
 
PILISSZENTLÁSZLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

6/2009.(IV.08.) SZÁMÚ RENDELETE 

A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 

(Egységes szerkezetben a 10/2013. (VII.22.), valamint a 8/2018. (VII.06.) önkormányzati 

rendeletekkel) 

 

 

Pilisszentlászló község Önkormányzata 

az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c. pontjának felhatalmazása alapján 

az alább következő rendeletet alkotja meg 

a község helyi építési szabályzatáról. 

 

1. § 

A helyi építési szabályzat hatálya 

 

(1) Jelen helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Pilisszentlászló község 

közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) A község igazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 

korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági 

engedélyt adni csak a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és 

építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) és a vonatkozó egyéb előírások 

betartásával, valamint e Szabályzat és az annak mellékletét képező, a belterületre vonatkozó 

szabályozási terv és a külterületre vonatkozó övezeti térképmelléklet (a továbbiakban: Terv) 

együttes alkalmazásával szabad. 

 

2. § 

Kötelező és javasolt szabályozási elemek 

 

(1) A Tervben kötelezően betartandók 

a) a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek és határvonalaik 

b) a területfelhasználási egységek területei és határvonalaik, 

c) az építési övezetek területei és határvonalaik, 

d) a védelemre szánt területek és határvonalaik, 

e) a tervezett szabályozási vonalak 

f) valamint a Terv és alaptérképük mindazon ábrázolásai, jelzései, amelyekre     

g) vonatkozóan a Szabályzat kötelezően betartandó előírásokat fogalmaz meg. 

 

(2) A Tervekben javaslatként szereplő meghatározásokat a hatósági engedélyezési    

  és egyéb államigazgatási eljárások során figyelembe kell venni. 

 

 

3. § 

 A Szabályzat és a Terv alkalmazása építésügyi hatósági eljárásokban 

 

 

(1) Ahol a Szabályzat a beépítés mértékével vagy más szabályozási elemmel                  

összefüggésben épület vagy építmény alapterületét említi, azon az OTÉK fogalom 



meghatározása szerinti, a telek beépített területe számításánál figyelembe veendő területet kell 

érteni. 

 

4. § 

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, terület-felhasználási 

egységek 

 

(1) A Terv területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre oszlik. 

 

(2) A beépítésre szánt területek a településszerkezeti terv alapján az alábbi, az OTÉK-ban szereplő 

területfelhasználási egységekre oszlanak: 

a)       falusias lakóterület; 

b)       településközponti vegyes terület 

c)       különleges terület. 

 

(3) A beépítésre nem szánt területek alábbi, az OTÉK szerinti területfelhasználási egységekre 

oszlanak: 

a)       mezőgazdasági terület; 

b)       erdőterület; 

c)       közlekedési és közműterület; 

d)       egyéb terület. 

 

(4) A területfelhasználási egységek területei közterületekre és egyéb (közterületnek nem minősülő) 

területekre oszlanak. 

 

Beépítésre szánt területek és építési övezetek 

 

5. § 

 

Falusias lakóterület terület-felhasználási egység 

 

„Falusias lakóterület” építési övezet 

 

 

(1) „Falusias lakóterület” építési övezetbe (Lf) sorolódnak a község Tervben lehatárolt,    

túlnyomóan beépült részei. 

 

(2) Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban csak olyan új építési telek alakítható ki, 

aminek 

a)   szélessége legalább 14 méter, és 

b)   területe legalább 720 m2; és 

c)   mélysége legalább 40 méter. 

 

(3) A „falusias lakóterület” építési övezetben elhelyezhető építményfajták: 

 

a)   lakóépület, 

b)   üdülőépület (hétvégi ház), 

c)   kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

d)   szálláshely szolgáltató épület, 

e)   kézműipari építmény, 

f)   helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális épület, 

g)   sportépítmény. 

 



(4) A „falusias lakóterület” építési övezetben az OTÉK szerint elhelyezhető építmények közül nem 

létesíthető üzemanyagtöltő, illetőleg semmilyen olyan létesítmény, amelynek káros környezeti 

hatása meghaladja a jogszabályokban megszabott határértékeket. Ezt az előírást a hatósági 

engedélyezési eljárások során - az érdekelt államigazgatási szervek és szakhatóságok 

bevonásával  mindenkor érvényesíteni kell, ha bármely káros hatás bekövetkezésének veszélye 

felmerül. 

 

(5) A „falusias lakóterület” építési övezet területén a zaj- és rezgésterhelési határértékek a   

"lakóterület és intézményterület laza beépítéssel" területi funkció szerint tartandók be.  

levegőtisztaság tekintetében a község lakóterületein a "védett l" területi kategóriának megfelelő 

határértékek tartandók be. 

 

 
„Falusias lakóterület” építési övezet építési előírása 

 

 

(6) A „falusias lakóterület” építési övezet területén az 5.§ (3) a) és b) alatti épületekkel       

beépíthetők mindazon telkek, amelyek megfelelnek az 5. § (2). bekezdés előírásainak  és azok 

az önálló helyrajzi számon szereplő, a Szabályzat jóváhagyása idején    beépítetlen telkek, 

b)  amelyeknek szélessége legalább 10 méter, és 

  c)   területe legalább 550 m2. 

 

(7) A „falusias lakóterület” 5.§ (6) bek. szerinti építési telkein 

a)  a telek beépítettségének mértéke legfeljebb 15% lehet. Ha e legnagyobb beépítési mérték 

alapján a tervezett beépítés meghaladja a bruttó 140 m2-t, az épületet több különálló tömegre 

kell tagolni, amelyek közül egyik sem haladhatja meg a bruttó 140 m2-es beépítést. A 

főrendeltetésű építmény(ek) mellett legfeljebb még egy építmény létesíthető. 

 

b)  
1
a telkek legkisebb zöldfelületi mértéke 60 % kell legyen, 

c)   a beépítés módja 

        - a telekszélesség utcavonalban mért 18 méteres hosszáig csak az utcaképbe 

       igazodó oldalhatáros beépítés lehet, 

        - az utcavonalban mért 18 métert meghaladó telekszélesség esetén az építési engedély   

iránti kérelem oldalhatáros vagy szabadon álló beépítést is tartalmazhat, amelyet a szomszédos 

épületekhez való, OTÉK szerinti minimális építmény- és tűztávolság figyelembevételével 

engedélyezni kell. 

 

d)   az épület utcavonallal párhuzamos szélessége az utcavonaltól számított 8 méteres 

telekmélységig nem haladhatja meg az 

        - utcavonalban mért 18 méteres telekszélességig a 8,00 métert 

        - utcavonalban számított 18 és 22 méter közötti telekszélességnél a 10,00 métert. 

        - utcavonalban mért 22 méternél szélesebb telek esetében a 16 métert. 

e)   az épületek előkertje legalább 5 méter mélységű legyen. 

f)
2
   az épületek mélysége az utcavonaltól mért 25 métert nem haladhatja meg, amennyiben a 

telek hátsó határa erdőövezetű vagy erdőként nyilvántartott területtel határos. E telkeknek az 

utcavonaltól mért 25 méteres mélységén túl építmény nem építhető, melléképület létesítése 

csak az e szabályzat 13.§- ában foglaltak szerint létesíthető. 

g)   az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 4,50 méter lehet, de a tetősík és a 

homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz 

képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg a 6,50 métert. 

h)   egy telken legfeljebb három lakásegység építhető. 

                                                 
1
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 Módosította a 10/2013.(VII.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2013. augusztus 6-tól. 



 

(8) 3
Az építési övezet területén lévő azon jogerős építési engedély alapján beépített vagy  ezen 

Szabályzat életbe lépésekor 10 éven túl fennálló épülettel beépített telkeire, amelyek nem 

felelnek meg az 5. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek, az ezen Szabályzat 

életbelépésekor meglévő épület saját beépítési kontúrján és tömegén belül felújítható illetve 

korszerűsíthető a lakásszám megváltoztatása nélkül.  

 

(9) Amennyiben egy telek egy másik telekre bejegyzett szolgalmi jog alapján közelíthető meg, 

építésügyi hatósági engedély új épület létesítésére, a meglévő épület bővítésére nem adható. 

 

(10) A falusias lakóterületen belül elhelyezhető épületek közül intézménynek minősülnek e 

Szabályzata  5. § (3) c-g pontjai szerinti kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 

szolgáltató épületek, kézműipari építmények, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális, kulturális épületek, és sportépítmények. 

 

(11) A falusias lakóterületen intézmény elhelyezésére alkalmasnak minősülnek azok az építési 

telkek, 

a) amelyeknek utcavonalban mért szélessége legalább 10 méter, és 

b) területük legalább 550 m2. 

 

(12) 4
Az intézmény elhelyezésére alkalmas építési telkeken intézmény helyezhető el a falusias 

lakóterület 5.§ (4), (5), (7), (8) és (9) bekezdés alatti építési előírások alapján, a szakági 

követelmények betartásával. 

 

6. § 

 

Településközponti vegyes terület 

 

„Településközponti vegyes terület” építési övezet 

 
(1) „Településközponti vegyes terület” építési övezetbe (Vt) sorolódnak a község Tervben 

lehatárolt részei, amelyek 140 m2-nél nagyobb területű intézmények  befogadására 

alkalmasak. 

  

(2) A „településközponti vegyes terület” építési övezet a település közösségi létesítményeinek 

elhelyezésére szolgál, ezért az építési övezetben elhelyezhető építményfajták: 

a)   helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális épület, 

b)   sportépítmény 

c)   lakóépület. 

 

(3) Az építési övezet területén telekalakítási eljárásban új építési telek (telkek) oly módon  

alakítható ki, ha a kialakítandó telek (telkek) 

d)  szélessége legalább 16 méter, és 

e)  területe legalább 720 m2; és 

f)  mélysége legalább 40 méter; és 

g)  közterületről megközelíthető(k). 

 

(4) A ”településközponti vegyes terület” építési övezetben 140 m2-t meghaladó beépített területű 

intézményi épület elhelyezésére alkalmasnak minősülnek az 6§ (3) bekezdésnek megfelelő 

telkek. 
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(5) A ”településközponti vegyes terület” építési övezet 140 m2-t meghaladó beépített területű 

intézményi épület elhelyezésére alkalmasnak minősülő telkein közösségi létesítmény 

elhelyezésekor 

a)
5
 a telek beépítettségének mértéke legfeljebb 40% lehet. A telken több főrendeltetésű 

építmény is létesíthető.  

b) amennyiben a telken a beépítés meglévő mértéke meghaladja az a) pontban foglalt 

értékeket, bármely építési engedély köteles tevékenységre engedély csak abban az esetben 

adható, ha az építési tevékenység nem eredményezi a meglévő beépítési mérték 

növekedését. 

c) 
6
A telkek legkisebb zöldfelületi mértéke 40 % kell legyen. 

d) Az OTÉK alapján számított építménymagasság legfeljebb 7,50 méter lehet, de a tetősík 

és a homlokzati sík találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes 

terepmagassághoz képest a homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg a 11,50 

métert. 

 

(6) A 140 m2-t meghaladó alapterületű közösségi létesítmény elhelyezéséhez minden esetben 

elvi építési engedélyre kell kérelmet benyújtani, amely a 3.§ (1) bekezdésében hivatkozott 

rendeletek előírásain túl a szükséges tervdokumentációval igazolja a tervezett létesítmény, 

épületegyüttes tájba, falu- illetve utcaképbe illeszkedését, a táj és a település meghatározó 

pontjairól, magaslatairól, közterületeiről feltáruló látvány előnyös változását, az épülettömeg 

települési szövetbe illeszkedő tagolását, amelyet az elvi építési engedélyezési eljárás 

folyamán különös súllyal kell elbírálni. Az épületegyüttes engedélyezési tervét építészeti 

tervtanácson kell értékelni. 

 

(7) 7
  

 

(8) A 140 m2-t meghaladó intézmény több ütemben történő építése esetén a 37/2007. (XII.13.) 

Ötm rendeletnek megfelelően az építés valamennyi elemére egyszerre kell építési engedélyt 

kérni. Az épületegyüttes építési engedélyezési eljárásába építészeti tervtanácsot kell bevonni. 

 

(9) A „településközponti vegyes terület” építési övezetben lakóépület engedélyezésénél a falusias 

lakóterület építési előírásai: (5. § (7) bekezdés) irányadók. 

 

7. § 

 

Különleges területek 

 

(1) A Tervben különleges területekként jelölt területek csak az e paragrafusban szereplő   célokra 

és módon használhatók fel. 

 

(2) Különleges terület és építési övezete a településben a jelenlegi temető és bővítési területe (Kt 

építési övezet). 

 

(3) A temető kijelölt területén a temetkezést szolgáló, valamint annak céljait kiegészítő 

építmények elhelyezését kertépítészeti terv alapján kell meghatározni. 

 

(4) 8
A temetőterületen elhelyezett épületek és építmények összes beépített alapterülete  nem 

haladhatja meg a temetőterület 10 %-át. Az építmények OTÉK alapján számított 

építménymagasság legfeljebb 3,00 méter lehet, de a tetősík és a homlokzati sík 
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találkozásának magassága a függőleges vetületében érvényes terepmagassághoz képest a 

homlokzat egyetlen pontjában sem haladhatja meg a 5,00 métert.  

  

(5) A temetőterületen az aktív zöldfelület arányának 70 % felett kell maradni. A zöldfelületi 

arány számításánál a temetősírok területét 100%-ban kell figyelembe venni. Kripták területe a 

zöldfelületi arány kiszámításánál nem vehető figyelembe. 

 

 
Beépítésre nem szánt területek és övezeteik 

 

8. § 

 

Mezőgazdasági terület 

 

(1) A mezőgazdasági terület a község mezőgazdasági termelést, főként a növénytermesztés 

céljait szolgáló területe. 

 

(2) A mezőgazdasági terület a településben az alábbi területfelhasználási egységekre, illetőleg 

övezetekre oszlik: 

a) általános használatú mezőgazdasági övezet (Má övezet); 

b) korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Mk övezet). 

 

Általános használatú mezőgazdasági övezet (Má övezet) 

 

(3) Az általános mezőgazdasági övezet elsődlegesen az intenzív kultúrás növénytermesztés 

céljára szolgáló, beépítéstől szabadon hagyandó terület. 

 

(4) 9
Az általános mezőgazdasági övezetben épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, 

berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni csak a mezőgazdasági használattal összefüggésben 

lehet; úgy, hogy az a védett természeti terület jellegét és állapotát nem veszélyeztetheti, 

károsíthatja. 

 

(5) Amennyiben az övezet telkein létesült meglévő építmények a szabályzat  életbelépésekor 

jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkeznek, azok eredeti kontúrjukon belüli felújítására, 

átalakítására az üdülő funkció megtartásával építési engedély kiadható. 

 

(6) Az övezetben a helyi védett fásszárú növénytársulások területén kívül a mezőgazdasági táj 

jellegét műveléssel vagy rendszeres kaszálással kell megőrizni. 

 

(7) Az övezetben tilos szennyvíziszap, fekália kijuttatása. 

 

(8) Az övezetben a talaj tápanyagutánpótlását és a talajélet fenntartását biztosítani kell. 

 

(9) A szerves vagy szervetlen tápanyagok élővízbe jutását, bemosódását meg kell akadályozni. 

Legalább 5% átlagos lejtésű területen lejtő irányú intenzív művelés esetén a fellépő 

talajveszteséget pótolni kell. 

 

Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Mk övezet) 

 

(10) A korlátozott használatú mezőgazdasági övezet környezet-, táj- és természetvédelmi   célok 

(védett állat- és növényfajok élettere, állatok vonulási területe stb.) elsőbbségét biztosító 
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olyan elsősorban extenzív mezőgazdasági tevékenységek - mint gyepgazdálkodás, legeltetés, 

nádgazdálkodás - végzésére szolgál, amelyek a táji, természeti értékeket nem károsítják. 

 

(11) A korlátozott mezőgazdasági övezet jellemzően beépítéstől szabadon hagyandó  terület. 

Ezért az övezetben épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni 

vagy üzembe helyezni csak a (12) pontban jelölt legeltetéses állattartással közvetlen 

összefüggésben, az állatok elhelyezésére (akol, karám) lehet; úgy, hogy az a védett  

természeti terület jellegét és állapotát nem veszélyeztetheti, károsíthatja, tájképi egységét nem 

bonthatja meg. 

 

(12) Az övezetbe tartozó területeken törekedni kell a minél nagyobb és egész éves, több szintes 

borítottságra. 

 

(13) A vadak vonulási útvonalait lezárni, kerítést építeni tilos. 

 

(14) Az övezetben csak az ökológiai gazdálkodás alapelveinek megfelelő gazdálkodás  

folytatható, ezért mellőzni kell a környezetre és egészségre veszélyes technológiákat (pl: 

génmanipuláció, hormonkezelés stb.), gyomirtószer valamint szintetikus, felszívódó 

növényvédő szerek használata tilos, 

a) tilos a műtrágya, szennyvíziszap, fekália kijuttatása, helyette érett istállótrágya, 

komposzt, ásványőrlemények, a talaj termékenységét fokozó baktérium-készítmények 

alkalmazhatók, 

b) a talaj tápanyagutánpótlását és a talajélet fenntartását biztosítani kell. 

 

9. § 

 

Erdőterület 

 

(1) A község közigazgatási területére eső erdőterületek a Duna-Ipoly Nemzeti Park  védelme alá 

tartoznak, azokat védett természeti értéknek, az erdőtörvény, illetőleg az OTÉK 28. § szerinti 

védett (védelmi) rendeltetésű erdőnek kell tekinteni, aminek területén épületet elhelyezni nem 

lehet. Az erdőművelési ág megváltoztatásához ki kell kérni az illetékes erdészeti hatóság 

hozzájárulását. 

 

(2) Az erdő telepítése, fenntartása csak jóváhagyott erdészeti üzemterv alapján történhet. 

 

(3) Az erdő tulajdonosnak, illetve kezelőjének biztosítania kell az erdőterületek  látogathatóságát, 

melyet - az elkeríthető területeken kivételével - korlátozás nélkül biztosítania kell. 

 

(4) Az erdőtörvény rendelkezéseit kell alkalmazni a település közigazgatási területein lévő, a 

Tervben jelölt védett fákra, facsoportokra, fásszárú növénytársulásokra is. 

 

10. § 

 

Közlekedési és közműterület 

 

(1) A községben e Szabályzat szempontjából közlekedési és közműterületnek minősül minden, a 

hivatalos alaptérképen "út", „tér” vagy „közterület” jelzéssel szereplő telek. 

 

(2) A község 5. §-ban szereplő hagyományos falusias lakóterületén belül a közutak kiépítése a 

településkép védelme érdekében a Tervben ábrázolt szélességeken belül kell történjen. 

 



(3) A község csatornahálózatának tervezésekor és engedélyezésekor az érintett  utcaszakaszokra 

közterületrendezési terv készítendő, amely tartalmazza a felszín alatti közművek 

elhelyezkedését,a felszín feletti műtárgyakat, a közlekedés és a parkolás területeit, a 

telekbejárókat, a felszíni burkolatokat a meglévő és telepítendő növényzetet. 

 

(4) A közterületek rendezésekor a csapadékvizet át nem eresztő burkolat csak a közlekedési 

sávokban alkalmazható. A parkolási felületek kialakításánál vízáteresztő szilárd burkolatot, a 

csapadékelvezetés felszíni területeinél vízáteresztő burkolatot vagy talajtakaró növényzetet 

kell alkalmazni. 

 

11. § 

 

Egyéb terület 

 

(1) Az egyéb terület övezetbe a község állandó és időszakos vízfolyásainak a 

teleknyilvántartásban illetőleg a hivatalos alaptérképen árok vagy vízmosás (vm) jelzéssel 

szereplő medrei és partjai tartoznak. 

 

(2) 34/1997.(XI.20.) KTM rendelet 2.§ (1) pontja alapján a volt pálos halastó, mint vizes  élőhely 

rekonstrukciójának lehetőségét fenn kell tartani. 

 

(3) A természetközeli állapotú vizes élőhelyek fenntartása érdekében a területek biztonságos és 

folyamatos vízellátását, valamint vízminőségét biztosítani és ellenőrizni kell. 

 

(4) Az egyébterületek jelenlegi természetes állapotukban tartandók fenn, feltöltésük nem 

engedhető meg. A vízmosások vonalában természetes növénytakarójuk védelme érdekében 

további közutak nem létesíthetők. 

 

(5) Az állandó és időszakos vízfolyások medreiből a Petőfi tér és Szabadság tér közötti 

szakaszkivételével további szakaszok lefedése nem engedélyezhető. A csapadékvíz 

elvezetésének biztonsága érdekében a belterületi lefedett szakaszok állapota rendszeresen 

ellenőrizendő, a szabadon maradt partszakaszok rendszeres tisztántartását, a szemét és 

törmelék elszállítását a község területén biztosítani kell. 

 

(6) A vízfolyások medreinek karbantartása érdekében a patakkal illetve vízmosással határos 

telkeken egy 6 m széles területsávot az építéstől és az egyéb használatoktól szabadon kell 

hagyni, a telkeken a medrek karbantartásához szükséges munkálatokat tűrni kell. 

 

(7) Az egyéb terület övezetbe honos, a természetes vegetációnak megfelelő növényzet, illetve a 

helyi természeti adottságokat tűrő, vegyszeres kezelést nem igénylő gyümölcsfák 

telepíthetők. 

 

12. § 

 

Természet-, tájvédelem és a kulturális örökség védelme 

 

Természetvédelem 

 

(1) A település teljes közigazgatási területe országos jelentőségű védett természeti érték, a Duna- 

Ipoly Nemzeti Park része, amelyen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: természetvédelmi törvény) vonatkozó előírásai érvényesítendők. 

 



(2) A természetvédelmi törvény 18. §-a szerinti természetközeli állapotú vizes élőhelyként kell 

figyelembe venni és fenntartani a pálos tó területét, illetőleg e szabályzat 10. § (1) bekezdés 

b) és c) pontjában foglalt területeket, vízfolyásokat, vízmosásokat. 

 

Tájvédelem 

 

(3) A 34/1997.(XI.20.) KTM rendelet 2.§ (1) pontja alapján, valamint a komitatív hatások 

megtartása érdekében a mezőgazdasági jellegű tájképet, a táji változatosságot a 

pilisszentlászlói medencében a hegygerincekig fenn kell tartani 

 

(4) A természetes élőhelyek gazdagítása, minőségének javítása érdekében a vizes 

élőhelyekmennyiségét növelni, valamint állapotát javítani kell. 

 

(5) 10
 

 

Az építészeti örökség és a művi tájértékek helyi védelme 

 

(6) 11
 

 

(7)  12
 

 

(8) 13
 

 

 

Régészeti feltárások 

 

(9) Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek alapján kell eljárni. 

 

(10) Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talaj bolygatásával járó tevékenység, 

továbbá művelési ág megváltoztatásának szándéka (különösen gyep feltörése vagy tuskózás) 

esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági) engedélye szükséges. 

 

(11) A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális 

ÖrökségvédelmiHivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés   

 

(12) Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, értesíteni kell a Pest Megyei 

Múzeumok Igazgatóságát és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. Ezt követően a múzeum 

nyilatkozatának megfelelően kell eljárni. 

 

(13) Régészeti lelőhelyeken a nagy felületeket érintő beruházások előtt a Hivatal hatásvizsgálat 

készítését írhatja elő. 

 

(14) A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban 

foglaltak az irányadók.” 

 

(15) A községben lévő régészeti területeket, amelyeket a Terv a zárójelben szereplő betűjellel és 

sorszámmal jelzi, ezen Szabályzat Függeléke tartalmazza. 
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13. § 

 

Általános falukép-védelmi, környezetépítési szabályok 

 

(1) 14
 

 

 

(2) 15
 

 

(3) 16
 

 

(4) 17
 

 

(5) Terepszint alatt az építési övezetekben és övezetekben engedélyezett beépítési mértéket 

legfeljebb annak 25 %-ával meghaladó mértékben szabad építeni. 

 

(6) A telkek be nem épített részén az eredeti terepfelszín átalakítása terasz létesítésére vagy 

bármilyen egyéb célra legfeljebb az engedélyezett beépítési mérték által meghatározott terület 

30 %-a mértékéig engedélyezhető. Az épületek terepből való kiemelése mesterséges 

dombbal, vagy egyéb módon nem engedélyezhető. 

 

(7) 18
 

 

(8) 19
 

 

(9) 20
 

 

(10) 21
 

(11) 22
 

 

(12) Beépítésre szánt területen a 10 cm törzsátmérőjűnél nagyobb fa kivágása - kivéve  

gyümölcsfa és örökzöld fa - csak előzetes jegyzői engedély szerint lehetséges. A beépítésre 

nem szánt területeken a fakivágás a területileg illetékes erdészeti hatóság előzetes véleménye 

alapján végezhető. 

 

(13) 10 cm törzsátmérőjűnél nagyobb fa kivágása esetén, a törzsátmérőt 25%-kal meghaladó 

össztörzsátmérőjű facsemete pótlásáról kell gondoskodni. A telepítést vagy az ingatlanon 

belül, vagy a Polgármesteri Hivatal által megjelölt közterületen kell megoldani. 

 

(14) A helyi védelem alatt álló növénytársulásokból, valamint a beépítésre szánt területek 

közterületeiről faegyedek kivágása csak akkor engedélyezhető, ha azt a fa egészségi állapota 

indokolja. Útépítés, -felújítás, közművezeték-fektetés, -felújítás, -bontás esetén a fasorok 

védelme érdekében szaktervező által készített favédelmi tervet kell benyújtani. A munkák 

során a fák gyökerét a törzstől számított 1 m-en belül megsérteni nem lehet. 
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14. § 

 

Környezetvédelmi előírások 

 

Zaj elleni védelem 

 

(1) A település teljes közigazgatási területe zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület 

kategóriába sorolt. 

 

(2) A község területén csak olyan technológia alkalmazására, létesítmények üzemeltetésére lehet 

hatósági engedélyt adni, amelynek zajkibocsátása, az általa keltett rezgés nem haladja meg a 

környezetvédelmi és népegészségügyi előírásokban foglalt határértékeket. 

 

Vízvédelem 

 

(3) A felszín alatti vizek védelme érdekében védendő területek a nemzeti parki védelem alatt lévő 

területek 

 

(4) Az élővizek, a vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelme 

érdekébenfigyelembe kell venni az 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet előírásait. 

 

Talajvédelem 

 

(5) A talaj minőségvédelme érdekében a község teljes közigazgatási területén tarlót égetni vagy 

élő növényzetet égetéssel pusztítani tilos. 

 

(6) A talaj erózióját vagy deflációját előidéző tevékenység sem építéssel sem más tevékenységgel 

nem folytatható. 

 

(7) A 12-17% lejtőkategóriájú beépítésre nem szánt területeken csak egész évben 100%-os 

borítást nyújtó művelési mód (erdő, legelő) alkalmazható. 

 

(8) A 17%-nál meredekebb lejtésű beépítésre nem szánt területeken csak erdő művelési mód 

alkalmazható. 

 

(9) Építési munkálatok megkezdése előtt a termőtalajréteget szakszerűen le kell termelni és 

deponálni kell. A termőföld legfeljebb fél évig tárolható depóniában. A termőföldet – 

amennyiben lehetséges – a telken belül kell felhasználni. Más esetben lehetőség szerint 

zöldfelületek létesítésénél kell felhasználni, az engedélyező által meghatározott, és az 

illetékes talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján jóváhagyott területen. 

 

(10) Ha bontási-építési, vagy egyéb talajmunka munka során szennyezett talaj, vagy bármilyen 

hulladék kerül elő, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi 

hatóságnak, és a munkálatokat fel kell függeszteni. A szennyezett talaj vagy hulladék 

kezelése csak az illetékes környezetvédelmi- és talajvédelmi hatóság előírásai alapján 

történhet. 

 

Levegőtisztaság védelem 

 

(11) A település területén jelentős légszennyezéssel járó tevékenység nem folytatható 

 

(12) A terv területén diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt térben, a kiporzás 

megakadályozása mellett folytatható. 



 

Hulladékkezelés 

 

(13) A veszélyes hulladékokkal a 102/1986 (VII.12) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell  

eljárni, beleértve a vendéglátó helyeken elhasználódott sütőzsiradékot is 

 

15. § 

 

Közművek 

 

Általános előírások 

 

(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK 

előírásait,valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az 

előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű 

tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén 

engedélyezhető. 

 

(2) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 

energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai 

és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára 

közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb 

ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi 

bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára szolgalmi jogot csak olyan telekrészre 

szabad bejegyezni, ahol új építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt 

telekrészen mindennemű (építési és egyéb) tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező 

érintett hozzájárulásával engedélyezhető. A szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell 

jegyeztetni. 

 

(3) Feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, 

sem föld alatt. 

 

(4) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak 

akkor adható, ha az OTÉK 8.§-ban rögzített közművesítettség mértéke szerint a teljes 

közműellátás, rendelkezésre áll, ettől eltérni csak a (8).bekezdés d és e1 és e2) pontjában 

foglaltak esetén lehet. 

 

Vízellátás 

 

(5) A beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes ivóvíz ellátás biztosítása esetén, 

illetve a (7) bekezdésben foglaltak szerint adható. 

 

(6) A távlati vízbázis védelmét szolgáló ágazati előírásokat be kell tartani. Az új – a 123/1997. 

(VII.18.) Kormányrendelet alapján készített, öt és ötvenéves elérési idő alapján kijelölendő - 

hidrogeológiai védőterület lehatárolási javaslatának jóváhagyását követően a szabályozási 

tervbe pontosítva, kötelező elemként kell átvenni. 

 

(7) A település területén egyéni vízbeszerzés (házi kút létesítése) vízjogi létesítési engedély 

alapján engedélyezhető. 

Vízelvezetés 

 

(8) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért a település topográfiai 

adottsága miatt a távlati vízbázis, talaj és a talajvíz védelme érdekében a szennyvizek 



szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, még átmenetileg – rövid időre sem 

- engedélyezhető. 

 b) A nyílt árkokra, patakra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való 

szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg 

kell szüntetni. 

 c)  A csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követően az érintett telkeket a 

közcsatornára való rákötésre kötelezni kell. 

 d) A falusias lakóterületi övezetben (Lf övezet) a foghíjként beépítésre kerülő, jelenleg 

közcsatorna hálózattal nem rendelkező környezetben fekvő lakótelekre lakó- vagy 

üdülőépület építésénél a keletkező szennyvizek összegyűjtésére átmenetileg engedélyezhető 

közműpótló berendezés alkalmazása. A község közcsatorna hálózatának kiépítéséig, 

közműpótlóként a szennyvizeket - szigorúan ellenőrzötten - zárt szennyvízgyűjtő 

medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. A 

közcsatorna hálózat kiépítését követően az érintett 

valamennyi ingatlant kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. 

e1) A település beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező 

szennyvizeket, ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 3 m3-t, a 

közcsatorna hálózathoz csatlakozás 100 m-en belül nem lehetséges, a szennyvizeket 

szigorúan - ellenőrzötten – zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó 

kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. Építési engedély addig nem adható, ameddig a 

szennyvízgyűjtő medence szippantókocsival történő megközelítési lehetősége nem 

biztosítható. 

Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m távolságra 

megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. 

 e2) Ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 3 m3-t, és a közcsatorna 

hálózathoz való csatlakozás 200 m-en belül nem lehetséges, a szennyvizeket szigorúan - 

ellenőrzötten – zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a 

kijelölt lerakóhelyre szállítani. Építési engedély addig nem adható, ameddig a 

szennyvízgyűjtő medence szippantókocsival történő megközelítési lehetősége nem 

biztosítható. Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a beépítésre nem szánt területet 100 m 

távolságra megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat kötelezni kell a közcsatornára való 

rákötésre. 

 f)  Vállalkozási, gazdasági, használatú telekről - lakótelkeken engedélyezett vállalkozások 

esetén is - a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési 

előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő 

szennyvízkezeléssel – a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani. 

 g)  A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése 

kötelező. 

 h) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig 

ellenőrizni kell minden nagyobb - fél hektárt meghaladó telekterületű - beruházás 

engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet 

felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 

 i)  20 darab, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell 

kivitelezni, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson 

közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a nagyobb parkoló felületekről összegyűlő csapadékvíz 

csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba. 

 

Villamosenergia ellátás 

 

(9) Településesztétikai és területgazdálkodási szempontból a beépített és beépítésre szánt 

területen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási hálózatot 

építése, meglevő hálózat átépítésével járó rekonstrukciója engedélyezésénél a földkábeles 

elhelyezés lehetőségét előnyben kell részesíteni. 



 

(10) A beépítésre nem szánt területeken, valamint a beépített és beépítésre szánt területeken 

abban az esetben, ha a közterület keresztmetszete a földkábeles elhelyezést nem teszi 

lehetővé, a villamosenergia ellátás hálózatainak földfeletti vezetése fennmaradhat, 

területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetőségének a 

biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket 

közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek 

is elhelyezhetők. 

    

(11) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során 

csak energiatakarékos lámpatestek elhelyezése engedélyezhető. 

 

Földgázellátás 

 

(12) A település területén gázvezetékkel kapcsolatos további tervezési munkáknál és 

eljárásokban a 6/1982 KpM rendeletben, valamint a 9004/82 IpM-KpM együttes 

közleményben foglaltakat kell figyelembe venni. 

 

(13) Középnyomású földgázellátású területen telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 

elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem 

helyezhetők el. A berendezések a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 

homlokzatára szerelhetők. 

 

Vezetékes hírközlés 

 

(14) 23
 

 

(15) 24
 

 

Vezeték nélküli hírközlés 

 

(16) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előírt magassági korlátozás   

betartandó. 

 

(17) Közszolgálati hírközlési antennák csak építési engedéllyel helyezhetők el, kivéve az 

épülethez csatlakozó, a legmagasabb pontján a tereptől számított 6m magasságot meg nem 

haladó antennát. Épülettől független hírközlési antennák telepítéséhez az engedély kiadásának 

feltétele, hogy előzetesen: 

a) sziluett-vizsgálat készüljön; 

b) az önkormányzattal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselőivel egyeztetett 

helykijelölési eljárás lefolytatásra kerüljön; 

c) az engedély kérelemhez a Sugárbiológiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell. 

 

16. § 

 

Záró rendelkezés 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

kezdeményezett engedélyezési és egyéb hatósági eljárások során kell alkalmazni. 

 

                                                 
23

 Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (VII.06.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2018. július 7-től. 
24

 Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (VII.06.) önkormányzati rendelet, hatálytalan: 2018. július 7-től. 



(2) E Szabályzat elfogadásával hatályát veszti a Pilisszentlászló Önkormányzatának (/2005. 

(VII.22.)számú rendeletével módosított 14/2004. (XII.10.) számú rendelete a község építési 

szabályzatáról. 

 

dr. Illés György s.k.                   Fejes Zsolt s.k. 

                           polgármester                                                                    jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2018. július 9-én került egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

 

 

 

         dr. Gerendás Gábor 

          jegyző 

 

 



 

FÜGGELÉK 

 

 

1., Pilisszentlászló régészeti területei: 

 

a) MRT 7. 20/1. Szent László hegy KÖH azonosító 11 179 (R1) 

 

b) MRT 7. 20/2. Krizsne-role KÖH azonosító 11 180 (R2) 

 

c) MRT 7 20/3. Tabacsnicska KÖH azonosító 11 181 (R3) 

 

d) MRT 7 20/4. Dluhe-role KÖH azonosító 11 182 (R4) 

 

e) MRT 7 20/5. Ribnyicska KÖH azonosító 11 183 (R5) 

 

f) MRT 7. 20/6. Uszke-role KÖH azonosító 11 184 (R6) 

 

 


