
  

Pilisszentlászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

49/2003(VII.2.) sz. határozata 
 

a településfejlesztési koncepcióról 
 
Pilisszentlászló Község Önkormányzata a község településfejlesztési koncepcióját a 
következők szerint fogadja el:   
 

1.§ 
 

A települési vizsgálatokkal összhangban elsődlegesnek tartjuk, hogy Pilisszentlászló 
fejlődését az elkövetkezendő években a mennyiségi-térbeli növekedés helyett a 
beindult társadalmi folyamatoknak is megfelelően a szolgáltatások minőségi javulása 
jellemezze, a természeti és épített környezet értékeinek szigorú megóvása és a 
gazdasági és közösségi tevékenységek intenzifikálódása mellett.  
 
 

2. § 
 

Pilisszentlászló egyedülálló adottsága és települési tőkéje a természeti környezet, 
településfejlesztési döntéseit mindenkor ennek megóvására, a fenntartható 
környezeti fejlesztés elveit követve hozza, mind a fejlesztések, mind a működtetés 
terén. 
 
 

3. § 
 

Pilisszentlászló lélekszámának, az állandó és az üdülőlakosságot is figyelembe véve 
csak a természet és a társadalom befogadó képességének léptékében szabad 
növekednie. Nem kívánatos sem lakó, sem üdülőfunkcióban akciószerű fejlesztés.   
 
 

4. § 
 

Pilisszentlászló elsődlegesen lakófunkciót lát el, ehhez társul térben és időben 
integrálva az üdülőfunkció. A két funkció együtt élését a kis léptékű létesítmények, a 
vegyes elhelyezkedés garantálják. 
 
 

5. § 
 

Pilisszentlászló fejlesztési, rendezési, ingatlan-, finanszírozási, adópolitikai 
döntéseinek meghatározója elsősorban a lakó- és üdülőkörnyezet színvonalának 
emelése, egy természeti környezettel együtt élő, annak előnyeit kihasználó, de 
urbánus kényelmet nyújtó környezet kialakítása. 
 

6. § 



  

 
Pilisszentlászló a lakónépesség foglalkoztatásában elsődleges a fővárosi 
agglomeráció munkahelyeinek szerepe, de a koncepció elősegíti a lakosság otthoni 
munkáját és a lakosságot szolgáló kereskedelmi-szolgáltatási tevékenységek 
megtelepedését. 
 

7. § 
 

A Pilisszentlászló közigazgatási területének nagy részét borító erdők értékét 
természeti élőhelyként, klimatikus és tájképi szempontból meg kell őrizni. Bármilyen, 
a rekreációs funkcióhoz kapcsolódó fejlesztés erdőterületen csak rendkívül indokolt 
esetben képzelhető el. A közigazgatási területet érintő források és természetes 
vízfolyások különös értéket képviselnek, vízhozamuk és vízminőségük a fejlesztési 
tevékenység nyomán is megőrzendő.  
 

8. § 
 

Pilisszentlászló külterületei a helyi szükségleteket kielégítő kis parcellás kertes és 
szántóföldi gazdálkodást szolgálják. Nagyüzemi, intenzív állattartás és 
növénytermesztés a természetvédelem szempontjai miatt nem kívánatos, de a 
település támogatja az alternatív, extenzív gazdálkodási formákat. 
 
 

9. § 
 

Pilisszentlászló települési szolgáltatásainak fejlesztésében elsődleges a hiányzó 
infrastruktúra: szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés, gázellátás kiépítése, a 
háztartási hulladékkezelés korszerűsítése és a közterületek rendezése.  
 
 

10. § 
 

Az intézményi feladatok ellátásánál Pilisszentlászló számol azzal, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat a lakosság jelentős része a környező településeken és Budapesten 
veszi igénybe. Részben ezért és az alacsony lélekszám miatt a mennyiségi 
szempontok helyett olyan megoldásokra törekszik, amelyek a fenntarthatóság és a 
finanszírozhatóság követelményei mellett a magasabb minőségi igények 
kielégítésére alkalmasak, speciális szolgáltatásaikkal egy nagyobb települési körben 
versenyképesek. 
 

11. § 
 

Pilisszentlászló igyekszik megőrizni azt a tájba illeszkedő településképet, amelyet 
elődei kialakítottak. Ennek érdekében építési szabályozásában lehetőség szerint a 
hagyományos beépítési módokat, arányokat, építési anyagokat részesíti előnyben. A 
hagyományos telekstruktúra és beépítési forma lassú átalakulásával, a beépítés 
intenzifikálásával a mai lakóigények kielégíthetők.  

12. § 
 



  

A táj védelmében különös jelentősége van az erdősült határoknak, a volt 
üdülőterületek növénytakarójának, ezek védelméről az építési szabályoknak is 
gondoskodniuk kell. 
 
 

13. § 
 

Az ez irányba ható költségvetési, fejlesztési, intézményműködtetési, közösségi és 
marketingpolitikák mellett a településrendezési tervek kidolgozásánál mértékadónak   
tartjuk a következőket: 
 
1. Egyelőre nem kívánatos a lakosságszámnak és a település belterületének 

jelentős növekedése.  
 
2. A közterületek szabályozásánál a közműfejlesztések vonalas létesítményeinek a 

műszakilag lehetséges helyeken építésigazgatási eszközökkel és megfelelő 
finanszírozási modellel helyet kell biztosítani. 

 
3. A fejlesztések telepszerű létesítményeit önkormányzati tulajdonú területen kell 

elhelyezni, ezt építésigazgatási eszközök alkalmazásával támogatni kell. 
 

4. A csatornahálózat kiépítése után az új építéseket és átalakításokat a csatornára 
való rákötéshez kell kötni. 

 
5. A helyben lakók igényeinek és a meglévő épületállomány korszerűsítésének 

igényeit a szűk parcellarendszeren belül rugalmas építési szabályozásnak kell 
kielégítenie. 

 
6. Az üdülőterületeknek és a lakóterületeknek olyan egységes szabályozást kell 

kapniuk, amely a funkciók egymásba való átalakulását és térbeli egymás mellett 
élését lehetővé teszik. 

 
7. A lakóterületek fejlesztésénél meg kell akadályozni minden olyan tevékenység 

megjelenését, amely környezetszennyezésével, forgalmával, zajával a 
lakóterületet - különös tekintettel a szűk telekhálózatra - terhelné, ugyanakkor 
lehetővé kell tenni az innovatív tevékenységek megtelepedését, az otthoni munka 
lehetőségeinek további szélesedését. 

 
8. A településen elkülönült intézményi övezetet létrehozni nem kell, 

építésszabályozással kell támogatni a Szabadság és Petőfi tér környezetében a 
lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi, intézményi, vendéglátó, kulturális 
intézmények megtelepedését, a faluközpont intenzifikálódását. 

 
9. A településkép megőrzéséért meg kell őrizni a magas tetős beépítést. A 

megengedett építménymagasságot a szűk telkek kihasználásához kell igazítani, 
ugyanakkor főként a településképben frekventált lejtőkön meg kell akadályozni a 
léptéktelen homlokzatok létrejöttét. 

 



  

10. Bármely tevékenység és funkció elhelyezésénél normatív szabályozással kell 
elérni, hogy a formai-építészeti kialakítás, az anyaghasználat és színválasztás a 
település képébe illeszkedjék. 

 
11. A külterületeken az üdülőterületek építési tilalmát fenn kell tartani. 
 
12. A pilisszentlászlói medence erdősülő határvonalát, a műút és a falu elválasztását 

az erdősávok védelmével fenn kell tartani. 
 

13. A külterületek használatánál a táj- és a természetvédelem érdekében előnyben 
kell részesíteni a tájba illeszkedő, külterjes gazdálkodási formákat. Külterületen 
építmény elhelyezése csak a mezőgazdasági, erdőgazdasági tevékenységet 
szolgálhatja, ezenkívül csak rekreációs, a turizmust szolgáló illetve 
infrastrukturális kiszolgáló létesítmény helyezhető el.  
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B E V E Z E T É S 
 
2003 tavaszán Pilisszentlászló Önkormányzata a településrendezési tervek megújítására kérte 

fel cégünket. 
A településrendezési tervek megújítása jogi szempontból halaszthatatlan volt, hiszen az előző tervek 
ez évben elveszítik érvényességüket, és új tervek híján ezzel a települési építéshatósági munka alapjai 
sérülnének. Ugyanakkor már az első beszélgetések alapján kiderült, hogy új településfejlesztési tervek 
megalkotását nem csak ez a jogi helyzet indokolja, hanem az a nagyarányú változás, amely 
Pilisszentlászlón az elmúlt évtizedben beindult. Ez a változás alapvetően más irányú, mint azt a VÁTI 
által a nyolcvanas évek elején elkészített, s később többször módosított tervek feltételezték, s ennek 
megfelelően ezek a tervek a változások megfelelő irányítására, menedzselésére - sok jó részletük 
ellenére - nem alkalmasak. Szintén új átfogó terveket igényelnek a település előtt álló 
infrastruktúrafejlesztések, amelynek mind műszaki, mind finanszírozási, mind politikai feltételei az 
elmúlt évtizedben erősen megváltoztak.  
A helyzetnek és a törvényi szabályozásnak megfelelően tehát Pilisszentlászló egész rendezési 
terv-rendszerének megújítására sor kerül, amelynek során a települési vizsgálatok és a 
településfejlesztési koncepció után a településszerkezeti tervet a teljes településre kiterjedő 
szabályozási tervvel és építési szabályzattal párhuzamosan készítjük el. 
 
A településfejlesztési tervek, közöttük a településfejlesztési koncepció elsődleges célja - a nevük által 
sugallt valamiféle külső beavatkozással ellentétben - a település saját életének, a benne megvalósuló 
építési tevékenységeknek közös értékrend szerinti szabályozása, iránymutatás nyújtása az építési 
tevékenységek során felmerülő konfliktusok megoldásához, olyan javaslatok adása a lakók 
életminőségének javítására, amelyeket a közösség tagjai egyénileg vagy közösen saját erejükből 
reálisan megvalósítani képesek. Elhibázott minden terv, amely nem veszi figyelembe a település valódi 
problémáit, és ehelyett valamiféle szűken szakmai vagy politikai vágyképet jelenít meg. 
 
Ennek megfelelően Pilisszentlászló fejlesztési terveit a lakosok saját életminőségének javítására 
irányuló céljaik szerint és saját anyagi erejükre támaszkodva kell kialakítani, természetesen figyelembe 
véve a külső - földrajzi, gazdasági, politikai, stb. - adottságokat. A fejlesztési tervek első lépcsője a 
településfejlesztési koncepció, amelynek összefoglalva kell elemeznie a település helyzetét, a 
lehetséges fejlődési irányokat, meghatározni a választott irány komplex – nem csak 
településrendezési/szabályozási – eszközrendszerét. Erre, a minél szélesebb egyetértéssel 
megfogalmazandó koncepcióra épülnek a rendezési terv későbbi fázisai: a településszerkezeti terv, a 
települési építési szabályzat és a szabályozási terv. A valódi településfejlesztéshez azonban a 
település irányításának más eszközeit is össze kell hangolni e koncepcióval: egyebek mellett a 
település ingatlanpolitikáját, a költségvetési politikáját, intézményfejlesztési politikáját, adórendszerét, 
településmarketingjét. 
 
Pilisszentlászlón a kilencvenes évek olyan jellegű mélyreható változást indítottak el, amely hosszú 
távon megváltoztatja a falu igényeit, lehetőségeit, jellegét. Egy ilyen időszakban a település 
vezetésének tudatos előrelátása különösen fontos, a mindennapi problémák hatékony menedzselésén 
túl a hosszú távú tendenciák felismerése alapvető jelentőségű, hiszen a települési döntések új 
távlatokat nyithatnak meg, illetve zárhatnak el. A helyzetet nehezíti, hogy a mai szűk mozgástérben kell 
olyan távlati döntéseket meghozni, amelyek nem fékezik a település későbbi dinamikus fejlődését. A 
változások menedzselésének másik nehéz oldala az ebben az időszakban óhatatlanul fellépő 
konfliktusok kezelése. A település új lendületének egyik záloga a többféle funkció, tulajdonosi és 
lakossági érdek, kulturális igény békés egymás mellett élésének biztosítása. 
 



  

G E O G R Á F I A I   H E L Y Z E T 
 
A Pilis a Visegrádi hegységgel hazánk legrégebben kultúrtájjá alakított középhegységi 

erdősége. A középkori királyi erdők mezőgazdasági és vadászati használata után már a Habsburg 
Monarchia alatt megindult az erdők tervszerű erdőgazdasági kitermelése és ennek megfelelő 
átalakítása. A több mint kétszáz éves használat azt eredményezte, hogy a hegységben eredeti 
növénytársulások - őserdők - már csak nyomokban fordulnak elő. Ennek ellenére a hegység komplex 
élőhelyei olyan nagyszámú, részben ritka és védett fajnak adnak otthont, amely az egyéb táji, 
természeti és épített értékek védelme mellett indokolta a Pilisi Tájvédelmi Körzet, később a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park létrehozását. 
 
A Pilis erdeinek nagy része ennek ellenére elsősorban nem a természetvédelmet, de nem is a 
hagyományos erdő- és vadgazdálkodási célokat szolgálja. A Dunakanyar egyedülálló táji egységének 
részeként országos vonzással, még inkább a két és fél milliós Budapest és agglomerációja zöld 
gyűrűjének részeként elsődlegessé vált a pilisi erdők közjóléti, kulturális és idegenforgalmi szerepe, 
amelyet persze a természetvédelem és a gazdaságosság szempontjainak figyelembe vételével kell 
érvényesíteni. Pilisszentlászló a Pilis - pontosabban a Visegrádi hegység - közepén, a visegrádi és 
szentendrei vízgyűjtő területet elválasztó gerinc mentén helyezkedik el. A Tüskés hegy és a Bükkös 
magaslatai által meghatározott vonulattól délnyugatra, illetve a Rózsa hegy és Szent László 
hegyvonulattól keletre eső, erdővel borított külterületi részek vizeit a Király és Bükkös patak délkeleti 
irányban viszi Szentendre felé a Dunába. A falu belterületi illetve mezőgazdaságilag részben művelt 
külterületi részei az említett magaslatok által keletről-délről-délkeletről bezárt medencében 
helyezkednek el. A medence a település beépített részétől északnyugat felé kitárul, horizontját a Bánya 
hegy, az Öreg-Pap hegy és a Kis-Pap hegy magaslatai keretezik. A magaslatok közötti völgyekben a 
Lepence patak és az Apátkúti patak ágai gyűjtik össze a pilisszentlászlói medence és az erdős 
domboldalak vizeit és szállítják Lepence illetve Visegrád irányában a Dunába. 
 
A vízválasztótól délnyugatra illetve keletre fekvő külterületeket a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett 
vegyes erdei borítják. Élőhelyként különös jelentőségű a Király és a bővizű Bükkös patak völgye, 
amelyeket hosszú távon érintetlenül hagyandó erdőfoltok követnek. Ugyancsak a fatermelésből kivont 
erdő borítja a Tüskés hegy meredek észak-keleti oldalát, a Sárkány-oldalt. 
 
A falu beépített területe a katlan bejáratánál, részben a Hrabina oldalára párhuzamos utcákra, részben 
az Apátkúti patak folyására szervezve terül el. Az L alak két szára a katolikus templom és a kálvária 
dombját fogja körül. A kálváriadomb mögött fakadó forráscsoport látta el évszázadokon keresztül a 
települést, vizük ma kelet felé fordulva nádassal benőtt mélyedésen - a pálosok egykori halastaván - 
keresztül éri el az Apátkúti patak fő ágát. A fő ág a műúttal párhuzamosan délkelet felől érkezik a 
településre, a történeti falumagot átvágva, északnak fordulva hagyja el a pilisszentlászlói medencét a 
Szent László völgyben. 
 
 
 

 

 

Pilisszentlászló turistatérképe 2002. 
 
Pilisszentlászló hagyományos szántói, egykori szőlői a völgykatlan északi és keleti felében, a Bánya 
hegy lábánál, illetve az Öreg-Pap hegy és a Kis-Pap hegy közti völgyben helyezkednek el. A szántók 
területe a mezőgazdasági termelés visszaszorulása miatt egyre inkább elhanyagolt, a dűlők közül 
inkább csak a falutesthez közel esők, a hosszú és keskeny parcelláknak csak az alsó része 
megművelt. A Bánya hegy volt szőlői és gyümölcsösei helyén lévő zártkertes terület az építési tilalom 
hatására szintén fellazult. A nem megművelt szántók helyét gyep veszi át, amelyen a zártkertekhez 
hasonlóan - az erdő közelségétől függően - megindul a cserjésedés. Ilyen spontán újraerdősülési 
folyamat figyelhető meg legélesebben a Palova Bukovinára felfutó parcellák végein, a Bánya hegy volt 
zártkerti részein, a Rózsahegy oldalában lévő telkek végein, kezdeti formában a Hosszú földek falutól 
távolabb eső részein is. 
 

 

Cserjésedés a Palova Bukovina oldalában 
 



  

Pilisszentlászló közigazgatási területe északi és keleti irányban a pilisszentlászlói medence határáig ér, 
így itt a település területére szakaszonként nyúlnak be a határmagaslatokhoz - Bánya hegy, Öreg-Pap 
hegy, - tartozó hegyoldalak, egyedül a Kis-Pap hegy erdős kúpja tartozik teljes egészében a 
közigazgatási területhez. A közigazgatási területen belül ez az egy terület tartozik a fokozottan védett 
erdők sorába, az a fokozottan védett övezet azonban, amelynek a Kis-Pap hegy a legdélibb nyúlványa, 
északról és északnyugatról folyamatosan követi Pilisszentlászló határát és mindkét ezirányú pataknak 
- a Lepencének és az Apátkúti pataknak - befogadója. Ez az északon Visegrádig nyúló, nyugaton a 
Lepence patak völgyével, keleten a Palóczki, Urak asztala, Őrhegy, Barát halom vonulat által határolt 
terület értékes élőhely, a fokozottan védett erdőterületen belül a patakvölgyekben a természetvédelem 
szempontjai alapján az erdőgazdálkodásból kivont erdőfoltokkal. A területen belül a Lepence-völgy 
keleti oldala és az Apátkúti gerinctől a Barát halomig terjedő rész várhatóan bioszféra rezervátummá is 
válik. A bővizű Apátkúti patak nem csak saját vizes élőhelye miatt, de a környező száraz magaslatok 
élővilágának szempontjából is különös jelentőségű. A Lepence jóval kisebb vízhozama miatt kisebb 
jelentőséggel bír. 



  

T E L E P Ü L É S H Á L Ó Z A T I   S Z E R E P 
 
Pilisszentlászló helyzetét és szerepét a településhálózatban nagy vonalakban két külső 

tényező határozza meg: a Pilis hegységben és a budapesti agglomerációban  elfoglalt pozíciója. 
 
A Pilisben elfoglalt különleges helyzete évszázadok óta rányomta a bélyegét a település fejlődésére, 
egyik oldalról ez biztosította a település életének gazdasági alapját – hagyományosan az 
erdőgazdaságot, vadászatot –, másik oldalról viszont a megközelítés nehézségei fékezték a gazdasági 
fejlődést, a mezőgazdaság termelékenységének növelését, az ipar és egyéb gazdasági tevékenységek 
megtelepülését. A különleges elhelyezkedés e kettős hatása máig érvényesül, az évszázados 
tendenciák párhuzama ma is fennáll. A települést körbevevő zöld természeti környezet nyilvánvalóan - 
és nem csak hatósági szempontból - gátat szab a környezetet romboló fejlesztéseknek, 
használatoknak, ugyanakkor más használatok számára felértékeli a települést. Ilyen értelemben a 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó védett természeti környezet Pilisszentlászló "települési tőkéje". A 
településfejlesztési tervek által megcélzott, illetve a településrendezési tervek által megengedett 
fejlesztéseknek ezt a tőkét fejleszteniük, nem pedig rombolniuk kell. Mindehhez hozzátartozik a táj 
értékének tudatosulása-tudatosítása. Ugyancsak pozitív érték lehet a településföldrajzi, 
településhálózati elzártság, amely - a szentendrei kapcsolódási ponttal az agglomeráció egyik 
legfontosabb közlekedési tengelyére - alapja lehet a települési karakter megőrzésének, egy különleges 
"település-termék" kialakításának. 
 
Budapest hatása a település életében sokkal rövidebb keletű. Az a dinamikus hatás is, amellyel az 
agglomeráció települései egy évtizede néznek szembe, a megközelítés nehézségei miatt késve és 
tompítva jelentkezik Pilisszentlászlón. Ennek ellenére a településben beindult változásokat a fővárosi 
térség rendkívül erős szuburbanizációs folyamatai indukálták, és a fejlesztés esélyei is elsődlegesen 
az agglomerációs nagyságrendű potenciális piac lehetőségeinek kihasználásán alapulhatnak. A 
távolságok lerövidülésével a budapesti agglomerációs térség – munkahelyként, kereskedelmi, 
kulturális és egyéb szolgáltatásokkal, de lakóhelyként és a rekreációs szolgáltatások piacaként is 
meghatározó hatású Pilisszentlászló életére. Az agglomeráció folyamatai ugyanakkor jóval 
dinamikusabban változnak, az ezekre a tényezőkre épített települési stratégia sikere csak kellően 
rugalmas fejlesztési taktikával biztosítható. 
 
Az agglomerációs térségen belül leginkább meghatározók a közlekedési-kommunikációs kapcsolatok. 
A Duna viziútja és a mellette kanyarodó elsőrendű országos főút mellett a Pilisen átvágó útvonal 
mindig is másodrendű volt annak ellenére, hogy már a középkorban fontos állami adminisztrációs 
pontokat - Budát és Visegrádot - kötött össze, és ennek megfelelően be is települt. A hely 
specifikációját már annak idején is inkább az erdőség és az elzártság jelentette - a királyi 
vadászkastéllyal és a pilisi remetékből verbuválódott pálos rend megtelepítésével. 
 
A településhálózat ilyen rendszere évszázadokon át gyakorlatilag máig fennmaradt. Míg a Dunakanyar 
Duna-parti települései a hatvanas évektől a zártkertes burjánzás, a nyolcvanas évektől a 
szuburbanizációs növekedés legjellegzetesebb helyszínei voltak, Pilisszentlászlót a kilencvenes évekig 
közlekedési elzártsága miatt elkerülte, illetve csak nagyon kis arányban érintette ez a fajta fejlődés.  
 
A kilencvenes évek fordulatát egyrészt éppen a közlekedés javulása - a szentendre-visegrádi műút 
megépülése -, másrészt viszont a budapesti szuburbanizációs robbanás okozta. Pilisszentlászló 
viszonylagos elzártsága és érintetlensége a telítődött és sok tekintetben már természetközeli és 
kellemes lakókörnyezetet nyújtani nem tudó településekkel szemben új értékké vált, amely egy 
bizonyos réteg számára már ellensúlyozza a főleg az infrastrukturális lemaradottságból származó 
hátrányokat. 
 
A mezőgazdaság és az erdőgazdaság leépülése, a Budapesten illetve az agglomeráció prosperáló 
központjaiban sűrűsödő munkahelyek, a kereskedelmi szerkezet alapvető átalakulása, a tanulási és 
művelődési minták változása, az egyéni mobilitás növekedése, a távmunka lehetőségeinek általános 
és pilisszentlászlói szélesedése, az agglomerációs ingatlanpiac jellegzetességei, a lakókörnyezet 
minőségének felértékelődése, az inaktív réteg szélesedése a népességen belül mind abba az irányba 
mutatnak, hogy Pilisszentlászló lakótelepülési - rossz emlékű kifejezéssel “alvótelepülési” - szerepe a 
közeljövőben meghatározó lesz. Ez a szerep a konzervatív településtervezés elveivel szemben 
önmagában nem veszélyezteti sem a település életképességét, sem társadalmi kohézióját. A jó 
működés azonban a szerep prioritásainak megfelelő fejlesztési és menedzselési politikát igényel. 



  

 
A térséggel, illetve Pilisszentlászlóval foglalkozó tervek korszakról korszakra a turizmust jelölték meg a 
gazdaság fejlesztendő ágaként, kitörési pontjaként. A település természeti adottságai révén jelentős 
turisztikai központtá fejlődhetne (ld. például Bakonybélt), ennek eléréséhez azonban nem elegendő a 
szándékok tervekben való puszta rögzítése. A ma jelentékeny bakancsos turizmus, illetve az 
üdülőfunkció a települési szövetbe ágyazva jelenik meg, intézményi igényei jórészt kielégítettek. Mind 
az "átmenő" turista forgalom megállításához, mind pedig a koncentráltabb, magasabb szintű 
idegenforgalomhoz a zöld környezeten túl további attrakciókra van szükség, s csak ezekre épülhetne a 
vendéglátás másodlagos infrastruktúrája. A település körül pár óra járásra azonban ma is olyan 
elsőrendű turisztikai célpontok működnek (Szentendre, Dobogókő, Visegrád), amelyek az új központ 
fejlesztését megnehezítik. 
 
Az üdülőfunkció a település hagyományos magjában a lakófunkcióval térben és időben váltakozva él 
együtt, ez az együttélés a tapasztalatok szerint problémát nem okoz. Településszerkezeti és építési 
szabályozási kérdéseket vethetnek fel a volt üdülőterületi, illetve a ma is külterületi zártkertes telepek, 
ahol a telekméretek, a közterületi struktúra és részben az infrastruktúra hiánya a lakófunkciónak 
megfelelő kialakítást nem teszi lehetővé, ennek megjelenésére azonban legalább szórványosan 
számítani kell. Megjelenhet igény a nagyobb kereskedelmi szálláshelyek, intézményi-vállalati 
üdülőfunkciók elhelyezésére is, ezeket azonban a mai telekstruktúra csak nehezen tudja befogadni. 
Igény esetén ezek elhelyezését külön területen, vagy különleges építési szabályokkal kell lehetővé 
tenni.  
 
A lakó- és üdülőfunkció között nem csak a falu szövetében, de a használat módjában és idejében is 
elmosódnak a határok: az üdülők egy részét a meleg hónapokban folyamatosan lakják, a 
Pilisszentlászlóra kiköltözők megtartják városi lakásukat is és valójában kétlaki életet élnek, a helyi 
nagyszülőkhöz szünetre érkeznek az unokák, stb. Európa nagyvárosi környezeteiben egyre 
elterjedtebb a “második lakás”, amely a munkahelytől, városi központtól távolabb, zöld környezetben 
helyezkedik el. A mi zártkertjeinkhez képest alapvető különbség, hogy ez a lakás sem nagyságában, 
sem komfortfokozatában nem sokkal marad el a városi lakástól, annál is inkább, mert a család egy 
részének az év jó részében fő lakhelyéül szolgál. Ez a fejlődés Magyarországon is beindult, és a volt 
zártkertek, üdülőterületek jövőjének egyik megoldása lehet, abban az esetben, ha a településrendezés 
rugalmas szabályozásával a funkciók és építési igények változásához való alkalmazkodást lehetővé 
teszi. Pilisszentlászló esetében az üdülő- és lakófunkció egymástól nem mereven elválasztott 
szabályozása annál is fontosabb, mivel a két funkció egymással kiegészítve, egymást váltva határozza 
meg a község fejlődésének dinamikáját. (Budapest fejlődésében a szakemberek egy része az 
elkövetkező időszakra a szuburbanizáció további növekedését, a lakosság után az oktatás, 
kereskedelem, munkahelyek, stb. jelentős kitelepülését, más része viszont a folyamat megfordulását, 
a reurbanizáció kezdetét jósolja.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E L E P Ü L É S T Ö R T É N E T 
 



  

Pilisszentlászló mai területe, a Pilisben hirtelen kinyíló völgykatlan, illetve a Pilisen átvezető a 
Dunakanyart levágó útvonal találkozása már a pannóniai állandó civilizációk korai szakaszában vonzó 
volt az emberi megtelepülés számára, erre utalnak a falutesttől északra előkerült bronzkori, kelta és 
római kori szórványleletek. (2., 3., 4. és 6. terület) Az Árpád-háziak korában vadászház állott a mai 
templomdomb tetején, amelyet 1291-ben III. Endre a pilisi erdők remetéiből alakult pálos rendnek 
adományozott. A pálosokkal kezdődött a település első fénykora, a monostor továbbra is a Buda és 
Visegrád közötti út állomása, királyok pihenőhelye, politikai alkuk színhelye volt, emellett azonban 
jelentős gazdasági tevékenységet is folytatott. A plébániatemplom felújítása kapcsán 1975-ben a 
másodlagosan beépített középkori töredékeken túl a padozat alatt középkori falrészlet került elő, 
miként a templomtól délre a temető területén is. A monostor és a monostorfalu a régészeti kutatások 
szerint a mai katolikus plébániatemplom és temető területén terült el, attól keletre 60-80 métert 
túlnyúlva (1. terület). Itt római kori és középkori – a XIII. és a XVI. század közé keltezhető - kerámia 
leletek kerültek/kerülnek elő. A pálosok a monostortól északra az Apátkúti patak mellékágát 
felduzzasztva kettős halastavat alakítottak ki, ennek középkori gátrendszere ma is felismerhető a 
tájban. 

 
 
 

 

 

Pilisszentlászló régészeti topográfiája 

 
A török időkre a monostor elpusztult, a település is elnéptelenedett. Újratelepítés a XVIII. században 
felvidéki pálosok érkezésével történt, akik a szlovák nemzetiségű telepeseket magukkal hozták. 
1698-ban 2, 1703-ban 5, 1715-ben 11, 1720-ban 25 – 10 magyar és 15 tót – adóköteles háztartást 
írtak össze. A falut az újjáépítés után a régi Kékes név helyett Szent Lászlónak nevezik. A pesti 
pálosok, jogfolytonosság szerint a falu kegyurai építették újjá 1753-ban a plébániaházat, 1770 és 1772 
között pedig a ma is látható szép arányú barokk templomot, amely műemlékvédelem alatt áll. 
 
Az 1782-85-ös katonai térképen már kivehető az újratelepült falu, a mai Béke utca, Kossuth Lajos utca 
és Dózsa György utca mentén. A Kossuth Lajos utca és  Dózsa György utca közötti rész halmazos 
szerkezetet mutat a többi településrész utcás-szabályos szerkezetével szemben. Ennek oka a 
morfológiai-vízrajzi kényszerűségek, míg a többi rész szabályossága tudatos telepítésre, parcellázásra 
utal. 



  

 Az 1841-es térkép már az Apátkúti patak völgyében is házsorokat jelöl. A település szántóinak 
kiterjedése a mainál nagyobb volt, a Bánya hegyen kivehetők a szőlőművelés első nyomai. A 
középkori halastó építményei még meglehettek, hiszen ezeket is jelöli a térkép. Az erdőségben 
világosan kirajzolódnak a nagyléptékű tervszerű erdőgazdálkodásra utaló egyenes irtásvonalak. A 
községben 67 házat és 23 istállót írtak össze. 
 
 



  

Az 1923-as térkép alapján a falu időközben nem terjeszkedett tovább. Világosan kirajzolódik az utak 
elágazásánál alakuló két teresedés. A két világháború között nagyobb fejlődés indult meg. 
 
 
 
 



  

Az 1951-es térképen már beépült a Petőfi Sándor utca, továbbépült a Béke utca, besűrűsödött az 
Apátkúti patak völgye és elkezdődött az Úttörő (ma Rózsahegy) utca beépítése is. (Az épületek 
számának ez a növekedése a térkép készítésének pillanatában már nem tükrözi a népesség 
fejlődését: az mintegy másfél ezer lélekkel a szlovák kitelepülések előtt érte el a csúcsát. A 
kitelepülések az egy lakásra jutó lakosok számát erősen csökkentette, ezzel áttételesen a 
lakáskörülményeket javította.) 
 
 
 
Az 1971-es térkép (1987-ben javítva) elsősorban az üdülőfejlődést tükrözi az Úttörő utca mentén, de 
még nem tartalmazza az elkövetkező években a szőlők helyén kialakított zártkerteket a Bánya hegyen, 
és zártkertekhez hasonló beépítést a Szent László völgyben. A háború után mai formájukban épültek 
újjá a falu közösségi épületei: az iskola, óvoda, művelődési ház. 
 
 
 
 



  

Pilisszentlászlón ma műemlékvédelem alatt áll a katolikus plébániatemplom. A település kisebb 
részben halmazos, nagyobb részben a terepvonalakkal párhuzamos hosszú utcás hagyományos 
szerkezetű. A keskeny parcellarendszert jól kihasználó oldalhatáros beépítés megmaradt, noha az 
épületek jelentékeny része az utcára merőleges gerincű, oromfalas kialakítástól eltér, sok a hatvanas 
évet jellemző sátortetős kockaépület. A szlovák falvakra jellemző kettős beépítési forma csak 
nyomokban található meg. Az építészeti heterogenitás ellenére a község a tájba szépen illeszkedik, 
ami elsősorban a magastetős hagyománynak, a morfológiát tiszteletben tartó településszerkezetnek 
és az épületek többségére jellemző visszafogott arányoknak köszönhető. 
 
 

 

Hagyományos szlovák kettős beépítés maradványa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

MŰSZAKI ÉS INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA 
 
Pilisszentlászló vezetékes energiaellátása az elektromos ellátásra korlátozódik. Az ellátás 

rendszere Szentendréhez kapcsolódik. A mennyiségi igények jelentős növekedése a közeljövőben 
nem várható, egyrészt, mert a településen nagy arányú fejlesztés nem lesz, másrészt mert az 
elektromos energiahordozó szerepe a fűtésben, melegvízellátásban kicsi és a vezetékes gázellátás 
kiépülése után valószínűleg még kisebb lesz. Az elektromos ellátás új szakaszainak kiépítésénél, de a 
meglévő szakaszok átépítésénél, a közterületek rendezésénél az eddiginél jóval nagyobb figyelmet kell 
fordítani a település- és tájképet elcsúfító légvezetékek kiváltására földkábeles megoldásokkal. 
 
 

 
A fűtési energia a településen jórészt szilárd tüzelő - fa - felhasználásával keletkezik, ami a vezetékes 
gáz megjelenéséig, de várhatóan kisebb részben az után is légszennyezési problémákat okozhat. A 
vezetékes gázellátás kiépítése a közeljövő feladata. A gázellátó rendszer Szentendre határáig kiépült, 
továbbvezetése rövid szakaszon a főút mellett önkormányzati fejlesztési eszközökből, a településen 
belüli elosztóhálózat kialakítása lakossági társulással megoldható. Műszaki problémát okozhatnak a 
rendszer kialakításánál, különösen a csatornaépítéssel együtt, a különösen keskeny szelvényű utcák, 
mint a Dózsa György utca, Gerle utca, Ibolya utca, Névtelen utca, Kápolna köz, ahol a közművek 
elhelyezése a szükséges védőtávolsággal a közterület alatt nem lehetséges. Ezeken a területeken a 
műszakilag lehetséges határok között a településrendezési tervek szerepe azoknak a rendezési 
intézményeknek kijelölése, amelyek segítségével a megfelelő keresztmetszetű közterület a 
fejlesztésekhez megteremthető. 
 
Pilisszentlászló évszázadokon át egészen a közelmúltig a kálváriadomb mögött fakadó forráscsoport 
vizét használta. A forrásokat foglalták, a vízmű területe, kerítése, épülete ha leromlott állapotban is, de 
máig áll. Az érvényben lévő rendezési terv tartalmazza a vízmű terület külső és belső védelmi 
zónájának határát. 
 
A forráscsoport vize azonban a lélekszám növekedésével egyre inkább elégtelenné vált, különösen a 
száraz időszakokban. A vezetékes ellátás kiépítése után a fogyasztás emelkedése volt várható, ezért a 
vezetékes rendszer nem erre a forráscsoportra, hanem a szentendrei rendszerre csatlakozva épült ki. 
A települési vízmű a szentendrei úton, a közigazgatási határ mellett, szentendre területén  található, 
védelme az új rendezési terv feladata is. A meglévő forráscsoport védelmének, fenntartásának 
lehetősége nagymértékben a tervezett szennyvíztisztítás választott technológiájától és helyétől függ. 
Amennyiben azonban ezzel az elsődleges céllal összefér, a forráscsoport egyrészt mint stratégiai 
tartalék, másrészt mint az Apátkúti patak vízminőségének egyik meghatározó tényezője, védelmet 
érdemel. 
 
A szennyvízelvezetés és tisztítás jelenlegi helyzete 100 %-os közműollóra utal, tekintettel arra, hogy 
Pilisszentlászlón a lakások vízellátása vezetékről és közkifolyókról biztosított, míg közcsatorna ellátás 
nincs. 

A szennyvízgyűjtés zárt (vagy kevésbé zárt) tárolókban, esetenként helyi 
szennyvíztisztítókban történik. A szennyvízelhelyezés a zárt szennyvízgyűjtőkből 
elszállításával, a helyi szennyvíztisztítókból a tisztított szennyvíz elszikkasztásával, az iszap 
elszállításával történik. A szippantott szennyvizet - közel tíz km távolságra - a Szentendrei 
szennyvíztisztító telepre kell elszállítani. A környezetvédelmi hatóság az Apátkúti patak 
vizében rendszeresen egy hullámban megjelenő koncentrált szerves szennyezést mér, ami 
arra utal, hogy a szippantott szennyvíz egy része nem is a szentendrei telepre, hanem 
egyenesen a patak vizébe érkezik. 

A község területe a II./2. vízminőség-védelmi osztályba tartozik, ami megköveteli a 
szennyvizek tisztítását, ill. a zárt szennyvízgyűjtést és elszállítást. 

A terepadottságokra tekintettel a szennyvizek csatornán történő elvezetése a község 
nagyobb részében gravitációsan megoldható. A gravitációs elvezetés szempontjából 
kedvezőtlen területeken, pl. a Honvéd és Kossuth Lajos utcákban helyi átemeléssel, nyomás 
alatti csatornákkal és a szolgalmi jog igénybevételével a szennyvízelvezetés megoldható. 



  

A csatornázás és szennyvíztisztítás gazdaságossága érdekében a csatornarendszer 
kiépítését csak a gazdaságosan csatornázható területeken szabad megvalósítani. Ez 
általában 30 fő/ha, 45 lakás/km csatornahálózat mutatókkal jellemezhető, a 26/2002 (II.27.) 
Kormányrendelet szerint. A jelenleg gazdaságosan nem csatornázható területeken a 
szennyvíz szigorúan ellenőrzött zárttárolós gyűjtése és a helyi szennyvíztisztító telepre 
történő elszállítása (ami azonban csak néhány km-es szállítási távolságot jelent) a 
megoldás.  

Mind a csatornahálózattal gyűjtött, mind a szippantott szennyvizet a község határában 
megépítendő, minimális védőtávolságot igénylő, zárt szennyvíztisztító telepen kell 
megtisztítani.  

Nem javasoljuk átmeneti megoldásként az előző rendezési tervben felvetett 40-60 m3/d 
kapacitású kisberendezés alkalmazását a közintézmények szennyvizeinek megtisztítására, 
mert az azon túl, hogy nehezen és csak nagy fajlagos költséggel tudná biztosítani az elfolyó 
víz megkívánt minőségét, a település szennyvízelvezetésének és tisztításának egységes 
megoldásának megvalósítását csak elodázná. 

A szennyvíztisztító telepet műszaki szempontok alapján az Apátkúti patak közelében a 
Hosszú földek keleti végében legcélszerűbb elhelyezni. A patak felett magasabb 
terepszinten elhelyezett szennyvíztisztító telep esetében a tisztított szennyvíz tavas 
utótisztításos hasznosításának megvalósítása a középkori halastó területén lehetségessé 
válik. A közvetlenül a patak melletti, a beépített terület határától kb. 200 m távolságban lévő 
elhelyezés esetén a tisztított szennyvíz befogadója az Apátkúti patak lehet. 

Felmerült a szennyvízkezelő telep elhelyezése a Ribnicska nyugati végében, a tisztított 
szennyvíznek a Ribnicska rekultiválásával nyert tóba való elhelyezésével. Ebben az esetben 
azonban a csatornarendszer nagy része nem oldható meg gravitációs rendszerben, ami a 
költségek jelentős többletét okozhatja. Elképzelhető az első és második megoldás 
kombinációja, ahol a projekt nagyobb biztonságával és ütemezhetőségével a magasabb 
beruházási költségek állnak szemben. 

Szintén lehetséges a szennyvíz átemelése és a szentendrei szennyvíztisztítóra való 
csatlakoztatása, ez a megoldás az átemelés és a hosszú szállítási útvonal miatt csak 
részletes költségvetési elemzés után értékelhető. 

A tisztított szennyvíz átemelése és a Bükkös patakba juttatása az átemelés költségei és a 
műtárgyak elhelyezésének nehézségei miatt nem javasolható. 

A szennyvíztisztítási technológia ki kell elégítse az Európai Uniós előírásokat és a Nemzeti 
Park támasztotta reális igényeket, ami a biztonságos szerves-anyag eltávolítás mellett a 
nátrium, esetleg foszfor eltávolítását is jelentheti. A jelenleg rendelkezésre álló technológiák 
a fenti igények kielégítésére alkalmasak. 

A szennyvíztisztító telep kapacitása alkalmas kell legyen a mind a csatorna hálózattal 
gyűjtött, mind pedig a szippantott szennyvizek fogadására. Részletes vizsgálat tárgyává kell 
tenni a szükséges tisztítási kapacitás mértékének és két ütemben történő megvalósításának 
vizsgálatát, összhangban a tervezett turisztikai fejlesztésekkel.  

A település csatornázási és szennyvíztisztítási költségeinek terheit a lakosságnak azonos 
mértékben kell viselni a vízfelhasználással arányosan, ami azt jelenti, hogy a megvalósítási 
költségek és az éves költségek a vízfelhasználással arányosan oszlanak meg. 

A csapadékvíz gyűjtése Pilisszentlászlón felszíni rendszerben történik, a csapadékvizek 
befogadója az Apátkúti patak. A közterületek rendezésénél a csapadékelvezető rendszer 
megújítására gondolni kell, a megfelelő keresztmetszetű közterületen nyitott árkos 
vezetéssel, a túl keskeny utcákban középvápában. 
 
Pilisszentlászló kommunális hulladékát a rendszerváltozás óta nem helyben helyezik el. Az 1989-ig 
működtetett helyi szeméttelep területét a Bukovinán rekultiválták. A háztartási hulladékot ma nyitott 



  

teherautón hetente egyszer az esztergomi telepre szállítják. A tervek szerint a település a szelektív 
hulladékgyűjtést szeretné bevezetni, az ehhez szükséges 2-3 gyűjtőpont elhelyezése a beépített terület 
közterületeihez kapcsolódva a rendezési terv feladata. Külterületen nagy gondot okoz a nagyszámú 
illegális szemétlerakó, rendszeresen rontva a település és a táj vonzó erejét, szennyezve az állandó és 
ideiglenes vízfolyásokat. A helyzet az új hulladék-elhelyezési koncepcióval remélhetőleg javul, a 
meglévő illegális hulladéklerakók megszüntetésére megoldást a Pilisi Parkerdő és a Nemzeti Park 
együttműködésével kell keresni. 
 

Pilisszentlászló ma általános iskolával és óvodával rendelkezik. Mindkét intézmény alacsony csoport- 
illetve osztálylétszámokkal, kedvezőtlen műszaki és humán adottságokkal, rossz kihasználtsággal 
működik. A falu gyerekeinek nagy részét szentendrei, visegrádi, budapesti intézményekbe járatják a 
szülők.  
 
A települési szolgáltatások intézményeinek fenntartása és fejlesztése nem csak az aktuális 
költségvetést nyomasztó tétel. Különösen a gyermekintézmények igényelnek hosszú távú stratégiát. 
Létszámát tekintve egy 4-5000 fős település képes óvodát és általános iskolát stabil 
osztálylétszámokkal fenntartani, de a központi finanszírozás a tapasztalatok szerint ekkor is csak a 
fenntartás mintegy kétharmadára elegendő. Pilisszentlászló nem fogja elérni ezt a lélekszámot, a 
szentendrei, visegrádi és budapesti neves iskolák vonzása pedig nem csak a gyerekszámot csökkenti, 
hanem egyfajta kontraszelekciót is okoz, azaz a település oda járó gyerekeit eleve hátrányos képzési 
helyzetbe hozza. Szerencsés megoldás lehet a speciális képzésű, alacsony létszámokkal dolgozó, 
részben magán finanszírozású oktatási forma befogadása, amely az önkormányzat alapfokú oktatási 
kötelezettségét közvetlenül, vagy a kibocsátó településsel közös formában megoldja. Egy ilyen, a 
természeti környezethez illeszkedő profilú iskola ráadásul szervező pontja lehet egy új 
gondolkodásnak, része Pilisszentlászló új arculatának, kisugárzója a hely ismertségének. A település 
életét befolyásoló intézmény elhelyezését természetesen újra kell gondolni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T E L E P Ü L É S I   T Á R S A D A L O M 

 
Pilisszentlászló társadalma fő mutatóiban a szlovák kitelepülésektől az 1980-as évekig 

jelentősen nem változott. A népesség száma a hetvenes évekig lassan emelkedett, a 



  

hetvenes-nyolcvanas években a kivándorlás miatt némileg csökkent, azonban sem a növekedés, sem 
a csökkenés léptéke nem volt akkora, hogy a település kohézióját megbonthatta volna. A népesség 
nagy részét a mezőgazdaság vagy az erdőgazdaság (a Pilisi Parkerdő Gazdaság) foglalkoztatta, a 
hatvanas évek ipartelepítésétől mind többen ingáztak a szentendrei, pomázi, budapesti ipari 
munkahelyekre. A foglalkoztatási szerkezet módosulását azonban nem követte a képzettség lényeges 
emelkedése. Még az 1990-es népszámlálás adatai szerint is Pilisszentlászló a fővárosi agglomeráció 
legalacsonyabban képzett települései közé tartozik, a felsőfokú végzettségűek aránya nagyon 
alacsony és különösen magas a csak nyolc általánost, vagy nyolc általánost sem végzettek, azaz a 
szakmával nem rendelkezők aránya. A stabilitás egyik fontos tényezője - később a rendszerváltás után 
egyik záloga is -, hogy a téeszesítés elmaradásával a falu tulajdonszerkezetében sem történt 
nagyarányú változás. Összességében Pilisszentlászlót ezekben az évtizedekben viszonylag homogén 
összetételű, helyi kötődésű népesség lakta, amelyet a szlovák nyelv és kultúra hosszú és széles 
körben való tovább élése is tanúsít. 

 
A hetvenes években jelent meg a településen a zártkertek beépülésével egy többnyire budapesti, 
magasabban kvalifikált réteg, amely azonban a települési statisztikákban nem jelenik meg. Ittlétük 
ennek ellenére valószínűleg szerepet játszott a kilencvenes évek folyamatainak megindításában.  
 
A nyolcvanas években meginduló, a rendszerváltozás után robbanásszerűen felgyorsuló budapesti 
szuburbanizáció kezdetben Pilisszentlászlón közvetlenül nem éreztette hatását, de további 
növekedésnek indultak a térség dunaparti illetve Budapesthez közlekedési értelemben közelebb eső 
települései: Szentendre, Pomáz, Budakalász, Leányfalu. A nyolcvanas évek második felében már 
Pilisszentlászlón is újból pozitív lett a vándorlási különbözet. A település újból növekedésnek indult, 
ennek mértéke, különösen a fent említett települések akkori növekedési üteméhez hasonlítva olyan 
alacsony volt, hogy a településrendezési tervek ekkor készült módosítása ezt nem tekintette lényeges 
szempontnak.  
 

 

 

 

 
 
 
A kilencvenes években a bevándorlás szinte minden évben pozitív maradt, Pilisszentlászló népessége 
a grafikon szerint folyamatosan növekedett, mindvégig lassabban azonban a hasonlításul mellétett 
térségi településeknél. Ez a bevándorlás sem abszolút, sem relatív értékében nem volt akkora - és 
nem koncentrálódott a településen belül oly mértékben -, hogy a falu kohézióját megzavarta volna. 
 
 
 
A térbeli koncentráció elmaradása a lakásépítés fejlődéséből is kimutatható, hiszen az évenkénti 
lakásszaporulat nem lett volna elegendő a betelepülők elhelyezéséhez, következésképp a 
betelepülések jó része régi épület megvásárlásával, felújításával történt. 
 
A kilencvenes évek változásainak fontosabb tényezőire a társadalom összetételének jellemzőit 
vizsgálva derül fény. Az 1990-es és a 2000-es népszámlálás ilyen irányú adatai ugyanis igen eltérő 
képet mutatnak, főként a képzettség és a foglalkoztatási szerkezet tekintetében.  
 
A képzettség változásaiban a grafikon alapján feltűnő, hogy a pilisszentlászlóiak körében jelentősen 
megugrott a felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) képzettséggel rendelkezők aránya, és nagymértékben 
növekedett ugyanakkor a középiskolát végzettek száma is. Ha ezeknek a rétegeknek abszolút 
növekedését a népességszám ugyanezen időszakra vetített változásával vetjük össze, kézenfekvő a 
feltételezés, hogy a kilencvenes években betelepültek legnagyobb része a felsőfokú, kisebb része a 
középfokú képzettségűek közül került ki. Természetesen lejátszódott/lejátszódik ezzel a folyamattal 
párhuzamosan egy generációváltás is, amely a nyolc általánost, vagy nyolc osztályt sem végzettek 
abszolút értékének csökkenésében ismerhető fel, de ez a generációváltás a népességen belüli 
arányában, a változás léptékében és gyorsaságában is csak a változás kisebb részét magyarázza.(A 
szociológia tapasztalatai alapján a generációváltás nagy társadalmi mobilitás mellett is csak egy 
képzési fokozattal magasabb társadalmi fokozatot hoz létre: betanított munkás gyermekeinek szakmát 
szeretne a kezébe adni, szakmunkás családokban érettségi, technikum a cél, stb.) 
 



  

A képzettség szintjeinek emelkedése önmagában természetesen örvendetes dolog, de fel kell hívni a 
figyelmet a gyors váltásból adódó veszélyekre is. A 2000-es népszámlálás azt mutatja, hogy 
Pilisszentlászlón a gyorsan növekvő értelmiségi réteg egy viszonylag gyenge középréteggel és még 
mindig jelentős szakképzettség nélküli csoporttal él együtt. Ráadásul a képzettség a mai magyar 
társadalomban erősen korrelál mind a társadalmi státusszal, mind a családok anyagi helyzetével. 
Ennek megfelelően a közeljövő településfejlesztési döntéseinek sikerében alapvető jelentőségű 
azoknak a - rendezési, finanszírozási, szervezési, marketing, stb. - stratégiáknak megtalálása, 
amelyek mindkét véglet igényeinek és mozgásterének megfelelő családi stratégiákat tesznek lehetővé 
anélkül, hogy a jövő fejlődési útjait elzárnák. 
 
 
Azt is látni kell, hogy, amint az összehasonlító grafikon is mutatja, Pilisszentlászló képzettség 
tekintetében ma még az erőteljes változás ellenére is összességében a budapesti agglomeráció 
településeinél rosszabb képet mutat: a gyerekek aránya alacsony, a szakmával nem rendelkezőké 
még mindig magas. Ez az összehasonlítás a település saját fejlesztéseinél kevésbé, az esetleg 
betelepülni szándékozó tevékenységek - főleg oktatási, kulturális, kutatási területről - szempontjából 
még hosszú távon hátrány lehet. 
 
A foglalkoztatási szerkezet a kilencvenes években hasonló nagyságrendű változáson esett át. A 
grafikonok összehasonlításából egyrészt a mezőgazdasági foglalkoztatás visszaesése, másrészt a 
tercier szektorban foglalkoztatottak arányának jelentős növekedése derül ki, az ipari ágazatokban 
foglalkoztatottak azonos szinten maradásával. A falu jövője szempontjából szintén fontos, bár kevésbé 
látványos fejlemény az inaktívak arányának növekedése. 
 
 
 
 

 

 
 
A mezőgazdasági foglalkoztatás Pilisszentlászlón történetileg is jellemzően az állami erdőkben való 
bérfoglalkoztatást jelentette, a ház körüli kertes, illetve a kisléptékű szántóföldi termelés 
kiegészítésével. Ez a szerkezet több mint egy évszázadon át konzerválta az alacsony kereseteket és 
képzettséget. A település morfológiája, a művelhető szántók kis kiterjedése, a föld rossz aranykorona 
értéke sosem kedvezett az önálló mezőgazdasági gazdálkodásnak, ennek oka és részben 
következménye is a határ máig elaprózódott tulajdonosi szerkezete. A második világháború után sem 
alakult téesz és a mezőgazdasági munka továbbra is az erdőgazdaságot jelentette a Pilisi Parkerdő 
foglalkoztatásában. Rövid időre nagyobb területen foglalkoztak pilisszentlászlói családok málna 
termesztésével, ennek fénykora a nyolcvanas évekre tehető. Annak ellenére, hogy a bogyósok 
termesztésére a természeti adottságok jók, ez a tevékenység is csak másodlagos szerepet játszott, 
sem erre alapuló életvitel, sem szakembergárda, sem a szükséges tároló-feldolgozó-értékesítő 
kapacitás nem alakult ki a településen, és az értékesítés átmeneti nehézsége a tevékenység elhalását 
eredményezte. A Pilisi Parkerdő a rendszerváltozás előtt bérmunkában végeztetett tevékenységét 
egyre inkább kisvállalkozásokra bízza, amelyek a képzetlen munkaerőt Magyarország recessziós 
távolabbi vidékeiről utaztatják. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának jelentős csökkenése 
tehát 1990 és 2001 között nem egy termelési kultúra elhalását jelzi, hanem kisebbrészt a 
szakképzetlen lakosság kiöregedését a munkavállaló életkorból, nagyobbrészt pedig a növekvő 
mobilitásnak is köszönhető elvándorlását elsősorban a környék ipari-építőipari munkahelyeire. A 
2001-es statisztika szerint a mezőgazdaságban foglalkoztatott népesség aránya megfelel az európai 
átlagnak, annál még kissé magasabb is, emelkedése a nemzetközi tendenciákat és Pilisszentlászló 
természetföldrajzi és társadalmi adottságait tekintve nem várható. (A természetvédelem 
szempontjainak mind az intenzív állattartás, mind a kiterjedt monokultúrás növénytermesztés 
alapjaiban mond ellent, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park a mezőgazdasági termelést csak ettől eltérő 
profilokban támogatná.) 
 
Az ipari foglalkoztatottak arányának stabilitása jelzi a környékbeli - szentendrei, pomázi, budakalászi - 
ipar jelentőségének megmaradását az ipari szerkezetváltáson túl is. Habár a számok mögött a 
tényleges munkavállalók nagyarányú cserélődése sejthető - az említett generációváltás, a 
mezőgazdaságból átáramlott munkaerő, stb. miatt -, feltételezhető továbbra is, hogy a pilisszentlászlói 
foglalkoztatásban a környékbeli és a budapesti ipar a közeljövőben is fontos szerepet fog játszani, 
különösen az alacsonyabban képzett munkaerő foglalkoztatásában. 



  

 
A tercier szektor szerepének növekedése egyik oldalról az országos és nemzetközi tendenciáknak 
megfelelő munkaerőpiaci változást tükröz. A szektorban foglalkoztatottak jó része a főváros illetve az 
agglomeráció kiszélesedő kereskedelmi és szolgáltatási piacán talál munkát, de emellett már ma 
arányaiban is jelentős, Pilisszentlászlón távlati szempontból meg talán még fontosabb a nagyobb 
léptékű piacon helytől függetlenül megjelenő szolgáltatás, hiszen ez a fajta tevékenység az amely a 
nagy közlekedési tengelyektől és kereskedelmi csomópontoktól térben elszakadva is megéljem, 
ugyanakkor a magas hozzáadott érték termelésében megnő a jelentősége a “puha” környezeti 
faktoroknak: a képzett helyi munkaerőnek, a magas környezeti minőségnek, a hasonló tevékenységek 
közelségének. Ez a fajta tevékenység lehet Pilisszentlászló jövője, a lehetőség kibontakoztatásáért 
azonban feltételeinek tudatos javítása szükséges még a településfejlesztés eszközeinek 
felhasználásával. 
 
Figyelmet érdemel még a két grafikon összehasonlításánál az inaktív réteg arányának növekedése is 
Pilisszentlászlón. A jóléti társadalom általános sajátja az inaktív rétegek arányának növekedése: a 
tanulási szakasz kitolódik, a szociális háló az élet különböző helyzeteiben megkönnyíti az inaktív 
életszakaszok “beiktatását”, a várható élettartam növekedésével meghosszabbodnak a nyugdíjas 
évek. A pilisszentlászlói változás gyökere valószínűleg sajnos kisebb mértékben ez, nagyobbrészt 
inkább egy másik jelenség: hogy a nagyobb anyagi szabadsággal, lakásmobilitással rendelkező 
háztartások arra az életszakaszra választanak gazdasági központoktól távolabbi, de a környezeti 
értékeket, az élhetőséget tekintve jobb lakókörnyezetet, amikor ez a család szempontjából a 
legfontosabb: a kisgyermekes időszakra és a nyugdíjas évekre. Erre a szerepre Piliszentlászlót szintén 
a kivételes környezeti minőség predesztinálja, de a szerep tudatos kihasználásához, a környezeti tőke 
efféle piacosításához még a települési szolgáltatásoknak fejlesztésével, kifejezetten ennek a rétegnek 
igényeit figyelembe véve, még sokat kell tenni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S 
 
Pilisszentlászló utolsó átfogó településrendezési terve - általános rendezési terv települési 

építési szabályozással - 1987-ben a VÁTI műtermében készült, amelyet 1991-ben a Dunakanyar 
rendezési tervezése kapcsán szintén a VÁTI módosított, az előírásokat pedig a község új tervi 
megbízás nélkül a kilencvenes évek folyamán többször kisebb mértékben változtatta. 

 
A VÁTI-féle rendezési terv kiinduló pontja egyrészt a lakosságszám akkori csökkenése, másrészt 
pedig az üdülőforgalom sokszorosára való felfuttatásának szándéka volt. Ennek megfelelően a 
tervezők “jövőképe” szerint Piliszentlászló az ezredfordulóra mintegy hét-nyolszáz állandó lakossal, 



  

viszont szezonban mintegy 4500 üdülővendéggel - üdülőteleppel, motellel, kempinggel, fizetővendég 
szolgálattal - rendelkezett volna. Az üdülő-településsé átalakulás/átalakítás nem a létező folyamatokból 
levont következtetés, hanem a Duna-kanyar és a Pilis hasznosításának koncepciójába integrálódó 
tervezői akarat volt, amelyhez a településrendezés körébe eső szabályozási lehetőségeket mind 
igénybe is vették. Ugyanakkor a “jövőkép” felvázolásához nem készült sem piaci, sem finanszírozási, 
sem környezetterhelési, sem infrastruktúraigény-elemzés, de még becslés sem. A vízió realitásáról 
csak annyit, hogy az annak idején Pilisszentlászlóra prognosztizált idegenforgalmi tömeg ma 
hozzávetőleg az egész Pilis vonatkozásában igaz, beleértve Szentendrét, Visegrádot, Dobogókőt. 
 
Az idegenforgalmi fejlesztés szabályozási következménye a rendezési tervben a külterületek 
nagyvonalú belterületbe vonása, az üdülőterületek fejlesztésének és a lakóterületek üdülőterületté 
alakulásának támogatása - még a funkciók keveredésének akkor szokatlan módszerével is -, a 
szálláshelyek helyigényének figyelembevétele, az intézményi fejlesztések (kiskereskedelem és mozi) 
javaslata a hatezres létszámnak megfelelően. 
 
Az ÁRT készítése illetve módosítása során részben a szakhatóságok véleménye ellenében 
megnyitották a Tölgyfa utcát és belterületbe vonásra szánták a Templom (ma Kékes) utca telkeit. 
Ebben az időben az üdülőterületeken és az Úttörő (ma Rózsahegy) utca mentén még beépítetlen 
telkek állt rendelkezésre. 
 
Az ÁRT mellékleteként a vízellátás és a csatornázás rendszerének kiépítéséhez vázlatrajz készült, 
amely az üdülőterületeket nem vette figyelembe, kapacitásából adódóan azonban az idegenforgalmi 
létesítményeket valószínűleg igen. 
 
A közterületek szabályozása az új területeken az útügyi szabályozáshoz (Tölgyfa utca), a kialakult 
területen a műszaki lehetőségekhez igazodik. Érezhető a település szövetének besűrítésére irányuló 
szándék, a Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca közötti tömb feltárásán túl a Kékes utca 
tömbjeinek kis kiszabályozott mélységén, a kis minimális telekméreteken is. 
 
A szabályozás az építészeti karakter kérdésében a lakóterületeken a hagyományos falusi helyi 
karakter mellett foglal állást az oldalhatárra való építés, magas tetős, utcára merőleges gerincű, 
oromfalas kialakítású épületek előírásával. A helyszíni bejáráskor nyilvánvalóvá válik ennek a 
szabályozási módszernek a hiányossága: az oromfalas kialakítás a keskeny parcella kényszere nélkül 
(két-három parcella egyesítésével keletkezett telkeken) aránytalan, a településképből kirívó 
homlokzatokat szül. Különösen bántó, amikor az oromfalak a nagyobb lejtésű telkeken a 4,5 méteres 
átlagos homlokzatmagasság miatt a völgy felé hat méter fölé is magasodnak, így a települési karaktert 
meghatározó hagyományos homlokzatoknál négyszer-hatszor nagyobb felülettel törik meg a táj és a 
falu harmóniáját. 
 
 
 
Az üdülőterületek szabályozása az üdülőfunkció megtartásán alapul, a meglévő üdülőház karakter 
alapján szabadonálló beépítést előírva. Az üdülőterületek későbbi átalakulása kapcsán a szabadonálló 
beépítés esetenként a rendkívül kis parcellákon és szűk közterületekkel körbevéve építészeti 
konfliktust okoz, ahogy a megengedett 4,5 méteres homlokzatmagasság a kis épületalaprajzokkal 
időnként toronyszerű épületek kialakulásához vezet. Szerencsére az üdülőterületek a településen 
belüli elhelyezkedésük és erdővel fedettségük miatt a településképben kevésbé meghatározóak. 
 
Hatékonynak bizonyult a tájvédelem szempontjából a zártkerti részen és a Rózsahegy oldalain 
elrendelt építési tilalom, mindkét terület intenzív növényzete megmaradt, illetve tovább fejlődött. 
 
A kilencvenes években a települési önkormányzat több változtatást is végrehajtott a rendezési 
terveken. (3/1992, 6/1993, 14/1995, 9/1996 önkormányzati rendeletek) Ezek egy része szigorító, más 
része egyszerűsítő jellegű volt, illetve az építési igényekhez való rugalmasabb alkalmazást célozta. A 
módosítások egy jellemző irányát a megváltozó építési igények indukálták, amelyek a demográfiai 
folyamatoknak megfelelően kevésbé üdülő-, mint inkább lakófejlesztésre irányultak. Jellemzően 
leegyszerűsödött a lakóépületek elhelyezése, az üdülőterületek is vegyes kategóriába kerültek át, a 
Kékes utca és a Tölgyfa utca déli oldalának egy további szakasza is lakóterület lett. A változtatások 
után egyszerűsödött a rendezési terv övezeti rendszere, ugyanakkor szakmailag megkérdőjelezhető a 
felhasználás változtatása a beépítés jellegének, nagyságának, sűrűségének újragondolása nélkül. 
Kikerült a lakóterületről az üzemi létesítmény, műhely elhelyezésének lehetősége. A 



  

lakószomszédságot és a tájat zavaró tevékenységek tilalma érthető, a település szempontjából a 
továbbiakban lényeges ennek a tilalomnak szakmailag árnyalt megfogalmazása, amely a tevékenység 
környezetszennyezését, ügyfélforgalmának nagyságát, építészeti kialakítását veszi alapul, és a nem 
zavaró tevékenységeket megengedi. 



  

F I N A N S Z Í R O Z Á S 
 
A településfejlesztés esélyeit, lendületét természetesen jócskán meghatározzák a 

finanszírozási lehetőségek. Egy települési önkormányzat fejlesztési terveinek megítélésénél azonban 
nem csak a közvetlen saját források számbavétele fontos, hiszen a fejlesztések nagy részét a 
településeken a privát szféra állja. Így aztán a saját erő és az elérhető külső önkormányzati (pályázati) 
források mellett nagy jelentősége lehet a helyi lakosság, vállalkozások tőkeerejének, a becsábítható 
külső beruházóknak. 
 
Pilisszentlászló költségvetését a többi települési önkormányzathoz hasonlóan az állami transzferek 
határozzák meg, ezeknek súlya a kistelepüléseken még nagyobb.  
A kötelező települési szolgáltatások alulfinanszírozása az átlagosnál is nagyobb gondot okoz ott, ahol 
ezek gazdaságosan nem működtethetők. Pilisszentlászló 86 milliós költségvetésének ma majd fele a 
gyermekintézmények működtetésére fordítódik, amely a fejkvótán felül egyébként fejlesztésre 
fordítható erőket is leköt. Pilisszentlászló ma az önhibájukon kívül veszteséges települések közé 
tartozik, az erre kapott plussz forrásoknak azonban egyik feltétele a fejlesztések elmaradása. Ez 
hosszú távon vesztes stratégia, a falu erejét, vonzását csökkentő folyamat. 
 
A költségvetés kiadási oldalának racionalizálása mellett fontos a bevételi oldalon a saját bevételek 
arányának lehetőség szerinti növelése is, hiszen csak ez alapozhatja meg a sajátszerű 
településfejlesztési célok megvalósítását. Pilisszentlászló a települések által kivethető adók közül a 
kommunális és az iparűzési adót alkalmazza, ezek hozzájárulása a költségvetéshez azonban nagyon 
alacsony. A kommunális adó kivetett fix összege nem emelhető. Az iparűzési adó kivetett 1 ezrelékes 
kulcsa nagyon alacsony nem csak a budapesti maximális 2%-hoz, de az agglomerációs településeken 
jellemző 1,6-1,8%-hoz képest is. Az alacsony iparűzési adókulcs elvben vonzó lehet a gazdasági 
tevékenységek megtelepedésének, különösen a nagy forgalmat bonyolító (főként kereskedelmi) 
cégeknek, de a tapasztalat azt bizonyítja, hogy ennél a kedvezménynél nagyobb jelentőségű a 
kedvező települési környezet megteremtése. A helyi adók ma nagyságrendjüknél fogva 
jelentéktelennek tűnnek a fejlesztési-finanszírozási kérdések megoldásánál, de jól - árnyaltan - 
megfogalmazott adórendszer még alacsony bevételi összegek mellett is a településfejlesztés 
irányításának hatékony eszköze lehet. Különösen a település aktuális infrastruktúra-fejlesztési 
projektjeinek megvalósításánál használhatók hatékonyan a helyi adók megfelelő stratégiái. 
 
Pilisszentlászló közigazgatási területe tulajdonjogilag két tipikus területre bomlik: az erdők homogén 
tulajdonú tömbjeire és a belterület és az azt övező szántók rendkívül heterogén tulajdonosi struktúrájú 
területeire. Az erdős külterületek legnagyobbrészt a magyar állam, kisebb részben - mintegy száz 
hektár - a Pilisszentlászló Termelő Erdőbirtokossági Társulat tulajdonát képezik, mindkettő a Pilisi 
Parkerdő Részvénytársaság kezelésében. A mezőgazdasági használatban lévő vagy volt dűlőket egy 
sűrű nadrágszíj-parcellákból álló rendszer jellemzi. A terület egyes ingatlanainak fejlesztését, de akár 
intenzív mezőgazdasági használatát is akadályozza az elaprózódott szerkezet, a rendkívül keskeny 
parcellák, a gyakran még azon belül is megoszló tulajdoni hányadok. Pilisszentlászló 
Önkormányzatának tulajdonában szinte minden dűlőben vannak földrészletek, de általában szintén 
kevéssé használható geometriával, összefüggéstelenül. A külterületi infrastruktúra-fejlesztéseknél 
különös jelentősége lehet a kulcspozícióban elhelyezkedő önkormányzati ingatlanoknak a Lepence 
árkának kezdeténél, a volt vízmű szomszédságában, a valamikori pálos halastó dűlőjében illetve az 
Apátkúti patak mentében a belterületi határtól északra. Az ezek közelében elhelyezkedő, de akár 
távolabbi önkormányzati földrészletek egy szerencsés konstrukcióban cserealapként segíthetik az 
önkormányzati infrastruktúra-fejlesztés helyigényének kielégítését, egyben javítva a határ 
telekstruktúráját. Az önkormányzat belterületen igen kevés forgalomképes területtel rendelkezik, ezek 
hasznosítása, fejlesztésbe vonása is általában tulajdonjogi és telekrendezést követel. Ezeknek a 
telkeknek a közvetlen beruházáshoz való felhasználása elhelyezkedésük folytán nem képzelhető el, 
jelentőségük azonban a fejlesztések finanszírozásában nagy lehet. 



  

Ö S S Z E F O G L A L Á S 
 
A településtervezés a vállalati stratégiai tervezésből átvéve a kiinduló helyzet elemzését egy 

négypólusú táblázatban szokta összefoglalni: 
 
ERŐSSÉGEKként veszik számba a közösség belső pozitív, előrelépést lehetővé tevő jellemzőit, 
GYENGESÉGEKként a hiányzó belső kapacitásokat, LEHETŐSÉGEKként a külső – földrajzi, 
gazdasági, stb. – környezet által aktuálisan felkínált távlatokat, és végül VESZÉLYEKként a sikeres 
működést kívülről fenyegető folyamatokat, fejleményeket. A táblázat felállítása önmagában még nem 
mutatja meg a helyes utat, sőt elemzése is csak a választott irány – irányok – alkalmasságáról vagy 
alkalmatlanságáról, a megteendő lépésekről, azok fontossági sorrendjéről adhat infomációt. 
 

Az előzetes elemzés alapján Pilisszentlászló helyzetét 2003 elején bemutató táblázat 
a következő lehet: 
 

 + - 

KÜLSŐ  LEHETŐSÉGEK 
- egyedülálló természeti környezet 
- erősödő gazdaság 
- minőségi lakókörnyezet iránti igény 
- zöld rekreáció felértékelődése 

VESZÉLYEK 
- szuburbanizáció nyomása 
- motorizáció növekedése  
- települési hagyományok leértékelődése 

BELSŐ ERŐSSÉGEK 
- növekedő szellemi potenciál 
- lakosság gazdasági erősödése 
- erős települési öntudat 
- helyi hagyományok feléledése 

GYENGESÉGEK 
- labilis települési költségvetés 
- infrastrukturális elmaradottság 
- települési intézmények alacsony 
színvonala 
- beruházási tőke hiánya 
- arculat, marketing hiánya 
 

 
A település helyzetének elemzése ugyanakkor nem szűkülhet le a gazdasági szervezetek 
helyzetelemzésénél használatos módszerekre, hiszen az ott szinte kizárólagos gazdaságossági és 
nyereségességi kritérium nem lehet a település minőségének egyetlen, kizárólagos minősítője. Azt 
csak ez egyik fontos, szükséges de nem elégséges feltételnek tekinthetjük. Másik igen fontos 
szempont a település élhetőségének fenntartása, javítása, illetve az életfeltételeknek a lakosság 
igényei szerinti alakítása. Ebbe a tárgykörbe pedig a tisztán tárgyi feltételeken túl (mint az 
infrastruktúra javítása) szervezési kérdések is beletartoznak (mint a gyermekintézmények 
menedzsmentje). Sőt, számos mindezeknél "elvontabb" közösségi érték is része az élhetőségnek, 
mint például a hely karakterének, "szellemének" megőrzése, a konfliktusok megfelelő kezelése, a 
településkép értékeinek megtartása vagy a közösség összetartó erejének fokozása. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

F E J L E S Z T É S I   K O N C E P C I Ó    

 

A települési vizsgálatokkal összhangban elsődlegesnek tartjuk, hogy 

Pilisszentlászló fejlődését az elkövetkezendő években a mennyiségi-térbeli 

növekedés helyett a beindult társadalmi folyamatoknak is megfelelően a 

szolgáltatások minőségi javulása jellemezze, a természeti és épített környezet 

értékeinek szigorú megóvása és a gazdasági és közösségi tevékenységek 

intenzifikálódása mellett.  

 

Pilisszentlászló egyedülálló adottsága és települési tőkéje a természeti környezet, 

településfejlesztési döntéseit mindenkor ennek megóvására, a fenntartható 

környezeti fejlesztés elveit követve hozza, mind a fejlesztések, mind a működtetés 

terén. 

 

Pilisszentlászló lélekszámának, az állandó és az üdülőlakosságot is figyelembe véve 

csak a természet és a társadalom befogadó képességének léptékében szabad 

növekednie. Nem kívánatos sem lakó, sem üdülőfunkcióban akciószerű fejlesztés.   

 

A település elsődlegesen lakófunkciót lát el, ehhez társul térben és időben integrálva 

az üdülőfunkció. A két funkció együtt élését a kis léptékű létesítmények, a vegyes 

elhelyezkedés garantálják. 

 

A település fejlesztési, rendezési, ingatlan-, finanszírozási, adópolitikai döntéseinek 

meghatározója elsősorban a lakó- és üdülőkörnyezet színvonalának emelése, egy 

természeti környezettel együtt élő, annak előnyeit kihasználó, de urbánus kényelmet 

nyújtó környezet kialakítása. 

 

Pilisszentlászló nem törekszik koncentrált munkahelyi fejlesztések vonzására. A 

foglalkoztatásban elsődleges a fővárosi agglomeráció munkahelyeinek szerepe, de 

elősegíti a lakosság otthoni munkáját és a lakosságot szolgáló 

kereskedelmi-szolgáltatási tevékenységek megtelepedését. 

 



  

A közigazgatási terület nagy részét borító erdők értékét természeti élőhelyként, 

klimatikus és tájképi szempontból meg kell őrizni. Bármilyen, a rekreácós funkcióhoz 

kapcsolódó fejlesztés is csak az erdőterületen kívül képzelhető el. A közigazgatási 

területet érintő források és természetes vízfolyások különös értéket képviselnek, 

vízhozamuk és vízminőségük semmilyen fejlesztési tevékenység nyomán nem 

romolhat. 

 

Pilisszentlászló külterületei a helyi szükségleteket kielégítő kis parcellás kertes és 

szántóföldi gazdálkodást szolgálják. Intenzív állattartás és növénytermesztés a 

természetvédelem szempontjai miatt nem kívánatos, de a település támogatja az 

alternatív, extenzív gazdálkodási formákat. 

 

A települési szolgáltatások fejlesztésében elsődleges a hiányzó infrastruktúra: 

szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés, gázellátás kiépítése, a háztartási 

hulladékkezelés korszerűsítése és a közterületek rendezése.  

 

Az intézményi feladatok ellátásánál Pilisszentlászló számol azzal, hogy ezeket a 

szolgáltatásokat a lakosság jelentős része a környező településeken és Budapesten 

veszi igénybe. Részben ezért és az alacsony lélekszám miatt a mennyiségi 

szempontok helyett olyan megoldásokra törekszik, amelyek a fenntarthatóság és a 

finanszírozhatóság követelményei mellett a magasabb minőségi igények 

kielégítésére alkalmasak, speciális szolgáltatásaikkal egy nagyobb települési körben 

versenyképesek. 

 

Pilisszentlászló igyekszik megőrizni azt a tájba illeszkedő településképet, amelyet 

elődei kialakítottak. Ennek érdekében építési szabályozásában lehetőség szerint a 

hagyományos beépítési módokat, arányokat, építési anyagokat részesíti előnyben. A 

hagyományos telekstruktúra és beépítési forma lassú átalakulásával, a beépítés 

intenzifikálásával a mai lakóigények kielégíthetők.  

 

A táj védelmében különös jelentősége van az erdősült határoknak, a volt 

üdülőterületek növénytakarójának, ezek védelméről az építési szabályoknak kell 

gondoskodniuk. 



  

Az ez irányba ható költségvetési, fejlesztési, intézményműködtetési, közösségi és 
marketingpolitikák mellett a településrendezésben-fejlesztésben fontosnak  tartjuk a 
következőket: 
 

 Nem kívánatos a lakosságszámnak és a település belterületének 
jelentős növekedése, ezért a lakóterület csak a már kiépülő utcák 
befejezéséig növekedjék. 

 A közterületek szabályozásánál a közműfejlesztések vonalas 
létesítményeinek a műszakilag lehetséges helyeken építésigazgatási 
eszközökkel és megfelelő finanszírozási modellel helyet  kell 
biztosítani. 

 A fejlesztések telepszerű létesítményeit önkormányzati tulajdonú 
területen kell elhelyezni, ezt építésigazgatási eszközök alkalmazásával 
támogatni kell. 

 A csatornahálózat kiépítése után az új építéseket és átalakításokat a 
csatornára való rákötéshez kell kötni. 

 A helyben lakók igényeinek és a meglévő épületállomány 
korszerűsítésének igényeit a szűk parcellarendszeren belül rugalmas 
építési szabályozásnak kell kielégítenie. 

 Az üdülőterületeknek és a lakóterületeknek olyan egységes 
szabályozást kell kapniuk, amely a funkciók egymásba való 
átalakulását és térbeli egymás mellett élését lehetővé teszik. 

 A lakóterületek fejlesztésénél meg kell akadályozni minden olyan 
tevékenység megjelenését, amely környezetszennyezésével, 
forgalmával, zajával a lakóterületet  - különös tekintettel a szűk 
telekhálózatra - terhelné, ugyanakkor lehetővé kell tenni az innovatív 
tevékenységek megtelepedését, az otthoni munka lehetőségeinek 
további szélesedését. 

 A településen elkülönült intézményi övezetet létrehozni nem kell, 
építésszabályozással kell támogatni a Szabadság és Petőfi tér 
környezetében a lakosságot kiszolgáló kiskereskedelmi, intézményi, 
vendéglátó, kulturális intézmények megtelepedését, a faluközpont 
intenzifikálódását. 

 A településkép megőrzéséért meg kell őrizni a magas tetős beépítést. 
A megengedett építménymagasságot a szűk telkek kihasználásához 
kell igazítani, ugyanakkor főként a településképben frekventált lejtőkön 
meg kell akadályozni a léptéktelen homlokzatok létrejöttét. 

 Bármely tevékenység és funkció elhelyezésénél normatív 
szabályozással kell elérni, hogy a formai-építészeti kialakítás, az 
anyaghasználat és színválasztás a település képébe illeszkedjék. 

 A külterületeken a volt zártkertek építési tilalmát fenn kell tartani. 

 A pilisszentlászlói medence erdősülő határvonalát és a műút és a falu 
elválasztását az erdősávok védelmével és a hátsó kertek megosztási 
és építési tilalmával fenn kell tartani. 

 A külterületek használatánál a táj- és a természetvédelem érdekében 
előnyben kell részesíteni a tájba illeszkedő, külterjes gazdálkodási 
formákat. Külterületen építmény elhelyezése csak a mezőgazdasági, 
erdőgazdasági tevékenységet szolgálhatja. 

 



  

 


