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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG HÉSZ MÓDOSÍTÁSA 

2020. SZEPTEMBER 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 

 
 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata településrendezési eszközének módosítását 
kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - továbbiakban: R. 
- 32. § (4) bekezdése értelmében egyszerűsített eljárással. 
 
A tervezett módosítások a R. 32. § (4) bekezdésének megfelelnek, mert  

"a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem 
változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, .... 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület 
megszüntetése." 

 
Így az eljárás a R. 41. §-nak megfelelő szakaszokban történik. 
Jelen dokumentációval - mint "elkészült településrendezési eszközzel" - 
kezdeményezzük a R. 41. § (1) bekezdése szerinti véleményezési szakaszt.  
 
A tervdokumentációhoz sem tájrendezési, sem közlekedési, sem közművesítési, 
sem hírközlési alátámasztó munkarész nem készül, mert azok nem relevánsak a 
tervezett módosítások szempontjából. 
 
Az állami alapadatokat tartalmazó tervezési alaptérkép a Pilisborosjenő 
Önkormányzata által a hatályos tervhez szolgáltatott térkép. Csak a szabályozási 
terv nagy léptékű felülvizsgálata során lesz mód új alaptérképen, az új állami 
adatszolgáltatásnak megfelelő új térinformatikai szoftveres feldolgozásra. 
 
Pilisborosjenő Község hatályos településrendezési eszközei: 
 
Településszerkezeti terv 
Pilisborosjenő Község 9/2018. (II.15.) Kt. sz. önkormányzati határozata a 
településszerkezeti tervről 
 
Módosította a 39/2019. (IV.04.) KT határozat 
 
HÉSZ, szabályozási terv 
Pilisborosjenő Község 3/2018. (II.16.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi 
építési szabályzatról 
 
Módosította a 6/2019. (IV.05.) önkormányzati rendelet 
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A tervezést elindító képviselő-testületi határozat 

 
 
Az egyes módosítások - melyeket jelen dokumentáció tartalmaz – a 
Településfejlesztési Bizottságával és a települési főépítésszel folytatott 
megbeszélések folyamán kristályosodtak ki és öltöttek formát. 
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

1. Településrendezési vizsgálat 
 
A tervezett változtatások a helyi építési szabályzat keretén belül maradnak, nem 
érintik a településszerkezetet. A területrendezési tervekkel való összhangot a 
településrendezési terv - új fejlesztési koncepció alapján készítendő - felülvizsgálata 
során alakítjuk ki. 
 
A területrendezési tervekkel való összhangot ezért vizsgálni nem szükséges, de a 
2019 márciusában hatályba lépett területrendezési törvény (2018. évi CXXXIX. 
törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről – 
továbbiakban: Trtv) Pilisborosjenő Községre érvényes előírásait az alábbiakban 
ismerteti a dokumentáció. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 
Trtv - A (döntő részben) 2019. 03. 15-én hatályba lépett törvény 2019. 07. 16-i 
módosításával hatályos állapota. 
 
Az Trtv részeként az  

> OTrT (az Országos Területrendezési Terv: Trtv Második rész) és a  
> BATrT (a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve: Trtv Harmadik 

rész). 
 
MvM – a 2019. 06. 22-én hatályba lépett a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 
 
PmTrT – a 2020. 07. 01-én hatályba lépett Pest Megye Önkormányzata 
közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete Pest Megye 
területrendezési tervéről 
(a megyei terv nem tartalmaz Pilisborosjenő területén érvényes előírást) 
 
 
1.1. Területfelhasználás 
 
A Trtv  
2. melléklete - az Ország Szerkezeti Terve - meghatározza az országos 
területfelhasználási kategóriákat, 
 
7. melléklete - a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti terve - meghatározza a kiemelt 
térségi területfelhasználási kategóriákat. 
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1.1.1. Az Ország Szerkezeti Terve 
 
Trtv. 2. melléklet részlete 
  
 

 
A terv Pilisborosjenő területén a következő területfelhasználási kategóriákat 
különbözteti meg: 
 

> erdőgazdálkodási térség  
> mezőgazdasági térség, 
> vízgazdálkodási térség, 
> települési térség. 
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A tervezett közlekedési hálózatok közül  

> az M0 gyorsforgalmi út nyomvonala áthalad Pilisborosjenő területén,  
> az M10 gyorsforgalmi út dél-nyugati határa mentén halad.  

 
A Trtv. 12, 13. §-a -  a törvény egyéb, később hivatkozandó előírásain túl - intézkedik 
az új beépítésre szánt terület kijelölésének feltételeiről. 
 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a 
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő 
szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések 

beépítésre szánt területeinek összenövését, és 
c)10 új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési 

térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell 
alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett 
rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak 
várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy 
különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a 
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt 
az adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő 
területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez 
tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem 
minősíthető beépítésre szánt területté. 
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1.1.2. A Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve  
 
Trtv. 7. melléklet részlete 
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A terv Pilisborosjenő területén a következő területfelhasználási kategóriákat 
különbözteti meg. 

> erdőgazdálkodási térség, 
> mezőgazdasági térség, 
> vízgazdálkodási térség, 
> települési térség. 

 
Az M0 gyorsforgalmi út halad át Pilisborosjenő területén. 
 
A Trtv. 11. §-a - a törvény egyéb, később hivatkozandó előírásain túl - intézkedik a 
települési területfelhasználási egységek kijelölésének feltételeiről. 

 
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén 

belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a)8 az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 

térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével 
kell lehatárolni; 

b)9 a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már 
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, 
természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel 
egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység 
kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett 
felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, 
gazdasági vagy intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

 
 
 
A Trtv. 40. §-a - a törvény egyéb, később hivatkozandó előírásain túl - intézkedik a 
települési térség növekményének feltételeiről. 
 

„40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a 
településrendezési eszközökben a beépítésre szánt terület növekménye nem 
haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség 
területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére is alkalmazni kell a 12. 
§-ban és a 38. §-ban foglalt rendelkezések előírásait. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti beépítésre szánt terület növekményen felül, a kertes 
mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória területén, a 8. mellékletben 
foglalt területi mérleg szerinti települési térség területe összességében legfeljebb 
1%-ának megfelelő terület beépítésre szánt lakó-, üdülő- vagy vegyes területté 
minősíthető az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 

a) az érintett terület a települési térséggel határos, 
b) a tervezett funkcióhoz tartozó, jogszabályban szabályozott és a helyi 

sajátosságoknak is megfelelő telekstruktúra, telekméret és telekgeometria 
kialakítása biztosított, 
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c) a tervezett funkció működéséhez szükséges – a megközelítést és a közművek 
elhelyezését egyaránt lehetővé tevő – közterületek biztosítottak, 

d) a közművek kiépítettek vagy kiépítésük lehetősége és feltételei biztosítottak, és 
e) amennyiben az a)–d) pontokban foglalt településfejlesztési célok és feladatok 

biztosításának és megvalósításának érdekében a települési önkormányzat az Étv. 
30/A. §-a szerinti településrendezési szerződéseket az érintett tulajdonosokkal 
megkötötte. 

(3) A kertes mezőgazdasági térségnek az I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi 
kataszterhez, az ökológiai hálózat magterületéhez vagy az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójához tartozó területe nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(4) A kertes mezőgazdasági térség területét – az (1) és (2) bekezdés szerinti 
beépítésre szánt terület növekményének kivételével – a településrendezési 
eszközökben beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(5) A beépítésre szánt terület növekményének mértékéről – a jóváhagyott 
településszerkezeti terv alapján – az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak közhiteles és szabadon hozzáférhető 
nyilvántartást kell vezetni. 

(6)16 A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a településrendezési eszköz 
egyeztetése során ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, 
véleményében jelzi. A beépítésre szánt terület növekményét az illetékes állami 
főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a végső szakmai 
véleményezése során is ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, akkor 
annak megszüntetésére szólítja fel az önkormányzatot, és végső szakmai 
véleményét csak abban az esetben adja ki, ha a jogszabályi ütközés megszűnt. 

(7) Amennyiben nem került sor a (6) bekezdés szerinti településrendezési eszköz 
készítésére vagy módosítására, a beépítésre szánt terület növekményét az illetékes 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal évente 
ellenőrzi, és amennyiben jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a 
fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása 
mellett – a településrendezési eszköz jogszerűségével kapcsolatos törvényességi 
felügyeleti eljárás lefolytatását. 

(8)17 Az (1) és (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján, és legfeljebb 
olyan mértékben növelhető a beépítésre szánt terület kiterjedése, amilyen mértékben 
a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervében rögzítetthez képest a település 
közigazgatási területén belül máshol csökken a települési térség kiterjedése. A 
területcsere során a települési térség területének nagysága nem nőhet. A 
területcserét táj- és természetvédelmi, termőföldvédelmi, erdővédelmi, valamint 
kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok figyelembevételével és úgy 
kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt 
kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon 
tájékoztatja.” 
 
 
A Trtv 8. melléklete településenként meghatározza a települési térség nagyságát 
 

 
Település 

Települési 
térség területe 

(ha) 

Település 
közigazgatási területe 

(ha) 

Települési térség 
területének aránya (%) 

76. Pilisborosjenő 317,71 924,93 34,35 
 
A Trtv. fent idézett 40. § (1) bekezdése szerint a beépítésre szánt terület 
növekménye legfeljebb 2% lehet.  
Ez Pilisborosjenő Község esetében: 0,02 x 317,71 = 6,35 ha 
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1.2. Térségi övezetek 
 
A Trtv  
3/1 – 3/5 melléklete meghatározza az országos övezetek egy részét. 
 
Az MvM 
1 – 6. melléklete meghatározza az országos övezetek másik részét. 
 
Az MvM 
7 – 9. melléklete meghatározza a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének részét 
képező kiemelet térségi övezetket. 
 
A PmTrT  
3.13.1 – 3.13.5 melléklete meghatározza az egyedileg meghatározott megyei 
övezeteket, melyek nem csak az Agglomeráción kívüli megyeterületre, hanem a 
teljes megyére vonatkoznak. Ezek Pilisborosjenőt nem érintik. 
 
A Trtv. 5. melléklete a térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és 
kapcsolatrendszerét mutatja be: 
 

  A B C D 

1. OTRT Kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv 

meghatározva: Pilisborosjenő 

érintett: 

2. Ökológiai hálózat magterületének övezete Trtv  3/1 mell. igen 

3. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Trtv  3/1 mell. igen 

4. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete Trtv  3/1 mell. igen 

5. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Trtv  3/2 mell. nem 

6. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM  1. mell. nem 

7.  - -  

8. Erdők övezete Trtv  3/3 mell. igen 

9. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM  2. mell. nem 

1
0. 

Tájképvédelmi terület övezete MvM  3. mell. igen 

1
1. 

Világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

Trtv  3/4 mell. nem 

1
2. 

Vízminőség-védelmi terület övezete MvM  4. mell. igen 

1
3. 

Nagyvízi meder övezete MvM  5. mell. nem 

1
4. 

VTT-tározók övezete MvM  6. mell. nem 

1
5. 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete Trtv  3/5 mell. nem 

1
6. 

 Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM  7. mell. igen 

1
7. 

 Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM  8. mell. nem 

1
8. 

 Tanyás területek övezete - - 

1
9. 

  Földtani veszélyforrás területének övezete MvM  9. mell. igen 
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   Egyedileg meghatározott megyei övezetek - - 

20.  Innovációs-technológiai fejlesztés 
támogatott célterületének övezete 

PmTrT 3.13.1 
m. 

nem 

21.  Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

PmTrT 3.13.2 
m. 

nem 

22.  Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

PmTrT 3.13.3 
m. 

nem 

23.  Kertes mezőgazdasági területek övezete PmTrT 3.13.4 
m. 

nem 

24.  Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek 
övezete 

PmTrT 3.13.5 
m. 

nem 
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1.2.1. Ökológiai hálózat magterületének övezete  
 
Trtv  3/1 melléklet részlete 
 

 
Az ökológiai hálózat magterületére az OTrT és BATrT is tartalmaz előírást. 



  13/40 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG - HÉSZ MÓDOSÍTÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2020. SZEPTEMBER 

 
 
Trtv / OTrT előírás 
 
"13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

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.” 
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Trtv / BATrT előírás 
 
"27. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

43. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a következő 
előírások alkalmazandók: 

a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai 

hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, 
ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek 

találhatók, vagy 
ac) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget 

jelöl; 
b) az a) pont aa) alpontjában vagy a) pont ab) alpontjában szereplő kivételek 

fennállása esetén 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 magterületének és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosójának természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
Az a) pont ab) alpontjában szereplő feltételek fennállása esetén történő kijelölés 
csak a történelmi sportterületeken belül történhet. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében lévő, a település 
közigazgatási határához 200 méternél közelebb lévő területen a településrendezési 
eszközökben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, az (1) 
bekezdés a) pont aa) alpontjában és a) pont ab) alpontjában meghatározott kivételek 
fennállása esetén sem. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak 
háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.” 
 
Üröm területén az ökológiai hálózat magterülete erdőövezetbe van sorolva, 
változtatást nem tervezünk, tehát a településrendezési terv az OTrT és a BATrT 
előírásoknak megfelel. 
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1.2.2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 
Trtv  3/1 melléklet részlete 

 
Az ökológiai folyosóra az OTrT és BATrT is tartalmaz előírást. 
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Trtv / OTrT előírás 
 
"14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 

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. 
(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.” 
 
Trtv / BATrT előírás 
 
"28. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
 

44. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a 26. § 
szerinti övezeti előírások alkalmazása mellett alkalmazandó, hogy a 
településrendezési eszközökben a település közigazgatási határához 200 méternél 
közelebb lévő ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl – új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt 
terület a 26. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeken túl akkor is kijelölhető, 
ha az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget 
jelöl.” 
 
Üröm területén az ökológiai hálózat ökológiai folyosóján beépítésre szánt terület 
nincs kijelölve, változtatást nem tervezünk, tehát a településrendezési terv az 
előírásoknak megfelel. 
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1.2.3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
 
Trtv  3/1 melléklet részlete 
 

 
Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetére az OTrT tartalmaz előírást. 
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Trtv / OTrT előírás 
 
15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
 

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 eszközökben 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 településszerkezeti terv beépítésre szánt 
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 

(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. 
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1.2.4. Az erdők övezete 
 
 Trtv  3/3 melléklet részlete 
 

 
 
Trtv / OTrT előírás 
 
"17. Erdők övezete 

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.” 
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A Trtv és az erdőtérkép - erdoterkep.nebih.gov.hu - kismértékű eltéréssel sorolja be 
az erdőket: 
 

 
 
 
Trtv / BATrT előírás 
 

„39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e 
törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően 
a természetközeli területként és erdőterületként kijelölt területfelhasználási egységek 
nagysága a település közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem 
csökkenhet.” 
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1.2.5. Tájképvédelmi terület övezete 
 
MvM  3. melléklet részlete 
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MvM előírás 
 
"II. FEJEZET   4. Tájképvédelmi terület övezete 
 

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. 

(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.” 
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1.2.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 
 
MvM  4. melléklet részlete 

 
MvM előírás: 
 
"II. FEJEZET   5. Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

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. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-
védelmi terület övezet területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az 
átrakóállomást kivéve – nem létesíthető.” 
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1.2.7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
 
MvM  7. melléklet részlete 

 
MvM előírás: 
 
"III. FEJEZET    8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

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.” 
 
 
 
 
 



  25/40 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG - HÉSZ MÓDOSÍTÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2020. SZEPTEMBER 

 
 
1.2.8. Földtani veszélyforrás övezete 
 
MvM  9. melléklet részlete 
 

 
MvM előírás: 

 
"III. FEJEZET    11. Földtani veszélyforrás terület övezete 
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. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben a földtani veszélyforrás terület övezet területén, az 
(1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl, le kell határolni az övezetbe tartozó azon 
területeket, amelyekre vonatkozóan új beépítésre szánt terület tényleges 
igénybevétele előtt a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetését biztosító tervet 
kell készíteni. 
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2. A településrendezési változtatások alátámasztó javaslata 
 
Pilisborosjenő Önkormányzata Képviselő-testülete alapvető célként tartja szem előtt 
a hagyományos falusi jelleg megőrzését, melybe a társadalmi kohéziótól kezdve  
a településképig számos témakör tartozik. 
A településkép közvetlen szabályozása a településképi rendeletben történik meg, 
mégis a hagyományos településkép, településszerkezet megőrzésének sok 
eszközéről a helyi építési szabályzatban lehet és kell rendelkezni. 
Ide tartoznak olyan fontos fogalmak, mint az építési hely, a meglévő, kialakult 
beépítés, a beépítés intenzitása, a gépjármű elhelyezés szabályai. 
Jelen HÉSZ módosítás ezeken  

> a fogalmakon szándékozik finomítani,  
> reagál a napi építésügyi problémákra, továbbá  
> megoldást ad néhány felmerült korrekciós igényre.  

 
A helyi építési szabályzatot érintő változtatások 
 
2.1.  
A szabályozási tervben – azonosan a településképi rendelettel – lehatárolásra kerül 
az Ófalu. (HÉSZ 1/b melléklet) 
Ennek célja, hogy önálló előírásokat lehessen megfogalmazni a hagyományos 
településszerkezet védelmére az építési hely szabályozásán keresztül. 
A pilisborosjenői ófalu építési lehetőségeinek témaköre klasszikus problémákat vet 
fel. Mindazokat, melyek más, hasonló – nem szabályos - településszerkezetű 
falvakban is előfordulnak. 
 
A topográfiai adottságokból következő  

> szabálytalan útvezetés,  
> változatos telekméretek,  
> sokszor – nem mindenütt! - rendszertelenül elhelyezett épületek  

építési szabályait nem tudja lefedni az OTÉK és az abból levezetett szabályrendszer. 
 

> Egymással szomszédos telkeken találunk oldalhatáros, zártsorú beépítést.  
> A zártsorú beépítés mindkét klasszikus példáját megtaláljuk ugyanabban a 

tömbben: vagy a telek minkét oldala beépített vagy a telek teljes 
szélességében beépített. 

> Az építési hely nem felel meg az OTÉK kategóriáknak: sok helyen áll a 
hátsó telekhatáron, az oldalkertben a főépület. 

> A valamikor elaprózódott telkek egyike másika majdnem 100 %-ban 
beépített. 

> Az előkertek kialakult mérete nem egyenletes. 
 
A szabályozás módosítása két irányú feladatnak szándékozik megfelelni. 
Egyik cél az, hogy a meglévő – kialakult – beépítés szabályosnak tekintendő. Ez 
határozza meg az építési helyet. 
A másik cél, hogy keretet szabjon a szabályzat a fejlesztési, bővítési jellegű 
beavatkozásoknak. Ezeket minimális (7,5 x 7,5 m) mértékben engedélyezi, ettől 
eltérő esetben telepítési tanulmányterv és a szabályozási terv egyszerű eljárásban 
történő módosításával új építési hely meghatározása szükséges.  
Lásd: HÉSZ 1. melléklet) 
 
2.2.  
Az Ófalu elnevezés bevezetése miatt a korábban Ófalunak nevezett terület – mely a 
belterület nem Bécsi út melletti külső részét jelentette - elnevezése Belső falura 
módosul.  
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2.3.  
A definíciók között a lapostetőre vonatkozóan megfogalmazott 10 %-nál kisebb 
hajlásszög helyett 3 %-nál kisebb hajlásszög kerül meghatározásra. 
 
2.4.  
Bevezetésre kerül az „alacsony hajlásszögű tető”, mely a 3 % és a 10 % közötti 
hajlásszögű tetőket jelenti. 
 
2.5.  
„Az alagút kontúrvonalát” meghatározzuk a definíciók között. Erre már korábban 
tartalmazott utalást a szabályzat, de nem volt értelmezve, hogy ez a föld alatt térben 
elhelyezkedő építménytestnek a definíciója. 
Lásd: HÉSZ: 5. § 
 
2.6.  
A két lakással beépíthető ingatlanokon a külön – bővítésként – épülő lakások eltérő 
programmal, eltérő tervezővel, eltérő anyag- és formavilággal épülnek, mellyel 
településképi, műszaki, környezeti problémákat okoznak. Ezért a módosítással 
megakadályozza a szabályzat, hogy a későbbiekben épülő kétlakásos házak külön 
ütemben épülhessenek. Az ilyen övezetekben eddig megépült szóló lakások – 
például az egylakásos falusi épületek - kétlakásossá bővítési lehetőségét nem 
korlátozza az előírás. 
Lásd: HÉSZ 7. § 
 
2.7.  
A meglévő, de a szabályozási előírásoktól valamilyen mértékben eltérő beépítésekre 
vonatkozó szakaszt újra szabályozza a módosítás. 
Meglévő épület esetében csak a bővítményre számolt homlokzatmagassággal kell 
az előírt épületmagassági maximumnak megfelelni. Ennek oka, hogy a bővített 
épületre számolt épületmagasság megfelelősége érdekében sokszor indokolatlan, 
alacsony épülettömeggel egészítették ki a bővített épületeket. 
Építési helyen kívül álló meglévő épület is bővíthető, ha a bővítmény az építési 
helyen belülre esik. 
Lásd: HÉSZ 8. § 
 
2.8.  
A szabályozás módosításának elsőrendű célja, hogy a hagyományos faluképet  

a ne lehessen szétzilálni új beépítésekkel, kiegészítésekkel, bővítményekkel,  
b ugyanakkor a kialakult állapot szerint az átalakítások, újjáépítések, 

magassági bővítések lehetségessé váljanak, akkor is, ha azok nem 
illeszthetők az OTÉK rendszerébe. 

Ennek érdekében határozza meg az Ófalu területén a szabályzat az építési helyet 
úgy, hogy az a kialakult állapot szerinti.  
Ettől eltérni két módon lehet: 

a Egyszerű, legfeljebb 7,7x 7,5 méteres alaprajzi méretben elférő bővítést 
alkalmazva. Ez a méret egy keresztszárny vagy hosszanti bővítésre 
lehetőséget ad a hagyományos fésűs, hosszházas beépítések esetében is. 

b Ennél nagyobb nagyságrendű beépítés, az építési hely kialakulttól eltérő 
meghatározása esetében telepítési tanulmánytervvel, településrendezési 
szerződés kötésével egyszerű eljárásban való HÉSZ módosítást – 
ésszerűen összevont telepítési eljárást - kezdeményez a fejlesztő. Ennek 
eredményeként az új építési hely a szabályozási tervlapon rögzítésre kerül. 

Lásd: HÉSZ 9. § 
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2.9.  
A keskeny vagy kis mélységű (úgynevezett fekvő) telkek esetében szűkösen maradó 
építési hely problémáját kezeli az az előírás, mely szerint a legalább 8 méter széles 
építési hely biztosítása érdekében az oldal- és hátsókert 3 méterig, az előkert 0 
méterig csökkenthető. 
Lásd: HÉSZ 10. § 
 
2.10.  
Régóta meglévő épületek hatósági bizonyítványának kiadhatósága érdekében rögzíti 
a szabályzat, hogy a meglévő állapot szerinti előkert mérete szabályosnak 
tekintendő. 
Lásd: HÉSZ 11. § 
 
2.11.  
Az új beépítések esetében figyelembe veendő előkert méretet a hatályos szabályzat 
5-5 szomszédos előkert átlagában határozza meg. Ezen előírás a gyakorlatban nem 
jól alkalmazható ezért törlésre kerül. Az OTÉK által rögzített szabály elegendő. 
 
2.12.  
A kétlakásos épületekhez használt gépkocsik növekvő száma következtében a 
közterületek zsúfoltsága, a forgalom akadályozása fordul elő. Ezért szabályozza a 
módosítás, hogy az ilyen épületekben zárt gépkocsi tárolót kell kialakítani a főépület 
határoló falain belül.  
Lásd: HÉSZ 12. § 
 
2.13.  
A hatályos HÉSZ 1. számú függelékében a d) pontot javítja a módosítás, mely 
kizárólag a megfogalmazás tisztázását szolgálja, tartalmi változtatást nem 
eredményez. 
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A szabályozási tervet érintő változtatások 
 
2.14.  
A 4 hrsz-ú ingatlan a hatályos szabályozási terven az Ff1 építési övezet részeként 
jelenik meg közterület mivolta ellenére. A színjelzést a tervmódosítás javítja. 
 
 
A szabályozási terven jelölt „földtani veszélyforrás” jelzést nem indokolt fenntartani a 
PMKH Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/3341-5/2018 számú, 2019. május 21-én kelt, 
alább mellékelt levele szerint 3143/4 (a hatályos terven hrsz 3147) ingatlan 
vízelvezető árok alatti területén. A jelzés a szabályozási terven módosításra kerül. 
Ugyanezen a területen a belterületbe vonandó terület határát javításként a 
beépítésre szánt terület határával azonosra javítjuk.  
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Az érintett terület az ortofotón 
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Az érintett terület a hatályos szabályozási terven 
 

 
 

Az érintett terület a szabályozási terv javaslatán
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2.15.  
A 2043/2 hrsz ingatlanhoz a  024/26 hrsz – Tücsök utca – területéből hozzákerített, 
lakótelekként használt részt a tulajdonos az Önkormányzattól meg kívánja vásárolni. 
A szabályozási vonal az alább mellékelt földmérési vázlatnak megfelelően módosul. 

 

 
Az érintett terület az ortofotón 
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Az érintett terület a hatályos szabályozási terven 
 
 
 

 
Az érintett terület a szabályozási terv javaslatán 
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2.16.  
A 4 hrsz-ú ingatlan (Templom utca) önkormányzati közterület, mely nem volt így 
ábrázolva a hatályos terven, jelen módosítással ez javításra kerül. Déli részét 
időközben a lakótelekhez csatolták, a közterületi színezés ezt a határt veszi 
figyelembe. 
 

  
Vázrajz 2017. 05. 22.  
(adatforrás: Aczél Ferenc földmérő)       

A módosított szabályozási terv (északi 
iránytól elforgatott nyomat) 

 
2.17.  
A 399 és 400 hrsz-ú ingatlan földhivatali ábrázolása helytelen, melyről a földhivatal 
tájékoztatást küldött. Jelen szabályozási terv módosítás a helyes állapotnak 
megfelelően ábrázolja a közterületet. 
 

  
Földhivatali adat 2020. 07. 01.   
(adatforrás: Aczél Ferenc földmérő) 

A módosított szabályozási terv (északi iránytól 
elforgatott nyomat) 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 
 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (.....) 

önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 3/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Módosító rendelkezések 
 
1. §  
A helyi építési szabályzatról szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) kiegészül az e rendelet 1. számú mellékletét képező „SZ-2 jelű, a 
hagyományos településszerkezetű területrészt – Ófalut - lehatároló terv” című 1/b 
melléklettel.  
 
2. §  
A R. 1. melléklete helyébe az e rendelet 2. számú mellékletét képező „SZ-1-m2 jelű 
Pilisborosjenő Község szabályozási terve” című 1/a melléklet lép. 
 
3. §  
A R. 1. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1/a melléklet: SZ-1-m2 jelű Pilisborosjenő Község szabályozási terve 
1/b melléklet: SZ-2 jelű, a hagyományos településszerkezetű területrészt – Ófalut - 
lehatároló terv” 
 
4. §  
A R. 4. § 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„4. Lapostető:  
olyan tető, amelynek hajlásszöge legfeljebb 3%.” 
 
5. §  
A R. 4. §-a kiegészül a következő 16, 17. pontokkal: 
„16. Az alagút kontúrvonala 
Az alagút és egyéb hozzátartozó építménytestek külső kontúrja, az építménynek a 
külső széle. 
17. Alacsony hajlásszögű tető: 
olyan tető, amelynek hajlásszöge több, mint 3%, kevesebb, mint 10 %.” 
 
6. §  
A R. 6. § (1) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(e) lapostetőn, alacsony hajlásszögű tetőn,” 
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7. §  
A R. 18. § kiegészül a következő (4) bekezdéssel: 
„(4) Azon épületek melyek e rendelet hatálybalépése után kapnak építési 
engedélyt vagy veszik tudomásul használatbavételüket nem bővíthetők két- vagy 
többlakásossá.” 
 
 
8. §  
A R. 20. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20. § (1) A megengedettnél nem nagyobb beépítettség esetén a bővítmény 
homlokzatmagasságaira vonatkozóan kell a legnagyobb épületmagasságra előírt 
mérőszámot teljesíteni. 
(2) A megengedettnél nagyobb beépítettség esetén csak akkor bővíthető az 
épület magassági értelemben, ha a legnagyobb épületmagasságra vonatkozó előírás 
teljesül. 
(3) Bővítés esetén a szintterületi mutató legnagyobb értéket minden esetben be 
kell tartani.  
(4) Meglévő épület megváltoztatása kizárólag akkor végezhető, ha az új állapot a 
TKR-nek megfelel vagy jobban megfelel, mint a meglévő állapot. 
(5) Építési helyen kívül álló épület kizárólag akkor bővíthető, ha a bővítés teljes 
területe építési helyen belülre esik.” 
 
9. §  
A R. 27. § (1), (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az e rendelet 1.b. mellékletében az SZT-2 tervlapon meghatározott Ófalu 
területén valamint az 1948 előtt létesített épülettel beépített ingatlanok esetében a 
következő előírásokat kell alkalmazni. 
a) Építési helynek kizárólag a következők számítanak: 
a.a) A szabályozási terv alaptérképén jelölt épületek. 
a.b) Az e rendelet hatályba lépése előtt kezdeményezett majd jóváhagyott 
földhivatali feltüntetések. 
a.c) Az e rendelet hatályba lépése előtt indított majd jogerőssé váló építési 
engedély, egyszerű bejelentés eljárások szerinti épületek. 
a.d) Az SZT-2 jelű tervlapon építési helyként jelölt területek.  
b) Építési helyen belül álló épület bővíthető legfeljebb 7,5 x 7,5 méteres alaprajzi 
méretben, az egyéb szabályozási, településképvédelmi előírások teljesítése mellett, 
az OTÉK-ban előírt oldalkert és hátsókert méret biztosítása mellett. A bővítés alapján 
építési hellyé válik a bővítmény területe. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen kívül az építési helyre az OTÉK 
előírásait az e rendelet részletes övezeti előírásaira vonatkozó eltérésekkel és az e 
szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.” 
 
10. §  
A R. 27. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Amennyiben a beépítés helyén az építési hely szélességére 8,0 méternél 
kevesebb marad, az oldalkert és a hátsókert 3,0 méterig, az előkert 0 méterig 
csökkenthető olyan mértékben, hogy 8,0 méter széles építési hely kialakuljon.” 
 
11. §  
A R. 27. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel: 
„(6) Az e rendelet hatályba lépése előtt kialakult előkert szabályosnak minősül.” 
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12. §  
A R. 33. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A Tf1 és a Falusias építési övezetek kivételével egynél több lakást tartalmazó 
épületekben, lakásonként legalább 20 m2-es zárt – a főépítmény határoló falain belül 
elhelyezett - személygépkocsi tárolót kell létesíteni az OTÉK-ban előírt megközelítési 
előírások betartásával. Épületen belüli jármű közlekedő útvonal tervezése esetén 
legalább 15 m2-es gépkocsi állásokat kell biztosítani.” 
 
13. §  
A R. 4. § 12. pontjában a „lapostető” szövegrész helyébe a „lapostető és alacsony 
hajlásszögű tető” szöveg lép. 
 
14. §  
A R. 1. § (2) bekezdésben, 3. § (3) bekezdés a) pontjában, 28. címében, 2. 
mellékletében az „Ófalu” szövegrész helyébe a „Belső falu” szöveg lép. 
 
15. §  
A R. 28. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 

Záró rendelkezések 
16. §   
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.  
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 
 
 
Kelt: Pilisborosjenő, 2020. .................... 
 
 
 
Tömöri Balázs    dr. Horti István 
polgármester    jegyző 
 
 
 
Kihirdetve és kifüggesztve 
Pilisborosjenő, 2020. .......   dr. Horti István 
     jegyző  
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1. melléklet a ....... számú önkormányzati rendelethez: SZ-2 - A hagyományos 
településszerkezetű területrészt – Ófalut - lehatároló terv 
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2. melléklet a ....... számú önkormányzati rendelethez: SZ-1-m2 – Pilisborosjenő 
Község szabályozási terve 


