

A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig 
rendelhető el. A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, 
meglévő építményt átalakítani, bővíteni, elbontani, más, építésügyi hatósági engedélyhez nem 
kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad. 

Pilisborosjenő közigazgatási területén belül bizonyos ingatlanok esetében változtatási tilalom áll 
fent: 

rendelet száma terület kezdete vége max. 

3/2021 (III. 16) Szőlőhegy (Tájképvédelmi szőlőgazdálkodási terület, Msz 
jelzésű övezetek) 

2021.03.17. 2024.03.17.

 

4. AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK19 
Pilisborosjenőn 2018 óta számos fejlesztés zajlott és zajlik jelenleg is. 

Az iskola elköltözött a központból a település Üröm felőli részére 

2018. augusztus közepén a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola nagyobb, felújított épületbe költözött. A tanítás azóta az új helyszínen (2097 Pilisborosjenő, 
Fő út 1.) folyik. A költözésben a pedagógusok, a szülők és a lakosok egyaránt igen nagy segítséget 
nyújtottak. 

 

Az iskola leköltözésével a fejlesztés nem ért véget, folytatásaként az iskolához tartozó szállodai 
rész is felújításra fog kerülni.  A megemelkedett gyermeklétszám miatt már korábban fel kellett 
volna újítani a két földszinti termet. Az épület többi részének a felújítására az Érdi Tankerületi 
Központ pályázott intézmény felújítási jogcímen a Magyar Falu program keretén belül. A pályázat 
sajnos nem lett nyertes, de a központ saját költségvetéséből kívánta a tervet megvalósítani. Az 
értéknövelő korszerűsítési munkálatokhoz a polgármester 2020. december 21-én az önkormányzat 

 
19 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat nem tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet új fejezetként kiegészíti az akkori 
dokumentumot. 
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képviselő testülete nevében megadta a tulajdonosi hozzájárulást. Felújításra került az iskola 
épületének faluhoz közelebbi szárnya. 

Az iskola fejlesztése számos egyéb területet is érintett az utóbbi időszakban: elkészült, és 
használatba vették az iskolai gyalogátkelőt, az iskola ingatlanán átmenő szennyvízhálózat 
kicserélésre került, új földgázhálózatot fektettek a tornateremhez. Tavasztól működik az internetes 
ebédbefizetési szoftver, melynek segítségével előre látható és rendelhető az iskolai menü. 

Az iskola tornatermének építése folyamatban van 

Pilisborosjenő lakosainak nagy vágya teljesül, ugyanis a Kormány 1340/2020. (VI. 23.) Korm. 
határozata alapján megépül a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tornatereme. A beruházás keretében létrejövő vagyonelemek Pilisborosjenő Község 
Önkormányzatát, mint a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg 
térítésmentesen. A terem elkészülte után az önkormányzat majd az Érdi Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe adja azt. 

 

Új bölcsőde épül 

A Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív program keretében sikerült 
külső forrást bevonni az új bölcsőde 
építéséhez. 2020-ban az önkormányzat 
a tájba jobban illő, könnyen bővíthető 
és belső elosztásában is praktikusabb, 
korszerű bölcsőde tervezésére új 
tervpályázatot írt ki. Az eredményes 
bölcsőde újratervezés és kivitelezési 
közbeszerzés után a munkaterület 
2021. január 6-án került átadásra. Az 
új bölcsőde a falu északi szélén az 
óvoda mögött létesül. Az óvoda 
bővítésének tervezése is folyik. 

Új bölcsőde látványterve (Forrás: 
https://pilisborosjeno.hu/onkormanyzat 

/telepulesfejesztes/indul-a-bolcsode-kivitelezese/) 

A könyvtár elköltözött a Polgármesteri Hivatalból a régi iskola épületébe 

Földszinti, szép, tágas, felújított, modern könyvtárba költözött át a könyvtár. Felújításra került 
több földszinti klubszoba is, ahol foglalkozások, próbák és órák zajlanak. A folyosók és a vizes 
blokkok megújultak, hogy minél több kulturális eseménynek adhasson helyszínt a Reichel József 
Művelődési Ház és Könyvtár. 

Folyamatosak az infrastruktúra beruházások 

Az infrastruktúra fejlesztések teljeskörű ismertetésére jelen dokumentumban nincsen mód, de a 
falu élhetőségének javítása érdekében folyamatosak az infrastruktúra hálózattal kapcsolatos 
fejlesztések. 2021 tavaszán 299 millió forintot nyert Pilisborosjenő a VEKOP 5.3.2-15 – Fenntartható 
Közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázaton, aminek köszönhetően számos szükséges 
fejlesztést végezhet el a külső-településrészen és az Ófaluban. A fejlesztés által javul a 
közlekedésbiztonság a Bécsi út mentén, járdaépítések és buszmegállók cseréje zajlik, 
úthelyreállítás és parkolóépítés valósul meg a Kövesbérci úton. 

Egyéb fejlesztések 

 Ivóvíz és szennyvíz távvezeték építése tervezett  
 Előkészítés alatt van egy lovarda és egy sportolásra is alkalmas játszótér beruházása 
 Elkészült a Pálos ösvény pihenőhely terve 
 Faluház fejlesztése, faluközpont-stratégia 
 a Kövesbérci út–Panoráma utca által közrefogott önkormányzati telken A típusú sportpark 

létesülhet, amit az önkormányzat egy önerőből végzett pihenőpark-fejlesztéssel egészít ki 
 Biztonságos, térfigyelő rendszerrel ellátott P+R, B+R parkolóhelyek kiépítése tervezett 
 A 2097 Pilisborosjenő, Fő u. 30. alatt működik átmenetileg a Szent Márton Waldorf Iskola 



PILISBOROSJENŐ 32 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTÉSE 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  EGYEZTETÉSI ANYAG 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

5. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA20 
A népességszám alakulását egy településen jelentősen befolyásolja a születések, illetve a 
halálozások száma, valamint a településre vándorlók és az onnan elvándorlók aránya is. A KSH 
népszámlálási statisztikáin felül napjainkban forrásként felhasználható még az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeiR) adatbázisa is21. 

Pilisborosjenő népessége az elmúlt 150 évben több, mint négyszeresére növekedett. A pontos 
adatokat vizsgálva megfigyelhető, hogy 1087-től egészen 1910-ig növekvő volt a település 
lakosságának a száma. Ezt követte egy visszaesés 1920-ban, viszont a II. világháborúig ismételten 
növekedő volt a népesség száma. Ebben a háborúban történt halálesetek és az elcsatolásokat követő 
lakosságcsere miatt visszaesett a lakosság létszáma, amit követett egy növekedési szakasz egészen a 
századforduló környékén beállt stagnálásig. Az ezredforduló után ugrásszerű gyarapodás figyelhető 
meg a településen, amit a fővárosi agglomerációs elhelyezkedésének lehet tulajdonítani.  

Év 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970

Népesség (fő) 945 934 1135 1350 1578 1413 1680 1876 1330 1829 2140

Jelenlévő összes népesség 1870-1970 (Forrás: KSH népszámlálás adatok, Pest megye) 

Év 1970 1980 1990 2001 2011 2020 

Népesség (fő) 2014 2202 2195 3041 3362 4198 

Állandó népesség Pilisborosjenő területén (forrás: KSH, TEIR) 

Év 1970 1980 1990 2001 2011 2020 

Népesség (fő) 2127 2439 2380 3077 3478 4097 

Lakónépesség Pilisborosjenő területén (forrás: KSH, TEIR) 

A népszámlálás adatait napjainkban az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer (TeIR) adatbázisával és a KSH Helyiségnévtár adataival lehet összevetni, így nem csak 
2011-ig állnak rendelkezésre adatok. A hullámzó lakosságszám növekedés a 80’-as, 90’-es évekig 
tartott, amit mai napig egy egyenletes növekedés követ. 

 
Pilisborosjenő lakónépességének alakulása 1870-2020 között (Forrás: KSH, Pilisborosjenő) 

 

 
20 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet kiegészíti az akkori dokumentum 1.7. “A 
település társadalma” című fejezetet. 
21 A KSH definíciója szerint az állandó népesség: „az adott területen lakóhellyel rendelkező személyek száma”, míg a 
lakónépesség: „az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, 
valamint ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma”. A lakónépesség száma alapvetően 
pontosabban mutatja a tényleges népesség arányát egy településen 
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5.1. A NÉPESSÉG KORÖSSZETÉTELE 
 

A település korösszetétele a 2011-es 
statisztikai adatok alapján elöregedést 
mutat. Az öregedési index a 60 év 
felettiek és a 15 év alattiak arányát 
mutatja. A százalékos arányok közel 
azonosak a járási és a megyei adatokkal, 
viszont az öregedési index magasabb 
számmal rendelkezik a településen.  

Pilisborosjenő teljes népességének 
15,8%-a 15 évnél fiatalabb lakosokból 
áll, míg az időskorúak százalékos aránya 
magasabb ettől, jelenleg 
20,9%-át teszik ki a teljes népességnek. 

 

A népesség korösszetétele százalékosan (Forrás: KSH, TEIR, 2011)

 0-14 év (fő/%) 15-59 év (fő/%) 60-felett év (fő/%) Öregedési index

Pilisborosjenő (2011) 549/15,78% 2202/63,32% 727/20,9% 141,21 

Pilisvörösvári járás átlag 
(2011) 

9533/17,92% 32600/61,28% 11068/20,8% 117,9 

Pest megyei átlag (2011) 204 269/16,7% 756 589/62,2% 256 618/21,1% 124,59 

A népesség korösszetétele (Forrás: KSH, TEIR, 2011) 

5.2. TÉNYLEGES SZAPORULAT 
A tényleges szaporulat a születések és halálozások számát, a belföldi és külföldi vándorlási 
egyenlegből adódó népességszám növekedést és csökkenést is tartalmazza. Ennek a mutatónak a 
segítségével vizsgálható meg Pilisborosjenő népességmegtartó ereje, vagy éppen annak hiánya. 

 
 

1980-1989 1990-2001 2001-2011 2011-20194

Pilisborosjenő 

Élve születés 317 342 323 259 

Halálozás 218 312 334 294 

Összesen 99 30 -11 -35 

Járási átlag 

Élve születés 4324 4951 5674 4 422 

Halálozás 4240 5089 5385 5 277 

Összesen 84 -138 289 -855 

Megyei átlag 

Élve születés 120 605 123 932 130 868 107 781 

Halálozás 129 007 147 122 142 801 127 735 

Összesen -8 402 -23 190 -11 933 -19 954 

Természetes szaporulat, illetve fogyás (Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye; TeIR) 

 

 
1980-1990 1990-2000 2001-2011 2011-20194 

Pilisborosjenő -158 667 412 451 

15,8% 17,9% 16,7%
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Járási átlag -542 9272 9046 5 269 

Megyei átlag -15 586 157 225 145 532 95 470 

Vándorlási különbözet (Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye; TeIR) 

 
 

1980-1990 1990-2001 2001-2011 2011-20194 

Pilisborosjenő 

Természetes szaporulat 99 30 -11 -35 

Vándorlási különbözet -158 667 412 451 

Tényleges szaporulat -59 637 401 416 

Járási átlag 

Természetes szaporulat 84 -138 289 -855 

Vándorlási különbözet -542 9272 9046 5269 

Tényleges szaporulat 458 8676 9335 4414 

Megyei átlag 

Természetes szaporulat -8 402 -23 190 -11 933 -19 954

Vándorlási különbözet -15 586 157 225 145 532 95 470 

Tényleges szaporulat -23 988 134 035 133 599 75 516 

Tényleges szaporulat (Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye; TeIR) 

A fenti adatokból jól látható, hogy a település korszerkezete elöregedést mutat. Egyre jobban 
csökken az élve születések száma, ezzel szemben a halázások száma növekvő. A vándorlási 
különbözet pozitív értékeket mutatott az utóbbi évtizedekben, mely az agglomeráció 
felerősödésének tudható be, így összességében nem jellemző fogyás a településen. Ez a mutató 
napjainkra kisebb értéket mutat, mint a megyei és a járási átlag. 

 
Tényleges szaporulat százalékos alakulása (Forrás: VZM szerkesztés) 

5.3. A LAKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
Pilisborosjenőn 1320 db lakás található a KSH 2011-es adatok alapján, így átlagosan 2,6 főre jut egy 
lakás. 2011-ben a lakásállomány 92%-a volt lakott. 

 Lakott lakások 
(db) 

Üresen álló lakások 
(db) 

Lakások összesen 
(db) 

Lakások összesen 
2021 (db) 

Pilisborosjenő 1220 100 1320 1420 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás adatok; KSH helyiségnévtár 2021) 
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Lakások és lakott üdülők száma Pilisborosjenőn építési év szerinti lebontásban 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás adatok, VZM szerkesztés) 

A település lakásállománya változó tendenciát 
mutat. Pilisborosjenő lakásállományának közel 
hatoda (16%) már meglévő volt 1946 előtt.  

A XX. század közepétől egészen az 1980-as 
évekig több, mint három évtizeden keresztül 
növekedett az épülő lakások száma (31%). 

Az ezt követő évtizedben a lakosok számához 
hasonlatos megrekedés figyelhető meg. A 
rendszerváltozás és az ezredforduló közötti tíz 
évben épült meg a lakásállomány ötöde (20%). 

A XXI. században folyamatos csökkenés 
mutatkozik a lakásépítésben Pilisborosjenőn. 

Lakások és lakott üdülők száma százalékosan 
Pilisborosjenőn építési év szerint 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás adatok, VZM 
szerkesztés) 

Az építmények komfort 
helyzeténektekintetében elmondható, hogy 
Pilisborosjenőn az összkomfortos lakások 81%-
át teszik ki a lakásállománynak. A komfortos 
lakások száma közel hatod része a 
lakásállománynak. A félkomfortos lakások és a 
komfort nélküli lakások 2-2%-ot tesznek ki a 
településen. Pilisborosjenőn a szükség- és 
egyéb lakások száma jelentéktelen számú.  

Lakások és lakott üdülők száma százalékosan 
komfortosság szerint (2011) 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás adatok, VZM 
szerkesztés) 
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Lakások és lakott üdülők száma komfortosság szerint (2011) 
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás adatok, VZM szerkesztés) 

6. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA22 
A 2017-es Pest Megyei Top100, a megye gazdasági folyamatait, annak legfontosabb mérőszámait, 
illetve egyes gazdálkodóit bemutató kiadvány adatai alapján megállapítható, hogy a megye egy 
kiegyensúlyozott növekedési periódusban van, fejlődési íve felfelé mutat. A 2015-ös adatok alapján 
hazai GDP 10,3 százalékát állítja elő, ezzel a 1. helyet foglalva el a megyék között, összesítésben 
pedig egyedül Budapest áll előtte, amihez hozzájárul a Pest megyéből ingázók termelése.  

A Pilisvörösvári járás kiemelkedő gazdasági teljesítményű járásnak mondható, főként a főváros 
vonzáskörzetébe tartozása miatt. Pest megyében a 2019-es járási adatokat tekintve a 
Pilisvörösváriban az egyik legalacsonyabb a munkanélküliek száma (459 fő), ami mellett az egy 
lakosra jutó összes nettó jövedelem (1 589 780 Ft) az első öt között van. A járási adatokkal 
arányosan Pilisborosjenőn alapvető fontosságú a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 
azonban az Ingatlanügyletek is jelentős részt tesznek ki. A településen található legjelentősebb 
gazdasági üzemek, vállalkozások, valamint tevékenységi körük a következő23: 

 Meditop Gyógyszeripari Kft., gyógyszerkészítmény gyártásával foglalkozik és 214 főt 
foglalkoztat 

 Fluart Innovative Vaccines Kft., a gyógyszerkészítmény gyártásával foglalkozik és 97 főt 
foglalkoztat1 

 Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde, aminek fő tevékenységi köre az iskolai előkészítő 
oktatás, és a legutóbbi bejegyzésben 36 főt foglalkoztat.  

 Mozgó Ház Alapítvány, egyéb közösségi, társadalmi tevékenységgel foglalkozik (létszámadat:1 
fő)1 

 Kerámia Trend-L Kft., Fa-, építőanyag-, szaniteráru- nagykereskedelem és 6 főt foglalkoztat1 

 MO-KŐ HÚS Kft., aminek fő profilja a hús-, húskészítmény nagykereskedelme és 3 főt 
foglalkoztat1 

 Pilisborosjenő-lazarét víziközmű társulat, ami mérnöki tevékenységgel és műszaki 
tanácsadással foglalkozik, és 11 főt foglalkoztat. 

 
22 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat tartalmaz ilyen fejezetet, jelen fejezet kiegészíti az akkori dokumentum 1.9. “A 
település gazdasága” című fejezetet. 
23 Forrás: ceginformacio.hu 
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Regisztrált vállalkozások aránya nemzetgazdasági ágakban 2020-ban (%) (Forrás: TeIR, VZM szerkesztés) 

6.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 
A település gazdaságának alakulását szemlélteti a településen regisztrált vállalkozások száma. 
Pilisborosjenő esetében ez a szám jelentősen növekedett a 2001. évi adatokhoz képest. Az elmúlt 
húsz év adatairól az olvasható le, hogy növekedés volt az ezredfordulót követő öt évben, amit rövid 
stagnáló időszak zárt. Az ezt követő tíz évben (2006-2016) hasonló folyamat ment végbe, és a 
hosszabb növekedési időszakot hosszabb stagnálás követett. Az elmúlt öt évben egyenletes 
gyarapodás látható az adatsorok között. 

Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pilisborosjenő 
(db) 408 444 465 483 501 508 532 571 602 628 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

651 657 672 682 693 703 720 767 805 855 

Regisztrált vállalkozások száma 2001-2020 (Forrás:TeIR) 

 
Regisztrált vállalkozások száma 2001-2020 (Forrás: TeIR) 

2011 és 2014 között az 1000 főre vetített vállalkozások száma az országos és megyei tendenciákhoz 
hasonlóan növekedést mutatott. Kiemelendő azonban, hogy a mutató jelentősen alulmúlja az 
országban és a régióban tapasztalható értékeket, viszont felülmúlja a megyei átlagot.  
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Regisztrált gazdasági vállalkozások száma 1000 lakosra, 2011-2014 (Forrás: TeIR) 

6.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 
A községben a gazdasági vállalkozások közül az ezredfordulót követően jelentős volt az 
ingatlanügyletekben regisztráltak száma (40%), aminek aránya a település gazdaságában 2020-ra 
közel hetedére csökkent (14%). Ez a változás a Pilisborosjenőn lévő vállalkozások számának 
növekedése miatt, illetve a gazdasági ágazatok bővülése miatt történt meg, amely ágazatok száma 
az elmúlt húsz évben több, mint duplájára növekedett. 

Pilisborosjenő településen az ezredfordulót követően – az ingatlanügyletek mellett – három 
kiemelkedő nemzetgazdasági ágazat a bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés; az építőipar és a kereskedelem, gépjárműjavítás volt jelen (52%). 2020-ra 
a három ágazat regisztrált vállalkozásainak a száma a település egészéhez képest összesen 23%-át 
jelenti. 

 

Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági ágakban 2001-t2020 (db) (Forrás: TeIR, VZM szerkesztés) 
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6.3. A TELEPÜLÉS FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 
Pilisborosjenő településen a regisztrált munkanélküliek száma 2010–től (64 fő) folyamatosan, 
mérsékelt mértékben csökken. 2019-ben mindösszesen 33 regisztrált munkanélküli volt a TEIR 
adatai szerint. A munkanélküliségi ráta – mely a regisztrált munkanélküliek számát mutatja száz fő, 
25-59 éves állandó lakosra vetítve – 1,27% volt 2019-ben. Az ábrán látható, hogy a 2010-es 
csúcsértékhez képest eltelt időszak óta e tényező vonatkozásában is folyamatos és mérsékelt 
csökkenés figyelhető meg. Az alább említett folyamat az országos és a megyei tendenciához 
hasonló, azonban dinamikusabb, így mára már megelőzi azokat. A mutató járási viszonylatban is az 
abszolút élmezőnybe tartozik.  

Munkanélküliségi ráta24 (százalék) (Forrás: TeIR) 

A tartós munkanélküliek aránya - mely a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek 
arányát mutatja az összes munkanélküli százalékában - járási viszonylatban a második 
legalacsonyabb, és jóval az országos és megyei érték alatt van. A pályakezdő munkanélküliek aránya 
3,03% volt 2019-ben Pilisborosjenőn. Ez az előző, kedvező értékekkel szemben rosszabb képet 
mutat, járáson belül a második legmagasabb, viszont az országos (8,19%) és megyei (4,02%) értéket 
már jelenősen alulmúlja. 

6.4. COVID-JÁRVÁNYIDŐSZAK VÁRHATÓ HATÁSA 
A COVID-járványidőszaka leginkább a turizmus területét érinti, a külföldi vendégéjszakák számát 
drasztikusan csökkenti. A vírusfertőzés ideje alatt a szolgáltatott iroda, a vendéglátás és a légi 
közlekedésben működő cégek, kiszolgáló bérlők vannak még nehéz helyzetben. Pilisborosjenő e 
szektorokban nem aktív szereplő. Sok helyen megjelent az otthoni munkavégzés (home office), mely 
az agglomerációs gépjárműforgalomra kedvező hatással van, de az irodabérlési folyamatokat 
nehezítheti, átalakíthatja. 

A COVID-járvány egyes üzlettípusokat pozitívan érintett (drogéria, élelmiszer, gyógyszertár). A 
Hosszú távon két féle trend várható majd, amelyből az első szerint a fogyasztói bizalom és kedv 
emelkedni fog, a vásárlók megkönnyebbülnek, és újra igényelni fogják a közösségi programokat, 
eseményeket. A negatív trend szerint, olyan jelentős munkanélküliség alakul ki a gazdaságban, hogy 
a háztartások felélik megtakarításaikat így az óvatossági motiváció erősödik, ami visszaveti a COVID-
járvány végét követő fogyasztásukat. 

A COVID-járvány miatt bevezetett összefüggő kormányzati intézkedések és a járvány miatt az 
Önkormányzat is milliárdos bevételektől esett el, ezért a képviselő-testületnek módosítani kellett a 
település költségvetési rendeletét. Az önkormányzati gazdálkodást nehezítheti, hogy az évi 
gépjárműadó önkormányzatokat megillető része teljes egészében átirányításra kerülhet egy 
központi költségvetésbe, illetve időközben kormányzati döntés született a helyi iparűzési adó 
átalakításával kapcsolatban is.  

 
24 A település foglalkoztatási mutatói és munkanélküliségi rátájáról adatok csak 2019‐ig állnak rendelkezésre. 
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7. HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALIZÁSÁLÁSA25 
Állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése (SWOT analízis) 

A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglalását a 
SWOT analízis tartalmazza. A SWOT elemzések közül az Európai Unió által alkalmazott módszertant 
alapul véve, az analízistábla belső és külső tényezőkre osztottan kerül bemutatásra: 

E RŐSSÉGEK  /  
B ELSŐ  TÉNYEZŐK  

→ Pozitív dolgok egy helyzetről, vagy tevékenységről, ami jól működik, és 
lehet rá befolyása a településnek. 

GYE NGESÉGE K  /  
B ELSŐ  TÉNYEZŐK  

→ Olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy a 
település megváltoztassa. 

LE HETŐSÉGEK  /  
KÜLSŐ  TÉNYEZŐK  

→ Olyan adottságok, amelyeket a település nem tud egyértelműen 
befolyásolni, de rájuk építve kihasználhatja az erősségeit. 

V ESZÉLYEK  /  
KÜLSŐ  TÉNYEZŐK  

→ Olyan korlátok, amelyeket nem a település befolyásol és kockázatot 
jelentenek. 

Az egyes témakörökhöz tartozó problémák és értékek összefoglalják a szakág általános helyzetét a 
településen. A SWOT táblázat a léptékében releváns, a település szempontjából igen meghatározó 
adottságokat emeli ki a problémákra és értékekre építve. 

P I L I SB OR OSJ ENŐ  ÖSSZEF OGLALÓ  SW OT  ANAL ÍZ I SE  
 

E RŐSSÉGEK  GYE NGE SÉGE K  (H ÁTRÁNYOS  
KÖR ÜLMÉNYEK,  FE JLESZT ENDŐ  
TERÜLETEK)  

 A történeti mag őrzi a falu karakterét 
 A tájképi elemek a látványban meghatározó módon 

érvényesülnek 
 Jelentős természeti-turiszikai potenciállal rendelkezik a 

falu 
 A fejleszthető területek településrendezési kijelölési 

megtörtént 
 Az ellátási színvonal javítására – intézmények bővítése, 

újak létesítése – rendelkezésre állnak az Önkormányzat 
eszközei (terület, adóbevétel) 

 A nemzetközi forgalmat lebonyolító közlekedési folyosók 
(vasúti, közúti, vízi, légi) a község központjától nem 
nagy távolságra vannak, a falu regionális elérhetősége 
jó. 

 Budapest autóbusszal elérhető 

 A településképi szempontból értékes épületek sok 
esetben rossz állagúak 

 Az új beépítések színvonala vegyes 
 A (közösségi) zöldterület kevés 
 A valamikori zártkert telekszerkezete és úthálózata 

alkalmatlan az átsrtukturálásra 
 A keskeny kertekből korábban átalakult lakóterületek 

telekosztási gondokkal küzdenek (nyúlványos telek 
kérdése) 

 A hegyoldalakról érkező esővíz elvezetése megoldatlan 
 Vannak rossz állapotú utak 
 Szűkös útkeresztmetszetek 
 A kerékpáros közlekedésre kevéssé alkalmasak a 

terepviszonyok 
 Kevés a zöldterület, egyes lakóterületek egyáltalán 

nincsenek ellátva zöldterülettel 

sportolási lehetőségek, tánc időseknek is, játszótér, 
focipálya 

sportolási infrastruktúra (biciklizők, Cross motorozók 
megjelenése), sziklamászás szabályozásának hiánya 

sok helyi mikroközösség, civil aktivitás, sok művész él a 
településen 

kétpólusú település, a külső településrészek földrajzilag, 
infrastrukturálisan nagyon messze vannak 

a lakosságot bevonó konstruktív vezetőség bevonódás a helyi közösségek életébe (művészek) 

belterületbe vonás, parcellázás korlátozása zártkerti területek rendezetlensége 

Kevély adottságai, Teve szikla és kirándulóhelyek, Egri vár 
és környéke 

megnőtt a kirándulók száma, nincs megfelelő kiépített 
infrastruktúra a turisták számára (wc, padok, kukák, 
parkoló, éttermek), közös vízió hiánya a turisztika terén 

Duna- Ipoly Nemzeti Park+ Pilisi Parkerdő Zrt. + 
Önkormányzat megállapodása 

vadösvények hiánya, invazív, nem őshonos fajok terjedése 

zsákfalu, nincs átmenő forgalom az Ófalu részen külső település részeken nagy az átmenő forgalom 

helyiek számára értéket képvisel a falu zavaros településkép 

 
25 A 2018-ban készült megalapozó vizsgálat tartalmaz ilyen fejezetet, de a közösségi fórumokon elhangzottakat nem 
tartalmazza, így jelen fejezet “felülírja” az akkori dokumentum 2. “Helyzetelemzés” 3. “Helyzetértékelés” című fejezet “b) 
Állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése (SWOT analízis)” fejezetetet. A 2018-as 
megalapozó vizsgálatban szereplő SWOT analíis megállapításai beépítésre kerültek jelen fejezetbe (> jellel jelölve). 
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E RŐSSÉGEK  GYE NGE SÉGE K  (H ÁTRÁNYOS  
KÖR ÜLMÉNYEK,  FE JLESZT ENDŐ  
TERÜLETEK)  

két patak is áthalad a településen vízmegtartás hiánya, vizes élőhelyek állapota, hiánya 

közösségi kert, konyhakert program, sok madárbarát kert magánkertek, zöldterületek csökkenése 

ipari parknak van hely (külső településrészen) ipari park lehetséges területén infrastruktúra hiány 
(közlekedés, közmű), ipari park helye mellett lakóterületek 

felelősségteljes vállalkozások jelenléte kevés az eltartó faktor, iparűzési adót fizető vállalkozó - 
kevés helyi munkahely 

szellemi tőke jelenléte magas ingatlan-, és földárak 

mezőgazdasági tudás mezőgazdasági területek „felélése” – lakóparkok épültek 

napelemes lámpák használata elkezdődött közlekedésbiztonság hiánya (Budai út beláthatatlan és 
keskeny), csúcsidőben a közösségi közlekedés nehézkes, 
járdák hiánya 

helyi sajtó online felületeken az intolerancia 

jelzőrendszeri eszközök kiosztása Natura 2000 területen való nem megfelelő mezőgazdasági 
tevékenységek 

egészségügy fejlődése (fogorvosi és bőrgyógyászati ellátás 
is hamarosan lesz) 

 

mezőgazdasági területeken illegális épületek megjelenése  

oktatási intézmények működése, színesedése, gyerekek 
helyben tanulása, tartása, az oktatásban minden intézmény 
képviseli a környezetvédelmet 

 

kialakulóban lévő gazdag kulturális élet, igény, 
befogadókészség a kulturális életre  

 

 

LE HETŐSÉGE K 26 VESZÉLYE K  

 Új közösségi létesítmények megvalósítása: pl. 
 idegenforgalmi bázis 
 sport létesítmény 
 a fejlesztési területek mikro-központjai 
 erdészeti-turisztikai létesítmény 
 speciális oktatások 

park létesítése, több funkciós, közösségi tér kialakítása, 
„Tündérkert” 
régi értékek továbbvitele (pl.: szüreti mulatság, főzőverseny) 

tovább csökken az itt töltött idő mennyisége 
(munkahelyek, szabadidő) 

 Idegenforgalmi brand(ek) felépítése 
 Az idegenforgalmi trendekhez igazodó mezőgazdasági 

területfelhasználás: tanyasi vendéglátás, látvány 
növénytermesztés, állattartás 

turizmus lehetősége (kisfalu jelleggel), szőlő, borturizmus, a 
lovak helyzetének javítása, biogazdaság 

rendezetlen turisztikai körülmények, a természeti értékek 
károsodása 
 A falu hagyományos karaktere – történeti beépítésű 

utcakép, jellegzetes épülettípus, anyaghasználat – 
elvész 

 A táj látványát az érzékeny helyeken történő beépítés 
tönkreteszi 

 A természetes környezet élvezhetősége elvész 

 A volt bányaterület és a volt hulladéklerakó 
környezetének felhasználása közösségi értékteremtés 
céljára (alternatív energia, településüzemeltetés) 

környezetvédelem oktatása, környezeti nevelés 

zöld energiák hasznosításának elmaradása 

 Az M0 kiépítése – gazdasági felértékelődés  A központi és a Bécsi úti településrész összekötése 
esetén növekedhet a forgalom, M0 megépülése – lakótelkek, 
bölcsőde elértéktelenedése 

 A beépítettség miatt nem növelhető szabályozási 
szélességű utcákban a gyalogos és kerékpáros közlekedést 
előnyben lehet részesíteni 

általános kerékpáros használat nehéz a terepviszonyok 
miatt 

Budai út – Fő u. – Híd u. – Kossuth tér által határolt terület 
falumaggá válása, faluközpont stratégia kialakítása 

rendezett településmag hiánya 

tervtanács, településképi rendelet pozitív hatása, tájbarát 
épületek növekvő száma, hangulatos utcák, sváb épített 
környezet 

túlépítések a telek méretéhez képest, lakóparkok, nem 
következetes, laza szabályozás, tájidegen gazdasági 
épületek 

 
26 A 2. számú melléklet számos egyéb fejlesztési lehetőséget, ötletet mutat be, melyek a közösségi fórumokon elhangzottak. 
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autós forgalom korlátozása, belső részeken M10 építésének elmaradása 

Helyi busz járat, ami közvetlen a hévhez, vasúthoz szállítja a 
lakosságot 

sárga busz nem áll meg a vasútállomáson, Hév, vasút 
megközelítése nehéz (messze van, nagyobb 
szintkülönbségek vannak) 

patak elérhetősége, rehabilitációja, vízvisszatartás 
 Ugyanezen utcákban a csapadékvíz elvezetés nyílt, középső 

folyókás kialakítása 
 Az idegenforgalmi erdei úthálózat összehangolása a 

hegyoldalakról érkező csapadékvíz elvezetésével 
 Illeszkedés a terepviszonyokhoz az új beépítések során 

csapadékvíz elvezetés, csatornázási problémák, 
elöregedett vízvezetékek 

kommunikációs csatornák fejlesztése: nyomtatott, 
szájhagyomány, személyes megszólítás, online, TUK-TUK 
(helyi hangos hírmondó) 

internethálózati problémák 

rendeződő parkolási helyzet  A közterületeken, különösen a központi intézmények 
környezetében nincs elég parkolóhely 

 Az urbanizációs nyomás, ezzel a beépítések, a 
forgalom, az ellátási igény növekszik 

 A fejlesztésre kijelölt területek átgondolt igénybevétele  Félbemaradó beépítésű fejlesztési területek 
 A külterületi ingatlanokat a területfelhasználási céltól 

eltérően építik be. 
megkötött hátrányos településrendezési szerződések 

 A Téglagyár környéki gazdasági területek megváltoztatása 
táj- és szomszédság barát munkahelyi negeddé (K+F és IT 
fejlesztések: pl. irodapark) 

gazdasági fejlesztések elmaradásával tovább nő az ingázás
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1. SZ. MELLÉKLET  

Az előzetes véleményezési eljárásban részt vevő államigazgatási szervek véleményeinek összefoglalása 
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1.  Pest megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

X   
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Kérik a teljes dokumentációt CD és papír formában is. 

2.  Pest megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály  X  

Tájékoztat a természetvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó és betartandó 
jogszabályokról. 
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A jóváhagyott terv egy példányát kérik digitálisan (a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. címre) 

 

3.  Pest megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály 

Bányafelügyeleti Osztály 
X   

Tájékoztat az ásványi nyersanyagvagyon, illetve földtani veszélyforrás területekről, azok területi elhelyezkedéséről. 

 

 

 

 

4.  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

X   
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5.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
Budapest X   

Tájékoztat a különböző vízgazdálkodási területekre vonatkozó jogszabályok betartásának fontosságáról. 

6.  Országos Vízügyi Főigazgatóság  X

7.  Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság X   

Tájékoztat a hatályos, szakági rendeletek figyelembevételének fontosságáról. 

A véleményezési dokumentációt CD-n kérik. 

8.  Pest megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési Útügyi Osztály 

  X 
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9.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

X   

 

A teljes dokumentációt elektronikus úton kéri megküldeni. 

10.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Főosztály 

Magyar Közút NZrt.   

X   

 

 

 

 

Tájékoztat a hatályos, szakági rendeletek figyelembevételének fontosságáról.  

A véleményezési tervdokumentációkat CD formában kkérik az Önkormányzat által megküldeni. 

11.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási Főosztály 

X   
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12.  Miniszterelnökség, Helyettes 
Államtitkárság   X 

13.  Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály 
Örökségvédelmi Osztály 

  X 

14.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály 

X   

Tájékoztat a hatályos, szakági rendeletek figyelembevételének fontosságáról. 
Kéri az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését.  
Tájékoztat a régészeti lelőhelyeken történő földmunkák kivitelésének lehetőségeiről és korlátairól. 

 

 

 

 

 

 

15.  Pest megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Osztály   X 

16.  Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály 

X   

Tájékoztat, hogy a tervezés jelenlegi szakaszában nem tud egzakt véleményt adni, azt az eljárás következő szakaszában teszi 
meg.  
Információval szolgál Pilisborosjenő termőterületeivel, átlagosnál jobb minőségű művelési területeivel kapcsolatban. Felhívja a 
figyelmet a különböző hatáskörébe tartozó törvényekre és rendeletekre, kéri ezek figyelembe vételét.  
Előírásokat tesz a beruházások során történő talaj humuszos rétegének megfelelő leemelésére és későbbi tárolására, 
újrahasznosítására. Ezen kívül megemlíti, hogy földmunkák során a mezőgazdasági területek nem szenvedhetnek kárt, azok 
nem használhatók kitermelt aljtalaj tárolására. 
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17.  Pest Megyei Kormányhivatal  

Földművelésügyi és Erdészeti 
Főosztály  

Erdőfelügyelti Osztály 

X   

 

18.  Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály  X  Pilisborosjenő területén honvédelmi rendeltetésű ingatlant nem tartanak nyilván.

19.  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  X

20.  Pest Megyei Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti Főosztály   X 

21.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Építményengedélyezési Osztály 
X   

Tájékoztat a hatóság által releváns jogszabályok betartásának fontosságáról. Megemlíti a távközlés és e- közmű rendszerében 
várható fejlesztéseket, illetve jelzi, hogy a településrendezési eszközök készítéséhez, illetve módosításához kapcsolódó 
elektronikus hírközlési fejezetét csak jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező végezheti el.  
Tájékoztat a lefedettségről, annak különbségeiről, az antennák elhelyezésének módszeréről. Kimondja, hogy a belterületi 
berendezések és antennák elhelyezésének feladata kiemelt közérdek, ennek korlátozását csak racionális keretek között lehet. 
Hivatali kapun keresztül elektronikusan kérik a terveket véleményezésre. 

  

22.  Országos Atomenergia Hivatal 
X   
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Elektronikusan kéri a véleményezési anyagot. 

23.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály   X 

24.  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal   X 

25.  Pest Megye Közgyűlésének Elnöke 

X   
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Elektronikus adathordozón kéri megküldeni a tervdokumentációt. 
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26.  Pest Megyei Főépítész 

X   
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Elektronikus adathordozón kéri megküldeni a tervdokumentációt. 

27.  Honvédelmi Minisztérium Állami 
Légügyi Főosztály 

 X  
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28.  Budapest Főváros Kormányhivatala 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

X   
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SZOMSZÉDOS ÖNKORMÁNYZATOK 

29.  Budakalász Város Önkormányzata   X 

30.  Csobánka Község Önkormányzata   X 

31.  Pilisvörösvár Város Önkormányzata   X 

32.  Solymár Nagyközség Önkormányzata   X 

33.  Üröm Község Önkormányzata   X 

 

 

Az előzetes lakossági észrevételek összefoglalása 

 VÉLEMÉNYEZŐK ÉSZREVÉTEL VÁLASZ

Sugáné Gergely Ibolya, Suga 
Mihály 

A 0137/89 hrsz. telek zöldterületi besorolásával nem értenek egyet, 
LA-m-3 Patakparti kertvárosi lakóövezetbe kéri a besorolást. 

 

A vélemény településrendezési témakört tartalmaz, a 
településfejlesztési koncepciót nem érinti. 

 

 



PILISBOROSJENŐ 63 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KIEGÉSZÍTÉSE 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  MELLÉKLETEK 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2022. 

www.vzm.hu 

2. MELLÉKLET 

1. fórum összefoglalója – 2021.09.20. 
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