
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
PILISBOROSJENŐ 024 HRSZ 

mely létrejött egyrészről 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16; Nyilvántartó 

 

törvényes képviselője: Tömöri Balázs polgármester), mint 

Önkormányzat 

másrészről 

Pollák Tamás 
 

Pilisborosjenő 024/1, 024/2 hrsz-ú ingatlanok (továbbiakban: Ingatlanok) tulajdonosa, mint 

Tulajdonos között, az alábbiak szerint: 

1. Előzmények: 

a. A Tulajdonos Ingatlanai a hatályos településrendezési eszközökben (TRE) részben mezőgazdasági 

(Má-4), részben kertvárosias (Ltb-1) terület besorolásban vannak nyilvántartva, melyeken 

Pilisborosjenő és Üröm közigazgatási hátárára figyelemmel épület nem helyezhető el (1. számú 

melléklet). 

b. A Tulajdonos az Ingatlanokon lovardát kíván kialakítani a hozzá tartozó fedeles épülettel, tárolókkal, 

szociális helyiségekkel, részben fásított legelővel, parkolóval, amely az agglomerációs törvény miatt 

legfeljebb 10%-os beépíthetőségű „nem beépítésre szánt” övezet. 

c. 2020.10.04.-én a Tulajdonos Kérelmet adott be lovarda létesítésére. 

2021.01.01.-től egyeztetések, Bizottsági ülések és ezek szavazásai zajlottak, melyeken elvi elfogadást 

nyert a kérelem és így felterjesztették Képviselő Testületi vizsgálatra. A testület néhány ponton 

változtatást kért a kérelembe. 

2021.08.23. A Tulajdonos beadta az 1. mellékletben csatolt módosított kérelmet. 

2021.09.15. A KT ülés szavazásán a Lovardalétesítési kérelem elvi támogatást nyert. A KT felkérte 

a Tulajdonost, hogy készíttessen Tanulmány tervet. 

2022.02.27. A Tulajdonos a tanulmánytervet benyújtotta. 

d. Az 2. mellékletben csatolt telepítési tanulmányterv alapján a Tulajdonos a következő TRE 

módosításokat kérte. 

- A tulajdonos a TRE-módosítás hatálybalépését követő legkésőbb 30 napon belül közcélú 

felajánlás/ajándék formájában leadja az Önkormányzat részére a jelen megállapodás 2. számú 

mellékletben körülhatárolt területet (kb:1500 m2) részben a Tücsök utca útlejegyzése, részben pedig 

általános háttérfejlesztési hozzájárulás céljából. 

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a beépítésre nem szánt terület és övezet - pl. különleges 

sportterület - létrehozását a mezőgazdasági övezet (Má-4) és az ahhoz a hatályos HÉSZ szerint 

jelenleg csatlakozó, de a TRE módosítással megszüntetésre kerülő út helyén. (3 számú melléklet) 

- Az Önkormányzat vállalja 10 %-os legnagyobb beépíthetőségi, 8,5 méteres legnagyobb 

épületmagassági értéket. 

- A sportingatlan megközelítése a Tücsök utcáról legyen biztosított. 

e. Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a településrendezési célt 

elfogadja. 
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2. Az Önkormányzat kötelezettségei 

a. Önkormányzat vállalja a településrendezési eszközök 1/d pontnak megfelelő előírásokkal, 

mutatószámokkal történő módosítását. 

b. Önkormányzat a jelen megállapodással érintett településrendezési eszközök módosítását a már 

folyamatban levő HÉSZ módosítással egyidejűleg lépteti hatályba. 

c. Önkormányzat a Tulajdonos költségén történő közmű csatlakozási eljárásokhoz a hatáskörébe tartozó 

nyilatkozatokat megadja. 

d. Önkormányzat a telekalakítási eljárást a tulajdonossal együttműködve - a tulajdonos költségviselése 

mellet - lefolytatja, az ahhoz szükséges szerződést elkészítteti és a záradékolt vázrajzzal együtt 

benyújtja az ingatlannyilvántartást végző illetékes földhivatalhoz. 

e. Önkormányzat az útcsatlakozáshoz a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásokat megadja. 

f. Önkormányzat 5000 Ft/m2 kötbért fizet a szerződés tárgyát képező ingatlanok mindenkori 

tulajdonosának, amennyiben a telepítési tanulmányterv szerinti HÉSZ módosítást a hatályba lépését 

követő 7 éven belül a mindenkori tulajdonos egyetértése nélkül megváltoztatja. 

3. A Tulajdonos kötelezettségei 

a. A Tulajdonos a HÉSZ-módosítás hatálybalépését követő legkésőbb 30 napon belül közcélú 

felajánlás/ajándék formájában leadja az Önkormányzat részére a jelen megállapodás 2. számú 

mellékletben körülhatárolt területet (kb:1500 m2) részben a Tücsök utca útlejegyzése, részben pedig 

általános háttérfejlesztési hozzájárulás céljából. 

b. Tulajdonos az átadandó közterületre vonatkozó ajándékozási szerződés aláírását vállalja. A tulajdonos 

az átadandó terület után 5000 Ft/m2 kötbért fizet az Önkormányzat részére, amennyiben az 

Önkormányzattal az ajándékozási szerződést a HÉSZ hatálybalépését követő 15 napon belül nem köti 

meg. 

c. Tulajdonos a lovarda létesítéséhez szükséges közműellátást saját maga biztosítja, a csapadékvíz 

kezelését területén belül megoldja. 

d. Tulajdonos a telekalakítás költségeit saját tulajdonában maradó terület arányában vállalja. 

e. Tulajdonos szerződés tárgyát képező ingatlanok alapterülete után 5000 Ft/m2 kötbért fizet az 

Önkormányzatnak, amennyiben a HÉSZ vagy a Telepítési tanulmánytervtől előírásait a telek beépítése 

során megszegi. 

f. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy értékesítés esetén az ingatlanok adás-vételi szerződésében 

rögzíti, hogy a vevő jelen szerződést saját magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a területre vonatkozó 

TRE, Telepítési tanulmányterv, HÉSZ kivonat, és jelen szerződés másolata a vevő által minden oldalon 

aláírva az adás-vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

g. A tulajdonos feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy amennyiben a HÉSZ későbbiekben 

történő módosítása során az Ltb-1 besorolási övezet bármilyen formában módosításra kerül, az 

Önkormányzattal szemben semmilyen jogcímen nem érvényesít igényt. 

4. Egyéb rendelkezések 

a. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, az nem érinti az összes 

rendelkezés érvényességét. 

b. Szerződő felek vállalják, hogy a másik fél erre irányuló ésszerű kérésére átadnak minden olyan 

dokumentumot, amelyek a jelen szerződés teljesüléséhez szükségesek. 

c. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem jogosultak 

felmondani. 

d. 

e. 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződés aláírására a nevében eljáró Tömöri Balázs 

polgármestert a Képviselő-testület 2/2023 (1.25.) határozatával feljogosította. 

Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy jelen TRSZ nem tartozjkjr losás 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény hatá 

szokatlan ügyletek fogalmi körébe. 
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Felek a jelen megállapodást áttanulmányozták, közösen értelmezték, majd azt, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. 

Pilisborosjenő, 2023. február 8. 

Mellékletek: 

1. melléklet: A TRSZ tárgyát képező teljes terület térképrajza 

2. melléklet: A TRSZ alapján leadásra kerülő terület térképrajza 

3. melléklet: A TRSZ alapján megszüntetésre kerülő út térképrajza 

4. melléklet: Fásítási terv 

5. melléklet: Telepítési tanulmányterv 

 

Pollák Tamás 

a 024/1, 024/2 hrsz ingatlanok tulajdonosa 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 
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TERMŐHELYFELTÁRÁSI SZAKVÉLEMÉNY ÉS FÁSÍTÁSI TERV 

PlLISBOROSJENÖ 024/1 ÉS 024/2HELYRAJZI SZÁMÚ 

INGATLANRA 

Megbízó: 

Megbízó címe: 

Pollák Tamás 

 

Szakvéleményező: Szabó Ádám 

oki. erdőmémök, talajtani szakmérnök 

Oklevélszám: 

Jogosult erdészeti szakszemélyzet kód: 

Cím: 

Tel: 

E-mail: 

EM-31/2017, MATE-SZIC-ll/S-40/2021 
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oki, erdőmémök, talajtani szakmérnök 

Dátum: Bajna, 2022.09.27. 
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I. BEVEZETŐ 

2022. szeptember 12-én végeztem részletes termőhely-feltárást Pilisborosjenő 024/1 és 024/2 helyrajzi 

számú ingatlanon Pollák Tamás megbízásából A Megbízó a tulajdonában lévő ingatlanán egy lovarda 

létrehozását tervezi, aminek a részé lenne egy elkerített fás legelő is. Ezenkívül egy fasor telepítését is 

tervezi az ingatlanhatár nyugati oldalán. A terület termőhelyfeltárására és a fásítás során alkalmazható 

fafajok körének meghatározására Társaságunkat kérte fel. 

A fásítandó terület egy dombtetőn található, jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. A tervezett fasor 

a.dombtetőről fut majd le a völgybe tervezett lovardáig. 

Első lépésként a légi fotók és a terepi bejárás során tapasztaltak alapján kijelöltem a feltárás helyszínét 

és leírtam a környezet adottságait. Ezután talajmintavevő fúró segítségével elvégeztem a mintavételeket 

A kivett talajmintákat lefotóztam, majd szintenként elkülönítve helyszíni vizsgálatok elvégzése után, a 

36/2010. (IV. 13.) FVM rendeletben foglaltak szerint, a Pilisi Parkerdő Zrt. Bajnai Erdészetének 

Talajlaboratóriumában vizsgáltam meg. 

Majd az eredményekre alapozva, a Megbízó igényeit figyelembe véve, meghatároztam az ültetés során 

alkalmazható fafajokat, valamint javaslatot tettem az ültetés kivitelezésére és hálózatára. 
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II. A KISTÁJ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

A vizsgált terület az Dunántúli-középhegység Pilis-Budai hegység (270) nevű erdészeti táján 

található. 

II.L GEOLÓGIAI, DOMBORZATI TÉNYEZŐK 

A Pilist és a Budai-hegységet a Pilisvörösvári-medence választja el egymástól. A táj legmagasabb pontja 

a Pilis-tető (757 m), ami az egész Dunántúli-középhegység legmagasabb pontja. A Budai hegység erősen 

tagolt, alapkőzete változatos. Főként mészkőből és dolomitból épült fel, de előfordulnak olyan területei 

is, amelyek alapkőzete márga, agyag, pannóniai üledék, lösz vagy homokkő. Maga a hegység patkó 

alakú, amely a harmadidőszakban a sasbércekre töredezett majd a darabjai eltérő mértékben süllyedtek 

meg. így létre hozva több kisebb-nagyobb medencét a területen. Kisebb medence például a 

Pesthidegkúti-, a Nagykovácsi- és a Budakeszi-medence. A legnagyobb pedig a Budaörsi-medence, 

amelytől D-re fekvő Tétényi-fennsík és az Érd-Sóskúti- plató is a hegység része. Vízrajza az erősen 

karsztosodó alapkőzetek miatt szegényes. A vizsgált területhez legközelebb eső vízfolyás a Hosszúréti-

patak. A tétegvízkészlet nem jelentős. 

II.2. TERMŐHELYI ADOTTSÁGOK 

A táj mérsékelten hűvös, Budapest felé közeledve mérsékelten meleg, száraz éghajlatú. Az évi átlag 

középhőmérséklet 10,0°C, az északi részeken valamivel alacsonyabb 9,5-10,0°C közötti. A főváros 

melegítő hatása miatt keleti részeken elérheti a 10,5°C-ot is. Az éves csapadék összeg 550 mm körül 

alakul, az északi részeken valamivel több csapadék hullik, ott 600 mm körül alakul az átlag. A 

tenyészidőszakban 16,5°C az átlag középhőmérséklet, a csapadék pedig 330 mm. A táj ariditás indexe 

1,15 és 1,25 közötti. Minden klímakategória megjelenik a tájon, egyes részek átlagadatai az erdőssztyep 

és a zárt tölgyesek klímája közötti átmenetet jelzik. 

Elsősorban a mészkő és dolomit alapkőzeten kialakult barna erdőtalajokkal találkozhatunk, amely 

hidrológiája jellemzően többletvízhatástól független, fizikaféleségük pedig vályog - agyagos vályog. Az 

eróziónak és deflációnak kitett helyeken redzinák ás köves-sziklás váztalajok alakultak ki. Az innen 

lekerült talaj a hegylábakban és völgyekben halmozódott fel lejtőhordalék talajokat létre hozva. 

Budaörstől délre egy nagyobb foltban réti talajok képződtek. E talajok érdekessége, hogy a magnézium-

szulfátos talajvíz hatására sós változatuk is kialakult, amelyek növényzete az Alföld szikeseire 

emlékeztet. 
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II.3. TERMÉSZETES NÖVÉNY ÉS ERDŐTÁRSULÁSOK 

Az természetes erdőtársulások kialakulásában a klíma alapvető szerepet játszik. A páratartalom, a t 

hőmérséklet, és a csapadék nem csak a talajok alapvető fejlődési tényezője, hanem a természetes 

vegetációprofil kialakulásának is meghatározója. Természetes erdőtársuláskcnt cseres - kocsánytalan 

tölgyesek valamint a gyertyános — kocsánytalan tölgyesek a jellemzőek. Az északi részeken a magasabb 

tengerszint feletti magasabb és kedvezőbb éghajlati adottságok miatt megtalálhatóak extrazonálisan a 

bükkösök is. A domborzati viszonyok miatt jelentős területtel rendelkeznek az edafikus erdőtársulások. 

Az alapkőzet változatossága miatt ezeken a helyeken megtalálhatóak mind a mészkedvelő és mészkerülő 

sziklaerdők. A települések és a kultúredők terjedése miatt a természetes erdőtársulások, főként a 

medencékben, visszaszorulóban vannak. 

A még megmaradt sziklagyepek, lejtősztyeprétek és bokorerdők több ritka növényfajnak adnak 

élőhelyet. Ezeken a területeken él például Szent István-szegfu (Dianthus plumariui subsp. regs- 

stephani), a apró nőszirom (Iris pumila), a sziklai perje (Poa badensis), a kisfészkű hangyabogáncs 

(Juriftea mollis) és a sárga kövirózsa (Jovibarba hírt). A cseres- kocsánytalan tölgyesek állományai alatt 

megtalálható a magyar zergevirág (Downicum hunparicum). A budaörsi völgyben néhol még 

megtaláljuk az egykori nagy kiterjedésű vizes élőhelyek maradványait pusztuló nádasok formájában, és 

ritkán a kis kiterjedésű szikesek is felismerhetők. 

FORRÁSOK: DÓVÉNYI Z. (SZERK.): MAGYARORSZÁG KISTÁJAINAK KATASZTERE, MTA 

FÖLDRAJZIVDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET, BUDAPEST, 201O. 

HALÁSZ G. (SZERK.): MAGYARORSZÁG ERDÉSZETI TÁJAI, ÁLLAMI ERDÉSZETI 

SZOLGÁLAT, BUDAPEST, 2006. 
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III. Talaj vizsgálatok módszere 

A feltárások során 1 db talajfurással feltárt minták helyszíni és laboratóriumi vizsgálatát végeztem el. A 

szelvényt részletesen leírtam, lefényképeztem, majd az egyes szintekből mintát vettem. A mintákat a Pilisi 

Parkerő Zrt talajvizsgálati laboratóriumában kiszárítottam, megtörtem, leszitáltam (2 mm-es szitán) és ha 

szükséges volt meghatároztam a váz (2 mm-nél nagyobb rész) mennyiségét A megmaradt finom földdel (2 

mm alatti rész) végeztem a laboratóriumi vizsgálatokat az alábbiak szerint: 

Részletes talajvizsgálati módszerek 

Vizsgálat megnevezése Vizsgálati módszer 

Kémhatás, pH/ vizes MSZ-08 0206/2:1978 

Kémhatás, pH/ kálium-kloridos MSZ-08 0206/2:1978 

Aranv* féle kötöttsé. szám KA) MSZ-08 0205:1978 

Vízben oldható összes sótartalom MSZ-08 0206/2:1978 

Szerves széntartalom humusz MSZ-08 0210:1977 

Szénsavas mésztartalom CaCC>3 MSZ-08 0206/2:1978 

Tala' fizioló hás mésztartalma MSZ-08-0010:1978 

Szódában kife ezett fenolftalein lú ossá. MSZ-08 0206/2:1978 

Hi oszkó' ossá ,hv% MSZ-08-0205-78 

Hidrolitos aciditás vt-érték) MSZ-08 0206/2:1978 

Kicserélődési additás Yz-étték MSZ-08 0206/2:1978 
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IV. KÖZVETLEN TERMŐHELYFELTÁRÁS 

IV. l. PlLISBOROSJENŐ -1. TALAJSZELVÉNY HELYSZÍNI 

LEÍRÁSA 

EOV X= 645976.66; Y = 249521.84 
h= 165 m 

 

0-10 cm 

10-30 cm 

30-140 cm 

(A) Nedvesen barna színű (10YR 4/3), gyengén humuszos, közepesen szerkezetes 

(morzsás), agyagos vályog fizikai féleségű, a mintavétel alapján laza. Vázrészt nem 

tartalmaz, kiválások nem ismerhetóek fel benne. Lefelé az átmenet fokozatos. 

CaCOj: +++ 

(AC) Nedvesen sötét sárgásbarna színű (10YR 4/4), gyengén humuszos, közepesen 

szerkezetes (morzsás), agyagos vályog fizikai féleségű, a mintavétel alapján laza. Vázrészt 

nem tartalmaz, kiválások nem ismerhetitek fel benne. Lefelé az átmenet fokozatos. 

CaCCh: +++ 

(C) Nedvesen sárgásbarna színű (10YR 5/4), humuszmentes, gyengén szerkezetes 

(morzsás), agyagos vályog fizikai féleségű, a mintavétel alapján laza. Vázrészt nem 

tartalmaz, mészkiválások felismerhetőek benne. 

CaCOj:+++ 

Pilisboros enő -1. talajszelvénv Kód Kódszám 

Termőhely meghatározás módja: Talajszelvénv helvszíni-és laborvizsgálata SZL 3 

Tengerszint feletti magasság: 165 m 4 

Fekvés; Változó VÁLT 10 

Domborzat: Domboldal OLD 5 

Lejtés: 5-10° -10° 3 

Klíma’ Etdőssztvepp ESZTY 4 

Hidrológia: Többletvízhatástól független TVFLEN 1 

Genetikai talajtípus: Csonka erdőtalaj CSET 133 

Termőréteg teljes vastagsága: 30 cm ISE 1 

Termőréteg redukált vastagsága: 30 cm ISE 1 

Fizikai talajféleség: Agyagos vályog AV 6 

Vízgazdálkodási fok: Száraz sz 3 

Talajvíz mennyisége: - 
 

- 

Erózió, defláció foka: Erős E 4 

Humuszfotma: - Mull MU 3 

Alapkőzet Lösz LÖ 20 

Talajhiba: 30 cm alatti mészfelhalmozódás MF 2 

Termőhely-típus változat: 
Erdőssztyepp klímájú, többletvízhatástól független hidrológiája, csonka erdőtalaj, 

igen sekély termőréteggel, agyagos vályog fizikai féleséggel (411316) 

Megjegyzés: As^áíy-érrjkgrtj termőbe))! 

Alkalmazható fafajok: 
MOT, CS, KJ, TJ, MJ, VK, EH, BABÉ, SM, XT, FRNY, SZNY, EF, 

FF, 
zl 
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IV.2. PlLISBOROSJENŐ -1. TALAJSZELVÉNY LABORATÓRIUMI ADATAINAK ÉRTÉKELÉSE 

Mélység 
pH Savanyúság 

CaC(>3 
Szóda 

% 
Összes só% hy% Ka Humusz Váz% 

HZO KC1 y» y2 

0-10 8,2 7,5 - - 15 nyom <0,02 3,38 42 1,2 - 

10-30 8,3 7,7 - - 16 nyom <0,02 3,28 42 0,7 - 

30-140 8,5 7,8 - - 23 nyom <0,02 3,65 44 - - 

A talaj pH-ja 

A talaj kémhatása a vizes pH-éttékek alapján lúgos, amely lefelé haladva folyamatosan növekszik. E tartományban a CaCOj 

és a lúgosán hidrolizáló sók (nátrium-karbonát) a pH-t meghatározó elsődleges tényezők. 

Ebben a közegben a következő tápelcmek mobilizálódása romlik: N, P, B, Fe, Cu, Zn, Mn, és a Co. 

Szintek közötti pH-differenóálódás megfigyelhető, az értékek lefelé haladva növekednek. A KCl-os értékek 0,6 - 0,8 

egységgel alacsonyabbak, tendenciájukban követik a vizes pH értékeit. 

Szénsavas mésztartalom 

A szénsavas mész minden szintben jelentős mennyiségben van jelen. 30 cm alatt meghaladja, a 20%-ot, ami felett már 

talajhibaként értékelhető! Ez érték felett mát nagymértékben nő a fiziológiai aszály veszélye. 

összes só, fenolftalein lúgosság 

A talaj összes só minimális, a fenolftalein lúgossága elhanyagolható. 

Fizikai talajféleség 

Az Arany-féle kötöttségi szám (KA), ill. a Kuron-féle higroszkóposság (hy%) alapján a fizikai féleség agyagos vályog. A 

talaj termőrétege jó tápanyag- és vízgazdálkodási tulajdonságokkal jellemezhető, de sekélysége miatt a pozitívhatása alig 

tudnak érvényesülni,. 

Humusztartalom 

Figyelembe véve a humuszos talajszintek szervesanyag-tartalmát, Ül. együttes vastagságát, a talaj tápanyagtőkéje gyenge. 

Talajhiba 

Potenciális talajhibát jelent a 20% feletti mésztartalom. E mellett a szárazadó klíma, a többletvízhiánya és a sekély 

termőréteg miatt erősen aszály-érzékeny termőhelyi 
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V. ERDÉSZETI ÉRTÉKELÉS 

V.l. KLÍMA 

A2 érintett területek mezo-és mikroklímája erdössztyepp, vagyis a tájra az alacsony — 50% alattii - 

légnedvesség, átlagosan 550 - 600 mm csapadék, és 10,5’C feletti évi átlaghőmérséklet a jellemzó. A 

tenyészidőszak magas átlaghőmérséklete miatt magas a párologtatás. Ezt a nedvességveszteséget a 

csapadékesemények nem tudják pótolni, ezért a vízháztartás felfelé mozgó. Ez kedvez a cscmozjomok, 

szélsőséges esetekben a szikesek kialakulásának, és meggátolja a barna erdőtalajok létrejöttét Az 

erdőssztyepp klíma fafajokkal nem jellemezhető, a természetes erdőtársulások kialakulása főként a 

hidrológiától függ. Többletvíz jelenlétében kocsányos tölgyesek is jó/közepes növekedési erélyt érhetnek 

el Az Agrárklíma Döntéstámogató Rendszer v2.16.10.20 Béta verziója szerint a terület klímája a jövőben 

a sztyepp irányába fog elmozdulni. 

V.2. HIDROLÓGIA 

Az erdősítendő területek többletvízhatástól független hidrológiával jellemezhetőek, vagyis nincs 

kapilláris úton folyamatosan érkező nedves ség-többlet. Egyetlen vízbevételi forrás a csapadék, vagyis a 

talaj diszponibilis vízkészletének alakulását a csapadékesemények jellegén túl a fizikai féleség és a 

termőréteg-vastagsága határozza meg. 

V.l GENETIKAI TALAJTÍPUSOK 

A meghatározott genetikai talajtípus csonka erdőtalaj. Ezek másodlagos talajképződményck, amelyek 

a szántóföldi művelés következtében leerodálódott barna erdőtalajokból keletkeztek. Annyiban 

különböznek a földes vázaktól, hogy a felhalmozódási szintjük még valamelyest felismerhető. Főleg 

hegy- és dombvidékek fordulnak elő. Vízgazdálkodásuk és tápanyag szolgáltatások gyenge. Ebben az 

esetben az eredeti talajtakarót valószínűleg Ramann-féle barna erdőtalaj alkotta, amely a fent említett 

művelési gyakorlat és a domborzati viszonyok következtében elveszítette termőrétegének jelentős részét. 

A szárazódó klíma miatt, az erózió megszűnése után, várhatóan a cscmozjom barna erdőtalajok irányába 

fog fejlődni a talaj 

A talaj az új diagnosztikus talajosztályozás szemléié alapján: 

1. Sekélyen erősen karbonátos Földes kopár (szántott, agyagos vályog) 
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V.4. TERMŐRÉTEG-VASTAGSÁG, FIZIKAI TALAJFÉLESÉG 

Az A- és AC- szintek közös vastagsága valamint a talajhibát tartalmazó rétegek mélységi 

elhelyezkedésére alapján igen sekély termőréteg mélységet tártam fel, ami agyagos vályog fizikai 

féleséggel párosul. Ez azért fontos, mert a talajok vízmegtartó-képességét a fizikai féleség és a 

termőréteg-vastagság együttese határozza meg. 

Az agyagos vályog az egyik legkedvezőbb textúra a kedvező kolloid tartalma és az ebből fakadó 

megfelelő pórusdifferenciáltsága miatt. Ebben az esetben viszont a magas mésztartalmú igen sekély 

termőrétegekkel párosulva nem tudja érdemben javítani a terület víz- és tápanyaggazdálkodási 

tulajdonságait. 

A jövőben várhatóan egyre több aszályos időszak fogja érintetni a területet a vegetációs időszakokban, 

aminek a negatív hatását a magas szénsavas mésztartalom tovább fogja súlyosbítani! 

 

A vizsgálat során feltárt talaj termőrétege 
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V. 5. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

A meghatározott termőhely-típus változatok: 

Pilisborosjenő I. talajszelvény 

Erdőssztyepp klímájú, többletvízhatástól független hidrológiájú, csonka erdőtalaj, igen sekély 

termőréteggel, agyagos vályog fizikai feleséggel (411316) 

A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján a fásítás során alkalmazható faiatok köre a következő: 

• Molyhos tölgy pubescenr, MOT): Fiatalon kimondottan lassan növő kis- és 

közepes termetű fa (15 m). Hosszú életű, jól bírja a szárazságot és a magas mésztartalmat. 

Szabadállásban hajlamos vízhajtásokat növeszteni, ezért a megfelelő lombkorona szerkezetet 

elérése érdekében szükséges nyesni. Termése nem mérgező. 

• Csertölgy {Quercus cerris; CS): A hazai tölgyek közül ez a faj nő a leggyorsabban, 80 - 90 éves 

korában kulminál a magassági növekedése (25-30 m). Fényigényes, szárazságtűrő, a 

fagyzugokat kerüli. A molyhos tölgyhöz hasonlóan hajlamos vízhajtásokat növeszteni. Kérge 

durva, mélyen barázdált. Termése nem mérgező. 

• Korai juhar (Acer platanoides; KJ): Gyorsan növő, nagytermetű (30 m), kerek koronájú, 

magasan elágazó fa, amely szabadállásban jól fejlődik. Kérge vékony, finoman lemezes. 

Mészkedvelő, de a szárazságot már kesébbé viseli jól. Korán nyíló virágai vonzzák a méheket. 

• Tatár juhar (Acer tataricum; TJ): Közepes termetű (20 m), lassan növő faj. Hosszú életű, a 

szélsőségeket jól viseli. Törzse szabálytalan, erősen ágas. Az őszi lombszíné élénkvörös, 

emiatt gyakori díszcserje. 

• Mezei juhar (Xrer campestre; MJ): Kistermetű (10-15 m), de gyorsan növő fafaj. A szárazságot 

jól túri, Gyenge termőhelyen göcsörtös, szabálytalan törzset növeszt. A nyesést jói tűri, akár élő 

sövénynek is alkalmas. 

• Virágos kőris (Fraxinus ornus: VK): Kistermetű (10-15 m), de gyorsan növő faj. Törzse 

szabálytalan alakú, gyakran villásodik. Kora tavasszal nyíló virágai vonzzák a méheket. A 

szárazságot és a magas mésztartalmat jól tűri. A kőrispusztulás kevésbókírosítja. 
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• Ezüst hars (Tíb’a tomenlosa; EH): Magas, nagytermetű, szabályos alakú fa. Gyorsan nő, de 

viszonylag rövid életó. Koronája kezdetben kúp alakú, majd idősebb korban elterebélyesedik. 

Kérge vékony, sima. Leveleit és fiatal hajtásait pikkelyszőrök borítják, amelyek irritálhatják a 

lovakat. Tavasszal nyíló virágai vonzzák a méheket. Az üde, félszáraz viszonyokat kedveli, de 

jól túri a szárazságot. 

• Barkócaberkenye (Sorbus terminális; BABÉ): Melegkedvelő és fagyérzékeny. Szubmediterrán 

fajként a csapadékos tavaszt és napsütéses tartós nyári meleget kedveli Közepes méretű, 

kezdetben lassan növő faj (20 m). Koronája keskeny, kérge vékony, idősebb korban pikkelyesen 

letöredező. Tavasszal nyíló virágai vonzzák a méheket. Termése nem mérgező. 

• Sajmeggy (Prunus mahaleb; SM): Nagyon kistermetű fa, maximális magassága 10 méter. 

Törzse sűrűn elágazó, koronája alacsonyan szétterülő, laza és terebélyes. A magas mésztartalmat 

és a szárazságot jól tűri. 

• Vadkörte (Pyrus pyraster; KT): Termőhelye iránt nem igényes, a szárazságot jól tűri. 

Erdőssztyeppekben gyakran előfordul. Törzse szabálytalan, elágazó, lassan növő fafaj. Termése 

nem mérgező. Hajtása tövisesesek. 

• Fehér nyár (Populus ólba; FRNY): Nagyméretű (25 m), gyorsan növő fafaj. Melegigényes, 

száraz termőhelyeken is jól fejlődik, de csak ha eléri a talajvizet. 

• Szürke nyár (Populus x caitescens; SZNY): A fehér nyár és a rezgő nyár természetes hibridje. 

Gyorsan növő, szárazságtűrő, nagyméretű (25 m) fafaj. Jó tápanyag ellátottságé termőhelyeken 

fejlődik a leggyorsabban. 

• Erdei fenyő (Pz««r sylveslris; EF): Tágtórő képességű, mésztartalomra sem érzékeny örökzöld 

fafaj. Kedvező körülmények között gyorsan ér el nagy termetet (30 m). 

• Fekete fenyő (Pnwr nigra; FF): Szabálytalan koronájú, nagyméretű (30 m) robosztus 

megjelenésű örökzöld fafaj. Jó termőhelyen gyorsan nő, de korán felkopaszodik. Termőhelyére 

igénytelen. 

• Akác (Robtuiapseudoacacia; A): Gyorsan növő, nagytermetű (25 cm) fafaj. A nyesést jól tűri, 

lombkoronája laza. A termőhelyre igénytelen, de a kötött talajt kerüli. Virágai vonzzák a 

méheket. 
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VI. FÁSÍTÁS KIVITELEZÉSE 

VI.l. SZAPORÍTÓANYAG-SZÜKSÉGLET 

Javaslatom az ingatlan csemeteszükségletére és főbb ültetési paramétereire az alábbi táblázatban 

foglalom össze: 

Fás legelő 

Terület* (ha) 
Sortáv 

(m) 

Tő táv 

(m) 
Fafaj db/ha 

Ossz, csemete 

szükség db/terület 

   

EF 15 6 

0,40 10 10 

EH 35 14 

KJ 
28 

11 
   

   

BABÉ 28 11 

Fasor 

Terület* (fin) Tő táv (fin) Fafaj 
Össz. csemete szükség 

db/terület 

150 7 SZNY 22 

*; pontos területméretek a terv készítésekor nem álltak a rendelkezésemre. 

 



 

VI. 2. AZ ÜLTETÉS KIVITELEZÉSE 

A kivitelezés során törekedni keU a minél nagyobb méretű szaporítóanyag felhasználására. Az 

lehet a leggazdaságosabban és leggyorsabban elültetni. A furatméretét úgy kell meghatározni, hogy 

legalább kétszerese - háromszorosa legyen a csemeték gyökérzetének. Ügyelni kell, hogy a fák pont 

olyan mélyre kerüljenek, mint amilyen mélyen csemetekertben vagy faiskolában nevelkedtek. Ültetés 

előtt a csemeték gyökérvégeit vissza kell metszeni, hogy megszabaduljunk a törött, esetleg penészes 

gyökerektől és segítsük a hajszálgyökerek fejlődését. A csemeték kötegben történő visszavágása 

szigorúan tilos! Ügyelni keU a megfelelő tömörítésre, hogy ne maradjon levegős a talaj, valamint 

ajánlott a csemeték felkupacolása. Ez azt jelenti, hogy kis földhalmot építünk a csemeték töve köre, így 

a csapadékesemények során megtud állni víz és nem folyók el. Ügyeljünk a kiemelt szaporítóanyag 

megfelelő tárolására. A területre szállított anyagot el kell vermelni, az ültetés megkezdése előtt néhány 

órát híg zagyban kell áztatni. A fásítást az időjárás valamint a talaj szerkezetének függvényében 

tavasszal, vagy ősszel lehet megkezdeni, és még a növényi nedvkeringés beindulása, ill. a fagyok beállta 

előtt be kell fejezni. 

Az elültetett csemetéket egyedi mechanikai védelemmel kell ellátni a lovak rágáskárának megelőzése 

érdekében. A védelmet ajánlott a fa teljes életében fenntartani, különösen a vékonykérgú fajok (EH, KJ, 

BABÉ) esetében. 

Technológiától függetlenül, csak származási igazolvánnyal rendelkező szaporítóanyagot szabad 

felhasználni! 

VI .3. PóTi ÁSOK 

Előfordulhat, hogy különböző biotikus és abiotikus okok miatt az elsőkivitelt követő években pótolni 

kell. A kiváló eredési arány érdekében ültetetőgödrös technológiát kell alkalmazni. E techonológia 

drágább, mint a gödörfurós, de pótolt csemeték nagyobb eséllyel erednek meg. Az ültetőgödör mélysége 

és szélessége legalább 1 méter legyen. Az így meglazított talajban a fejlődő gyökereknek elég helyük 

lesz a növekedésre. Az ültető gödör aljára érett komposzott vagy istállótrágyát kell helyezni, majd finom 

földet kell rászórni, hogy a gyökerek ne érintkezzenek közvetlenül vele. így elkerülhetjük a csemete 

hirtelen felnyurgulását és kiszáradását. Az ültetés után ajánlott öntözni és szükség esetén pótolni a földet. 

A VI.2. fejezetben leírtak az ültetés kivitelezése során itt is érvényesek (ültetési magasság, tömörítés, 

stb...)! 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 

• A fásítandó terület aszály-érzékeny! Extrém időjárási viszonyok esetén számolni kell pótlási 

kötelezettséggel! 

• Csak szárazságtűrő, mészkedvelő fafajok alkalmazhatóak! 

• Ültetés kivitelezésnél gödörfurós, a pótlások során pedig ültető gödrös technológia javasolt! 

• Fokozottan ügyelni kell a területre szállított szaporítóanyag megfelelő tárolására és ültetésére! 

• Az elütetett csemetéket egyedi védelemmel kell ellátni! 

• Az ültetés megkezdése előtt az ingatlan töréspontjait ki kell karózni! 

Bajna, 2022. szeptember 27. 
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VII. MELLÉKLETEK 

• I. melléklet: 

• II. melléklet 

Fásítás vázrajza 

Laborvizsgálati jegyzőkönyv 
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Pilisborosjenő fásítási tervének vázrajza 

1: 2 000 
SZNY 

KJ 

I BABÉ 

I EH 

i EF 

■ Alakzat 

Szintvonalak (SRTM) 

Google Hybrid 



 

 

PILISI 
PARKERDŐ ZRT 
PARKERDŐ AZ EMBERÉRT 

 

 

*í' 

£. CCTT A’ 

fec' 

Pilisi Parkerdő Zrt. 

2525 Bajna, Bem József utca 7. Tel, fax: 33/447-144; +36/20-9846-082; 8zabo.adamfflpprt.hu 

Megrendelő neve, címe*. Pollák Tamás 

Beérkezés ideje: 2022. szeptember 12. 

Mintaszám (db): 3 

Minta megnevezése: 

Talajvizsgálatok célja: 

Talajvizsgálatok módja: 

Talajminta 

Erdészeti termőhelyfeltárás 

36/2010. (IV. 13.) FVM rendeletben, ill. a Magyar Szabványban foglaltak szerint 

Vizsgálatok ideje: 2022. szeptember 20-25. 

TaJafejzsg^hti jegyzőkönyv 

Helység Szelv. szám Mélység Mintaszám 
PH Savanyúság 

CaCO3 
Szóda 

% 
Összes só% hy% KA Humusz Váz% 

H2O KC1 y» y2 

Pilisborosjenő 

024/1 és 024/2 
I. 

0-10 1571 8,2 7,5 - - 15 nyom <0,02 3,38 42 U - 

10-30 1572 8,3 7,7 - - 16 nyom <0,02 3,28 42 0,7 - 

30-140 1573 8,5 7,8 - - 23 nyom <0,02 3,65 44 - - 

A vizsgált talajmintákat, a laboratóriumi eredmények Megbízó részére történő átadás után 30 napig őrizzük meg. 

Bajna, 2022.09.25. 

 

P.H. 
Szabó Ádám 

oki. erdőmémök, talajtani szakmérnök 

 



 

 

Pilisborosjenő * 024/1 és 024/2 hrsz-ú terület Lovarda építése 

Telepítési tanulmányterv a településrendezési eszközök 

módosításának előkészítése céljából 

2022.10.20. 

 

Építtető, tulajdonos 
Pollák Tamás * 2096 Üröm, Dessewffy u. 1/b * +3620 3892455 

Tervező 

Tartalomjegyzék 

Városy Péter építészmérnök Él, TT1 - 01 2320 * 1027 Budapest, Margit krt. 38/a * +3620 4272745 
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A fejlesztési terület bemutatása, jelen 

dokumentáció céljának tömör összefoglalása 

A fejlesztési terület Pilisborosjenő ha 

Tücsök utca felett helyezkedik el. 
 

Területe 18000 m2. C~ ’O 

Külterületen, mezőgazdasági övezetben fekszik, 

 művelési ága 5, 7 - azaz alacsony - minőségű 

 

 

 

 

szántó. 

 

Budapest közelsége mellett előnyös, hogy a Bécsi 

úti buszmegállótól gyalog elérhető déli irányból. 

Északi oldalán a Köves bérei erdők illetve az egész 

Pilis Irányába nyílik tereplovaglási lehetőség. 

A helyi építési szabályzat szerint beépítésre nem 

szánt mezőgazdasági övezet, melyen épület 

egyáltalán nem helyezhető el. 

Mind a helyi településpolitika, mind a magasabb 

rendű jogszabályok abba az irányba mutatnak, 

hogy új beépítésre szánt terület (különlegesen 

indokolt eseteken kívül) ne legyen kijelölve. 

Azonban 10 %-on aluli beépíthetőség nem számít 

a beépítésre szánt kategóriába, így ezt az értéket 

meg nem haladva az elvi lehetőség fennáll lovarda 

létesítésére. Ebből a célból a településrendezési

 eszközök 

(településszerkezeti terv és helyi építési 

szabályzat) módosítását kezdeményezi a 

Tulajdonos / Fejlesztő. Módosítási kérelmének 

alátámasztására szolgál jelen telepítési 

tanulmányterv, melynek elfogadása esetén az 

Önkormányzat és a tulajdonos településrendezési 

szerződést tudnak kötni a településrendezési 

eszközök módosítására vonatkozóan. A módosítás 

után építési engedélyt kaphat a lovarda. 
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Motivációs alapok, a lovarda működésének leírása (Pollák Tamás) 

A lovaglás története 7000 évre nyúlik vissza, komoly szám ez az automobil 130 évéhez képest. Az ember 

szinte egész életben űzheti ezt a sportot, soha nem késő elkezdeni. A legtöbb izomzatot használó mozgás, 

finoman karbantartja a testet, megnyugtatja a lelket. Tanít és nevel, az állatok és a természet szeretetére, 

tiszteletére, önuralomra, fegyelemre, fejleszti a kommunikációs képességet, felelősség tudatot ébreszt, 

felemeli az embert. A most felcseperedő generációt kimozdítja a virtuális világból. Egy új keletű mondás 

szerint szerettesd meg a gyermekeddel a lovakat és se pénze se ideje nem lesz többet a haszontalan 

dolgokra. 

A családommal tizenhét éve élek Ürömön, Pilisborosjenő határánál. Jelenleg egy sikeres vállalkozás 

tulajdonosa és ügyvezetője vagyok. Több mint húsz éve foglalkozom lovakkal és nagyjából tíz évvel 

ezelőtt elhatároztam, hogy létesítek egy sport célra is alkalmas lovardát. Elvégeztem a mezőgazdasági 

iskolát. Gyakorlati tapasztalat szerzés reményében bérbe vettem egy fedeles lovardát Gödön melyet négy 

évig üzemeltettem. Ez nagyon hasznos volt számomra rengeteget tanultam belőle. Mindezek mellett a 

fiammal tanulópárt alkotva rengeteget jártam külföldi, világszinten elismert és sokat bizonyított 

mesterekhez tanulni. (Azért külföld mert sajnos a történelmünkben volt 40 év amikor majdnem teljesen 

kiveszett a híres lovas tudás. Van mit helyrehozni.) 2018-ban vásároltam a tárgyi földterületet 

Pilisborosjenőn, melyet adottságai miatt a legalkalmasabbnak találtam a lovarda helyszínének. 

A lovarda létesítésének közvetlen céljai 

> Lovas egyesület működtetése, amely főleg a kis lovas szakágak sportolóit preferálja. (Western, 

Reining, Lovastorna, Lovasíjász, Fogathajtó, Távlovas, Díjlovaglás, Szabadidő lovas.) 

> Nyitott kapus lovarda-helyi látványosság-közösségi tér. 

> Lovas oktatók képzése, oktató lovak képzése. 

> Általános iskolai tanulók testnevelés óra alkalmával történő lovas oktatása, (a Nemzeti Lovas 

Program keretében) 

> Sérült gyermekek lovas terápiája, (a Nemzeti Lovas Program keretében) 

> A környékbeli szabadidőlovasok lovainak bértartása. 

> A szabadidő lovaglás magas szintű kiszolgálása. 

A lovarda működésének, kihasználhatóságának és fenntarthatóságának legfontosabb feltételei 

> Fedett, nyitott (szélhálós) lovaglópálya. 

> Megfelelő mennyiségű legelő terület. 

> Tereplovaglási lehetőség, (erdő, mező, földutak) 

> Elérhető legyen tömegközlekedéssel, (lehetőleg BKV) 

> Elérhető legyen szilárd burkolatú úton. 

> A lovarda környezetében élő megfelelő számú vendég 

Szükséges létesítmények 

> Fedett, nyitott (szélhálós) lovaglópálya 

> Takarmány tároló 

> Istálló 

> Gazdasági és szociális helységek 

 

Üzemeltetés 

A lovarda vezetését családi vállalkozás keretében tervezzük: Lányom: Pollák Fruzsina Lovastornász 

Magyar bajnok Fiam: Pollák Dániel Western lovas, többszörös Magyar bajnok Pollák Tamás: Western 

lovas, többszörös Magyar bajnok Ezen kívül több munkahelyi pozíció is várna betöltésre. 
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Területi adatok: 

A fejlesztési terület környezeti szempontú elemzése (táj, 

településrendezés, építészet) 

A területre szintvonalas geodéziai felmérés (bal oldali ábra) és a Pilisi 

Parkerdő Zrt. által jegyzett „Termőhelyfeltárási szakvélemény és i 

fásítási terv" áll rendelkezésre. Jól látható, hogy a déli oldalon a lejtésx 

jelentős (10% feletti), de az északi oldalon sem elhanyagolható. A 

terület magaspontja a déli oldalhoz esik közel, 165 méteres Balti- 

magassággal, mely Ürüm (illetve Budapest) irányában csökken 15Ö. V 

méterig. A lejtő tehát észak-keleti irányú és középső lankásabb része 

Pilisborosjenő felől takarásban van - ezt a pozíciót a lovarda telepítése 

ki is akarja használni. A legmeredekebb rész, a déli lejtő a hatályos 

településrendezési terv szerint lakóövezetben van. 

A földmérési terven a telek tervezett megosztása látható. Jelenleg is 

két telekből áll terület: 024/1 és 024/2. Ezek tervezett átosztása után 

a 021/2 lesz a lakóövezet része, a 021/1 lesz a fejlesztési terület új 

övezeti besorolással. 

A magaspont közelében meglévő facsoport látható, mely megőrzésre 

kerül. A Fásítási terv alapján fás legelővel és fasorral egészül ki a 

faállomány. Az északi területrészt a magaspont elválasztja a Tücsök 

utcától, ahonnan egyáltalán nem látható a tervezett beépítés. A 25-30 

méterrel magasabban és 4-500 méterrel távolabb fekvő Hegyalja út 

irányából felülről látni rá a fejlesztési területre. 

Pilisborosjenő a Budapesti Agglomeráció része, így az Országos 

Területrendezési Terven kívül a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Terve is befolyásolja a településrendezési 

lehetőségeket. A beépítésre szánt területek korlátozása a helyi 

településpolitikai szándékkal is egybe hangzik. A korlátozó tényezők 

között van a településhatártól számított 200 méteres tilalmi sáv is, 

azonban a beépítésre nem szánt területekre nincs korlátozás. 

A földmérési tervről látható, hogy a fejlesztési terület tervezett telke a 

Tücsök utcáról közúti kapcsolattal fog rendelkezni. A Tücsök utca felől 

látható el közüzemi közművekkel (víz, villany) a terület. Ugyanakkor az 

északi végén is van egy mezőgazdasági földút csatlakozás, mely a 

tereplovaglás céljából fontos és előnyös. 

Hrsz 024/1: Jelenlegi terület: 13400 m2, Tervezett terület: 18000 m2, Hrsz 024/2: Jelenlegi terület: 12254 m2 
A területi adatok egyenlege itt nem mutatható ki, mert a szóban forgó telkek a Tücsök utca - a földmérési terven látható - tervezett nyomvonalától délre is folytatódnak. Ugyanakkor ez az állapot lényegi 
része is a telepítési tanulmányterv által megalapozni kívánt településrendezési szerződésnek. Ugyanis a Tulajdonos területéből 1520 m2-t adna át díjmentesen az Önkormányzatnak a Tücsök utca 

kisajátítandó részéhez, továbbá az esetlegesen telepítendő szennyvízátemelő részére is biztosít területet. XPSJEA/ŐX 
Összefoglalva a következőket mondhatjuk el a tervezett fejlesztésről. Egy nagyméretű nyitott csarnoképületet - tetőt - kell elhelyezni a lovarda fedett épülete számára.'.Ezt kellően nagy területen, 10 
%-os beépítettség alatt maradva, a terepviszonyok által bizonyos mértékig takarva lehet megvalósítani. A következő lapokon a beépítési terv, a 
környezet (HÉSZ módosítás) szándékozik bemutatni a megvalósíthatóság részleteit. 
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A lovarda funkcionális és műszaki kialakítása 

(metszet és alaprajzi elrendezés a jobb oldali ábrán) 

A fedett terület szélessége 30 m kell legyen a lovas-szakmai szabályok szerint. Ugyanilyen széles szabadtéri pálya 

csatlakozik az épülethez. A fedett és nyitott rész együtt egy 30 méterszer 100 méteres sík területet igényel, melyet 

a 157,5 méteres (Balti) szinten tervezünk kiképezni. A fedett - fűtés nélküli - pályát csak eső és szél ellen kell 

védeni, ezért a zárást mind a vég- mind az oldalhomlokzatokon szélhálóval képezzük ki. 

Az északi és keleti irányba eső lejtők felől - 3 méterrel alacsonyabb (154,5 méteres) szinten - csatlakoznak a 3 

méter magasságú istálló és kiszolgáló épületsávok a fedett csarnokhoz. Az istállók - boxok - előtt lekerített kifutók 

vannak. Ebben a sávban történik - egyedi gépesített megoldással - a takarmány bevitele és a trágya elszállítása. A 

takarmány betáplálása az istállók tetején mozgó rakodó járműből történik a boxokhoz csatlakozó „etető 

berendezésekbe". Az istállók tetején fedett, nyitott tető alatt tároljuk a szálas takarmányt. A csarnoktérhez a lejtő 

irányából csatlakozó alacsony épületsávok (istálló, kiszolgáló helyiségek) és tető (nyitott tároló) funkcionális 

szerepük mellett a csarnok látványának megbontását, lelépcsőzését is szolgálják. 

A szükséges szabad belmagasság 6 méter, a szerkezeti magasság 1,0 -1,5 méter a 30 méteres fesztávon. A fedés 

alacsony hajlású 10 -15 %-os dőlésszögű lehet, közepe felé 4 métert emelkedve. Az oromfalas végeket is 

figyelembe véve az épületmagasság 8 méter lesz. 

Az épület és a szabadtéri pálya - mint már említettük - a telek lankásabb középső részén helyezhető jól el. A telek 

fő megközelítési pontja a Tücsök utca felé esik, ahol 6 méter szélességű a telek útcsatlakozása. A bejárattól erős 

emelkedő vezet a parkolóig, itt az emelkedő felé eső oldalon 0,5 -1,5 méter magas támfalra is szükség van, mert 

helyenként bevágásba kerül a parkoló és az út. A parkolóig szilárd burkolatot kap az út, a parkoló utáni szakasz - 

mely az ürömi közigazgatási határ mentén vezet végig az északi - 024/24 hrsz-ú földútig - földútként van kialakítva. 

Ezen a földúton közelítik meg a vendégek és a személyzet a lovarda épületet. 

nyitott 

kifutó 

:::: ffi S S 

Az út és a homokos burkolatot kapó szabadtéri pálya kivételével a teljes terület gyepfelületű. A telek déli végén 

meglévő facsoport megőrzésre kerül, a nyugati telekhatáron fasort ültetünk. A lovardától északra és délre 

fennmaradó telekrészeken legeltető karámok kerülnek leválasztásra. 

Az OTÉK 4. melléklet 8. pontja szerint egy parkolóhelyet kell kialakítani „sportolás, strandolás célját szolgáló önálló 

rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett 

sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után" Lelátó nem készül, a vendégek száma hétvégén 

várhatóan 10 fő, ezért a tervezett 12 férőhelyes parkoló minden bizonnyal elegendő. 

A területen mozgó további fenntartó, szállító gépjárművek: traktor, rakodó, kisteherautó. 

 

A Tücsök utcai útkapcsolat felől érkező vendégek számottevő része gyalog érkezik a Bécsi úti buszmegálló felől. 

Ez a buszmegálló a lovarda telepítésének alapvető szempontja, mert a tapasztalat szerint lovaglás céljára az a 

helyszín ideális, amely Budapestről tömegközlekedési járművel elérhető. 

A Tücsök utcai útkapcsolat teszi lehetővé a közüzemi víz- és elektromos hálózatra való rácsatlakozást (utóbbi 

megtörtént). A bejárat után, részben a terepszintbe vágva alakítjuk ki a kukatárolás és a mérőórák .elhelyezésére 

szánt fedett területet. Az északi földút (hrsz 024/24) felé lovas túra (Pilis Ride) kapcsolat létesül. 
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A településrendezési eszközök, a településképi rendelet szempontjai 

Területfelhasználás, övezet Közműellátás 

Az OTÉK a következő lehetséges területfelhasználási kategóriákat határozza meg az általános 

(mezőgazdasági, közlekedési, erőgazdasági, stb) beépítésre nem szánt területfelhasználásokon kívül: 

„30/B. § 

(1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken 

a) az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, 

b) a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek, vagy 

c) településrendezési adottságuk a fejlesztési célok vagy a helyi sajátosságok figyelembevételével 

egyedi, 

azzal, hogy a beépítésre nem szánt különleges terület célját és fajtáját a településtervben, a beépítési 

előírásokat a helyi építési szabályzatban minden esetben meg kell határozni. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt területként határozható meg 

a) az egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület, 

b) a nagy kiterjedésű sportolási célú terület. 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt különleges beépítésre nem szánt területen a terület rendeltetésszerű 

használatát szolgáló építmény helyezhető el. 

(4} A különleges beépítésre nem szánt területen épület - legfeljebb 10%-ig - a helyi építési szabályzatban 

megengedett beépítettséggel helyezhető el." 

A 30/B § (2) b) pont szerinti területfelhasználás - Különleges beépítésre nem szánt sportterület (Kb- Sp) 

- megfelelő a fejlesztés számára. Ennek övezeti jele a HÉSZ-ben: Kb-Spl lesz. 

A Pilisborosjenő község helyi építési szabályzatról szóló 3/2018 (11.16.) sz. önkormányzati rendelet 5. 

mellékletének táblázatának javasolt kiegészítése (79. sor): 

 

Az övezet 

jele 
A területfelhasználás jellege 

Az övezet 

egyéb 

elnevezése 

Az övezel 
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Kialakít-ható 

telek legkisebb 

területe im2} 

Beépítési 

mód 

A 

beépítettség 

leg-nagyobb 
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Az 
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mutató 

legnagyobb 

mértéke (%] 

           

78 Kbt-2 
különleges település- és 

ener.;iauazdálkodási 

 

fejlesztési 
15000 

 
3 4.5 

 
- 

79 Kb-Sp1 különleges sportterület lovarda fejlesztési 10000 SZ 10 8,5 75 - 

Elhelyezhető funkciók, épületek száma 

Lósport, lótartás építményei, a vendégeket, személyzetet kiszolgáló létesítmények, tárolók. 

A Pilis Ride pihenőállomáshoz szükséges létesítmények elhelyezhetők. Személyzeti tartózkodó, pihenő 

létesíthető, lakás nem létesíthető. A területen legfeljebb két épület létesíthető. 

Közüzemi víz- és villamos energia ellátás kiépítése (kizárólag földkábeles kialakítással), zárt 

szennyvíztárolás az építés feltétele. 

Fúrt kút létesíthető. 

Tereprendezés 

A HÉSZ hatályos tereprendezési szabályai jellemzően lakótelkekre vannak megfogalmazva. A tervezett 

lovardához hasonló nagy léptékű épület elhelyezése a tereprendezési szabályok további részletezését 

igényli. A bevágásokkal kell és lehet megoldani a síkfelületek kialakítását, ahogyan azt a beépítési terv is 

bemutatja. A feltöltéseket minimálisra kell korlátozni, de teljesen elhagyni nem lehet. Ilyen helyzet 

látható a nyitott lovaglópálya lejtő felőli hossz-oldalán, ahol egy rézsűvel kell csatlakozni a természetes 

lejtéshez. A telekhatárok mentén az eredeti terepet mindenütt meg kell őrizni. 

Támfalak 

A HÉSZ előírását - miszerint 1,5 magasabb támfalakat növénysáwal megszakítva lépcsőzni kell - be kell 

és lehet tartani. 

Településkép 

Nyitott „fedeles" (szélhálóval körbevett tető) településképi megjelenése könnyedebb lesz, mint egy 

falakkal körbevett csarnok épület. A lejtőre való helyezés - az épülettömeg érvényesülése szempontjából 

- ugyancsak kedvezőbb helyzetet teremt, mint egy sík terepből kiemelkedő épülettömb. Az építtető 

számára ugyanakkor - a földmunkák és támfalak miatt - nagyobb költségvállalást jelent egy ilyen 

megoldás. 

Bár a tárgyi épület nem - zárt - csarnoképület, megjegyezzük, hogy napjainkban már sok esztétikus 

kialakítású csarnok épül gazdasági övezetekben. Ezeknek sajátja, hogy egyszerű, áttekinthető a mértani 

formájuk, egységes a színük, nem tartalmaznak toldalékszerű kidudorodó épületrészeket vagy 

épületgépészeti berendezéseket. 

A lovarda épületén is ezt az elvet szeretnénk érvényesíteni azzal a kiegészítéssel, hogy az oldalfalak helyén 

szélháló készül továbbá semmiképp sem lapostetős hasáb, hanem 10-15 fok dőlésszögű magastető épül. 

Előnyös a megjelenés szempontjából, hogy az épület nyitott, nincs szükség épületgépészeti dobozokra és 

vezetékekre, bejáratok és ablakok sem törik meg az egytömegű megjelenést. A tető és a szélháló színe 

földközeli (zöld árnyalatai) vagy égközeli (halványkék árnyalatú) lehet. A tartószerkezet fa vagy acél lesz, 

amennyiben acél, akkor az oszlopok feltétlenül faburkolattal készülnek, nem csak a környezetbarát 

megjelenés, hanem a lovakkal való kontaktus miatt is. 

 

tsávok (istálló és szociális helyiségek, 

ységességet meg nem bontó szerepe 

A lejtő felőli (északi és keleti) oldalakon 

szénatároló tető) a lejtő felőli látványt eg 

érvényesül. 
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A településszerkezeti terv tervezete A szabályozási terv tervezete 

 

A hatályos településszerkezeti terv 
9/2018 (11.15.) KT számú határozat 

A hatályos szabályozási terv 
3/2018 (11.16.) számú önkormányzati rendelet 

A településszerkezeti te 

A lakóövezet és a mezőgazdasági övezet határán a hatályos terv szerint 

Kijelölése felesleges, koncepcionálisan, közlekedés szakmai és területga 
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si terv a javasolt változtatása 

024/2 ingatlanokat is érinti. 

I indokolt a megszüntetése. 
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Jegyzőkönyv-kivonat 

mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2023. január 25-én megtartott 

testületi üléséről 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 főből: 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

2/2023. (I. 25.) KT határozat 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1) megköti a Pilisborosjenő 024/1, 024/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 

Településrendezési Szerződés-t azzal a feltétellel, hogy a Tulajdonos a TRE-módosítás 

hatálybalépését követő legkésőbb 30 napon belül közcélú felajánlás/ajándék formájában leadja 

az Önkormányzat részére a jelen megállapodás 2. számú mellékletben körülhatárolt területet 

(kb:1500 m2) részben a Tücsök utca útlejegyzése, részben pedig általános háttérfejlesztési 

hozzájárulás céljából. 

2) Az 1.) pontban rögzített feltétel teljesülését követően megindítja a HÉSZ módosítást, vagy ha az 

lehetséges, a folyamatban lévő HÉSZ módosításba beleveszi ezt a pontot azzal, hogy a 

kialakítandó ingatlan megközelítése a Tücsök utcáról legyen biztosított. 

3) Felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti TRSZ aláírására. 

4) Felkéri dr. György Pétert, az Önkormányzat ügyvédjét a Földhivatali eljárás megindítására. 

5) Felkéri a Jegyzőt, hogy a Tücsök utca érintett részének útlejegyzési eljárásához használja fel az 

1.) pontban rögzített felajánlást. 

Felelős: Polgármester, Jegyző, dr. György Péter ügyvéd 

Határidő: folyamatos 

 

 

 


