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Északi irányban a Duna Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó, 
Natura 2000-es védettség alá tartozó, tölgyesekkel borított 
Kövesbérc magasodik a fejlesztési terület fölé, amelyet 
keletről - Budapest felől - mezőgazdasági művelés alatt 
álló szántók, míg délről és nyugatról az elmúlt 50 évben 
beépített, elkülönült családi házas település rész 
határolnak.
A fejlesztési terület közúti kapcsolata a Bécsi úttal a 
Hegyalja úton és a Tücsök utcán keresztül biztosított. 

Budapest III. kerületének határában, Pilisborosjenő 
külső Bécsi úti lakott település részével határos a 
11-es km kő magasságában található 027-es hrsz.-ú 
mezőgazdasági táblára tervezett 5 ha-os lakóterület.

A FEJLESZTÉSI TERÜLET 
BEMUTATÁSA
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1885
Kataszteri térkép 1885-ből (Arcanum 
adatbázis)
A területszerkezet - utak, telekosztás - 140 
éve kialakult és alig változott. 

2013
A 216/2013 (XII.30.) KT. határozattal 
jóváhagyott településszerkezeti terv, amely 
a 29/2002 (III.27.) sz. telepü-lésszerkezeti 
terven alapult, ami 2005-2009 közötti meg-
valósítással és ~100 lakás megépülésével 
számolt.

2018
A 3/2018 (II.16.) önk. rendelettel elfogadott 
hatályos szabályozás a 2002-es és 2013-as 
szabályozás koncepcióját nem változtatja meg. 
A családi házas övezetbe tartozó  ~50 telken 
100, a társasházi telken ~20 lakás építését 
teszi lehetővé.

A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve szerint (a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény harmadik része: a 
Budapesti Agglomeráció területrendezési terve) a Kövesbérc Lakókert terület 
felhasználási besorolása "települési térség", azaz beépíthető. 

A települési szintű és a magasabb rendű jogszabályokban meghatározott védelmi 
kategóriák: tájvédelem, ökológiai hálózat, Natura 2000, vízvédelem, örökségvédelem 
(világörökség, műemlék, régészet)  nem érintik a területet. A TERÜLET MÚLTMÚLTJA ÉS 

JELENE
≠

A HATÁLYOS  SZABÁLYOZÁSI 
KÖRNYEZET
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≠
TERVEZETT SZABÁLYOZÁSA

A telepítési tanulmányterv célja
A Telepítési Tanulmány Terv és azon belül a Beépítési Terv 
célja, hogy a magasabb szintű országos és helyi építési 
szabályokat kiegészítse és pontosítsa.
Az épületek beépítési helyének, magasságának
meghatározásával, valamint a természetes környezethez 
illeszkedő egységes anyag használattal elérje az épületek 
harmonikus tájba illesztését és minden itt lakó számára 
biztosítsa az ingatlanok legfőbb értékeit, a nyugodt családi 
házas környezetet, az örök panorámát és a házakhoz tartozó 
intim kertet.

A Kövesbérc Lakókert koncepciója 
Elsődlegesen ez egy olyan ingatlan csoport, ahol a közösen 
használt területek és a belső ellátórendszerek kiépítéséről és 
fenntartásáról, valamint az egyéb közösségi szolgáltatásokról 
az önálló családi házas ingatlanok tulajdonosai társasházi 
formában, a minden érintett által aláírt társasági szerződés 
alapján maguk gondoskodnak.
A gyalogos és gépjármű forgalom számára a Tücsök utcáról a 
Hegyalja útra felvezető magán út teremti meg a közterületi 
kapcsolatot, amelyre két szintén magán kézben lévő zsákutca 
csatlakozik.
A közműveket a határos közterületekről tervezik bevezetni. 
A belső gerinc hálózatokat és házi bekötéseket, valamint az 
utakat, a felszíni vízelvezetést és a közvilágítást az 
ingatlantulajdonosok saját költségükön közösen építik ki és 
tartják fenn.

A fejlesztési terület tervezett  szabályozása
Az LAb2 övezetre vonatkozó új szabályozási előírások a 
következő alapelvekre épülnek:

q a 800 m2-es építési telkekre oldalhatáros beépítéssel 
telepíthetők a házak, melyekben egy-egy lakás alakítható 
ki;

q csoportos beépítés a beépítési terv szerint arra kijelölt 
ingatlanokon lehetséges; 

q kétszintes lakóépületek építhetők azzal a kikötéssel, hogy 
a Solymárvölgy felé  eső telkeken a tetők magassága az 
utcák szintjét maximum 5 m-el haladhatják  meg;

q az  utcákkal határos 5 m-es zöld sávban + 5%-os 
beépítettséggel lehet fedett nyitott gépkocsi tárolókat 
építeni;

q szintén + 5% beépítésével tető és fedett terasz 
létesíthető;

q a magánutak 6 és 8 méter szélesek, az ingatlanok utca 
felőli 5 méteres sávja nem választható le kerítéssel az 
úttól.

Közművek tekintetében a lakókert társasházként működik.
A vízbekötést közterületről két ponton tervezik. Az elektromos 
ellátás közterületről bekötött oda-vissza mérőórákról történik, 
melyeket napelemes rendszerek táplálnak meg. A keletkező 
szennyvizek kezelését négy házanként telepített egyedi, 
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aktív közműpótló tisztító berendezések látják el. 
A tetőkre lehulló csapadékot kötelező 20 m2 tető felületenként 
minimum 1 m3 tartály kapacitással összegyűjteni és 
hasznosítani.
A Telepítési Tanulmányterv olyan építmény elhelyezésre és 
magasságra vonatkozó szabályokat ír elő, amelyek garantálják, 
hogy az egyes telkek beépítése ne hozzon hátrányos helyzetbe 
más telkeket, minden lakó egyformán élvezhesse a természetes 
és az épített környezet értékeit.
Az építési telkeket 750 m hosszban három 6-8 m széles 
közforgalom elől elzárt magánút tárja fel, melyekhez mindkét 
oldalon 5-5 méter zöldsáv csatlakozik.
A zöld sávokban a beépítési tervben meghatározott helyeken 
maximum 40 m2-es, fedett, nyitott, kétállásos gépkocsi beállókat 
kell, illetve lehet elhelyezni, más építmény nem építhető. Az utca 
két oldalán álló lakóépületek így minimum 16 méterre lesznek 
egymástól, ami tágas, zöld utcaképet biztosít.
Az utak feletti telkeken földszint + egy emeletes, az alsó 
Solymár-völgy felé eső oldalon földszint + alagsoros házak 
építhetők. A tetők magassága a határos utca szintjétől az alsó 
telkeken az 5 m-t nem haladhatja meg.
Az oldalhatáron elhelyezett házak hátsó kertjei minimum 3 
méteresek.

Beépíthetőség
A 800 m2-es telkek beépíthetősége 20 + 10%, amelyből  10% a 
fedett nyitott tárolók, garázsok és fedett erkélyek és teraszok 
építésére szolgál.
A bruttó szintterületi mutató 30 + 10 %.

Az épületek karaktere
Az egyedi tervezésű épületek karakterét a beépítési terv lejtőre 
simuló, lapos és napelemek elhelyezésére szolgáló 
félnyeregtetőkkel fedett, ritmusosan tagolt, de egyszerű tömeg 
formájú épületekkel határozza meg.
Az épületek homlokzati anyaghasználata fa vagy kőhatású 
speciális technológiával szerelt burkolat lehet.
A lapos tetőket a 30 cm vastag hőszigetelésre terített lépésálló 
EPDM gumilemezzel szigetelik, a félnyereg tetőkre a házak 
teljeskörű energiaellátását biztosító napelemek kerülnek. 

A gépkocsik elhelyezése
A 5 m-es zöld sávokon belül kijelölt két személygépkocsi 
számára helyet biztosító 40 m2-es fedett nyitott tároló helyek 
mellett a lejtési viszonyok lehetővé teszik fedett és nyitott 
beállók, és az épületek alatti garázsok létesítését is.
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Utak
A telkek közforgalom elől elzárt magán utakról közelíthetők meg.
A telekcsoportot a Tücsök utcánál induló és a Hegyalja útra 
felvezető 8 m széles út tárja fel, melyre két 6 m széles zsákutca 
csatlakozik.
Az építkezések befejeztével épül ki a feljáró út végleges az 
építkezések idejére az utakra 25 cm útalap és 10 cm murva 
kerül felhordásra, majd majd az építkezések befejeztével épül ki 
a feljáró út végleges aszfalt, illetve a bekötő utak térkő burkolata, 
valamint az úttest szélén a felszíni vízelvezetés folyókái. 

Vízellátás
A Tücsök utca és a Kavics utca mentén kerül kialakításra a 20 
illetve az 5 m3 kapacitást fogadó két vízóra akna, amelybe közös 
főmérőórák kerülnek elhelyezésre. 
Az ingatlanok vízellátása d110-es KPE gerincvezetékről történik, 
amelynek létesítésekor a lakóövezeti előírásoknak megfelelő 
távolságra a szükséges tűzcsapokat is kiépítik.
A fogyasztás egyedi mérését a lakásokban elhelyezett almérő 
órák biztosítják.

Szennyvízkezelés
Az 50 családi házas LAb2 övezetbe tartozó telekcsoport 
vonatkozásában a keletkező szennyvizek tisztítását maximum 
négy lakásonként az utak mentén a parkosított zöld sávban vagy 
csoportos beépítés esetén az ingatlanon belül elhelyezett EU 
kompatibilis, aktív, évi 500 m3 kapacitású egyedi 
tisztítóberendezések végzik.
A társasházak keletkező szennyvizeit d160-as KG PVC
csövekkel vezetik a Tücsök utca határára tervezett befogadó 
aknáig, amelyről d200-as KG PVC csővel  a meglévő.
csatlakoznak a Tücsök utcában lévő vezetékes 
szennyvízhálózat aknájára.

Elektromos ellátás
Az áramellátást közterületről bekötött központi oda-vissza mérő 
órákról biztosítják, amelyet 50 kW-os összteljesítményű 
napelemek táplálnak. 
A kiépített rendszerek átlagos fogyasztást feltételezve 
teljeskörűen fedezik a lakások áramellátását, fűtését és hűtését, 
valamint a melegvíz ellátás energiaigényét is. A lakások közötti 
elszámolást almérők biztosítják.
Az utak megvilágítását a kötelező gépkocsi beállókon rögzített 
konzolokra és az utak melletti villanyoszlopokra elhelyezett led 
lámpákkal tervezik.
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Csapadékvíz kezelés
A telkekről csapadékvizet az utakra kiengedni nem lehet. A 
tetőkre hulló csapadékot 20 m2-ként 1 m3-es esővízgyűjtő 
tartályokban kell felfogni és újrahasznosítani; a telkek be nem 
épített részeit lehetőség szerint sík teraszokkal kell kialakítani, 
mélypontjain szikkasztó gödröket kell létesíteni.
Az utakra kerülő csapadékvizet az út mentén kiépített 
gépkocsival járható folyókákban kell levezetni és azt a Tücsök 
utca felszíni vízelvezető rendszerére csatlakoztatni.

Intézményellátás
A közintézmények és egyéb közszolgáltatások igénybevételére 
Budapesten, Pilisborosjenőn, illetve a 2 km-re található solymári 
Auchan áruházban van lehetőség.

Környezeti hatások
A gyenge minőségű szántó 6-os minőségi osztályba sorolt 
területen, a jelenlegi kaszálóként történő hasznosítást a kertes 
családi házas övezetekre jellemző háromszintes vegetáció váltja 
fel.
A tervezett épületek környezettudatos építési módja biztosítja, 
hogy az ingatlanok maguk állítsák elő az üzemeltetésükhöz 
szükséges energiát úgy, hogy ennek során semmilyen emissziót 
nem bocsátanak ki.
Fentiek együtt eredményezik, hogy a Kövesbérc Lakókert 
ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb lesz és működése során 
környezetterheléssel nem jár.

Közlekedési kapcsolatok
A betelepülők számára meghatározó jelentőségű Budapest 
megközelíthetősége. gépkocsival a főváros a 10-es számú 
országos főúton közelíthető meg, amelyre a fejlesztési terület 
alján található Tücsök utcán mindkét irányban le lehet jutni.
Az Árpád híd pesti hídfőjétől induló távolsági buszok és a budai 
hídfőtől, a Szentlélek tértől induló fővárosi „kék” buszok egyaránt 
megállnak a Bécsi úton a Tücsök utcai megállóhelyen.
A Budapestre utazás alternatív lehetőségét biztosítja a Nyugati 
Pályaudvar és Solymár vasútállomás között gyorsvasútként 25 
perc alatt – óránként kétszer, csúcsidőben háromszor –
közlekedő vonat járat. A közelmúltban felújított Solymári vasút 
állomáson kiépített P+R parkoló XXl. századi körülményeket 
biztosít a vasúti tömegközlekedést igénybe vevő autós 
utazóközönség számára is.
A közeljövőben várhatóan elindul a Pilisborosjenő szempontjából 
nagy jelentőségű, országos léptékű fejlesztés, az M0 északi 
szektorának megépítése Budakalásztól a Bécsi útig. A 
Budakalászról induló 3 km-es alagút Pilisborosjenőn köt ki a 
Bécsi utat átívelő völgyhídra a fejlesztési területtől nyugati 
irányban a már lakott övezeten túl 200 m-re.

A FEJLESZTÉSI TERÜLET 
INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTÁSA

≠
KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET
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BEÉPÍTÉSI TERV 
TEREPMETSZETTEL
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A HÉSZ JAVASOLT
MÓDOSÍTÁSA

A szabályozási terv javasolt módosításának lényegi 
elemei
1. Az SZT  LAb2-vel jelölt kertvárosias lakóövezetbe sorolja a 

fejlesztési terület nagy részét, a terület déli sarkán található 
telek a Tb1 jelű település központi övezetbe kerül.

2. Az északra eső már beépült lakóterület határán található 
szakadékos önkormányzati tulajdonban lévő terület 
közparkként kerül kialakításra.

3. Az SZT a 3320 hrsz.-ú ingatlan és környezetének 
rendezését is lehetővé teszi.

A kertvárosias lakóterület előírásai a következőképpen 
változtatják meg a terület beépítését:
1. az LAb2 övezetben 800 m2-ként egy lakás épül, a Tb1 

vegyes építési övezetben többlakásos társasházak is 
elhelyezhetők.

2. A beépítettség  20% - nem változik - , a bruttó szintterületi 
mutató 50%-ról 30%-ra csökken.

3. Ugyanakkor +5%-os beépítettséggel gépkocsik beállók és 
további +5% beépítésével fedett teraszok is kialakíthatók.

4. A Tb1 övezetben is 100 %-ról 75%-ra csökken a 
szintterületi mutató, viszont kocsibeállókra +10 % és a 
fedett teraszokra +5% beépítést biztosít az új szabályozás.

5. Az építhető lakásszám az LAb2 övezetben 100-ról 50-re 
csökken, a Tb1  övezetben az építhető társasházi lakások 
száma 20-ról 30-ra nő.
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ELŐKÉPEK, MINTÁK










