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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK 

Pilisszentiván hatályos településrendezési eszközei 2010-ben kerültek jóváhagyásra, melyek a 2009-
ben jóváhagyott településfejlesztési koncepció elhatározásai alapján készültek. 

2013. január 1-én az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások 
léptek életbe, többek között módosították az épített környezet védelméről szóló törvényt (Étv.), az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletet (OTÉK), továbbá 
hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
kormányrendelet. A megváltozott jogszabályi környezet, valamint a településfejlesztési 
dokumentumokban meghatározott célok következtében a hatályos településrendezési eszközökben 
foglaltak megújítása vált szükségesség - tartalmilag és szakmailag egyaránt. 

Fenti előzményeket követően a község önkormányzatának képviselő-testülete 2013 novemberében a 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról - a 2013. január 1-én érvényes jogszabályoknak 
megfelelő elkészíttetéséről - döntött. A munka célja a hatályos tervnek megfelelő tartalmú, ám az 
új jogszabályi környezet előírásaival összhangban lévő településrendezési eszközök készítése. A 
hatályos településfejlesztési koncepció elfogadása óta eltelt rövid idő miatt a településfejlesztési 
koncepció felülvizsgálata nem vált szükségessé. 
A munka elkészítésével Pilisszentiván község önkormányzata 2014. júniusában a Völgyzugoly Műhely 
Kft.-t bízta meg. A tervezési munka a megbízást követően, 2014. júliusában kezdődött meg. 

Jelen munkarészben dokumentálásra kerül a megalapozó vizsgálat helyzetelemzésének 
előkészítéseként végzett adatgyűjtés, előzményiratok és tervek feldolgozása és értékelése, 
valamint a tervezési folyamat ismertetése. A helyzetértékelési munkarészben a feldolgozott adatok 
összegzésén túl külön foglalkozunk az egyedi kezelést igénylő illetve problémás területekkel, 
továbbá áttekintjük az eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészeket. (Utóbb fejezetek nagy 
segítséget jelentenek a későbbiek során a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat 
kidolgozásához.) 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A megalapozó vizsgálat munkarész célja az eddigi tervek, kapcsolódó helyi rendeletek és a 
begyűjtött adatok értékelése, a terv és a valós igények összevetése, a település társadalmi, 
gazdasági, demográfiai helyzetének elemzése, a településszerkezet, tájhasználat, települési 
karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és 
rendszerezése. 

A következő tervfázis – a 2009-ben jóváhagyott településfejlesztési koncepció elhatározásaival 
összhangban - a Településszerkezeti terv. A településszerkezeti terv meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása 
mellett. 

Jelen tervkészítés során a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzat elkészítése előtt 
előzetesen a képviselőtestület megvitatja, egyeztetésre azonban csak a helyi építési szabályzattal 
együtt kell megküldeni. 

Jóváhagyni csak a véleményezési eljárás befejeztével, a helyi építési szabályzattal együtt lehet. 

A településszerkezeti tervet - mely szöveges és rajzi munkarészekből áll - határozattal kell 
jóváhagyni. 

A következő tervfázis a Helyi építési szabályzat (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv. A 
helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett 
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eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos 
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani. 

A HÉSZ a település teljes igazgatási területére, illetve egy részére készülő terv és szabályzat, 
melyet a képviselőtestület rendelettel hagy jóvá, jogokat keletkeztet, és kötelességeket ró az egyes 
telektulajdonosokra. Alapja a településszerkezeti terv. 

A települészerkezeti tervhez és a helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek 
készülnek. 

A településrendezési eszközök tervezetét a képviselő-testületi elfogadást megelőzően 
véleményeztetni kell az illetékes államigazgatási szervekkel, érintett területi és települési 
önkormányzatokkal, valamint a további partnerekkel. Az egyeztetési folyamat szabályait a 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet tartalmazza. 
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KÖZSÉGI ALAPADATOK 

Pilisszentiván község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó 
alapadatokat a következő táblázat rögzíti. 

Települési alapadatok 

Terület (ha) 
- Belterület 
- Egykori zártkert 
- Külterület 

 812 
 149 
 71,5 
591,5 

Lakosság (fő) 
- munkaképes korúak száma 
- regisztrált munkanélküliek száma 

4418 
 2908 
    68 

Lakásállomány (db) 1598 

Forrás: Pilisszentiván Önkormányzata, 2014 
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1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, SZEREPKÖR, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 
 
A TELEPÜLÉS REGIONÁLIS FEKVÉSE, BETAGOZÓDÁSA 

Pilisszentiván a Budapesti agglomeráció északnyugati részén, a Budapest – Dorog –Esztergom 
tengelytől (10-es főút) délre helyezkedik el. A község a fővárostól 20 km-re fekszik. A környező 
települések – Pilisvörösvár, Piliscsaba, Solymár - Nagykovácsi kivételével közúton jól 
megközelíthetők. A települést feltáró út a 1107. sz. összekötő út, amely Budapestről Solymár felől 
közelíti meg Pilisszentivánt. Erről a 10. főútra a Szabadság út végénél lehet csatlakozni. Nagykovácsi 
erdei úton érhető el.  

Sajátos településfejlődési folyamatok eredményeként a település belterülete összenőtt Pilisvörösvár 
belterületével. Pilisszentiván közigazgatásilag a Pilisvörösvári járáshoz és Pilisvörösvári kistérséghez 
tartozik. A járáshoz tartozik Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisborosjenő, Üröm, Solymár és 
Tinnye. A fenti településeken túl a statisztikai kistérséghez tartozik még Nagykovácsi, 
Remeteszőlős, Perbál, Tök és Zsámbék is, ezen települések azonban elhelyezkedésük és közúti 
kapcsolataik miatt a Budakeszi járásba lettek sorolva 2013 január 1-től. A pilisvörösvári járás a már 
korábban is együttműködő településeket fogta össze, jól jelzi ezt, hogy korábban ezen települések 
voltak tagjai a Pilisi-medence Kistérségi Önkormányzati Területfejlesztési Társulásnak. (Fenti 
települések mellett a Társulás tagjai voltak még Nagykovácsi és Remeteszőlős is.) 

A szomszédos Pilisvörösvár több szempontból is központi funkciót lát el a térségben. Ezek közé 
tartozik az alap- és középfokú oktatás, az egészségügyi szakellátás, különböző szociális ellátások, 
továbbá a speciális járási közigazgatási feladatok ellátása. 
A településről sokan ingáznak munkahelyi, illetve oktatási célból Vörösvárra és Budapestre.  

Az alapfokú oktatási feladatokat két óvoda (ebből egy magánóvoda) és egy német nemzetiségi 
általános iskola látja el. Az általános iskola épületében művészeti iskola és (állami fenntartású) 
irodatechnikai és ügyviteli szakiskola is működik. Az általános iskolák a Pilisszentiváni gyerekek 
mellett a környéki települések azonos korú gyerekeit is fogadják. A településen két családi napközi 
is működik. Az egészségügyi szakfeladatok terén a térség járóbeteg-ellátását a pilisvörösvári 
szakorvosi rendelőintézet biztosítja. A pilisszentiváni háziorvosok száma 2. A térségi szociális ellátás 
a szomszédos Pilisvörösváron több intézményben is igénybe vehető.  

Ugyancsak a járási központban, Pilisvörösváron érhető el a közigazgatási feladatok közül a járási 
építéshatóság és gyámhivatal, továbbá okmányiroda is üzemel itt. A közigazgatási feladatok mellett 
a térség rendvédelmi feladatait is a Pilisvörösvári Rendőrörs látja el. 

A főváros „elszívó ereje” leginkább a munkába járás területén mutatkozik meg, Pilisszentiván 
lakosságának mintegy 70%-a ingázik naponta a fővárosba, Pilisvörösvárra és Solymárra. Az 
ingázáshoz kapcsolódóan egyéb ellátási feladatokat is átvesz így a főváros, hiszen a munkába járók 
legtöbb esetben Budapesten veszik igénybe az egészségügyi ellátást, itt intézik hivatalos ügyeiket, 
sőt sok esetben ide járatják gyermekeiket is iskolába. Pilisszentivánra is ingáznak a környékről 
(Pilisvörösvárról és Budapestről), mintegy 350 fő jár dolgozni a községbe naponta.  

Közlekedési szempontból Pilisszentiván kedvező helyzetben van. A településen áthaladó főút a 10. 
számú főútról Solymárnál leágazik, majd a település végén visszacsatlakozik, így a falu a fővárosba 
tartó hatalmas teher- és személyforgalomtól mentesül. Mindemellett a község jól megközelíthető, 
és a főváros is könnyen elérhető.  

Pilisszentiván testvérkapcsolatot ápol a bajorországi Marktleugasttal valamint a magyarországi 
Alsószentivánnal, Bakonyszentivánnal, Cserhátszentivánnal, Felsőszentivánnal, Győrszentivánnal, 
Újszentivánnal és Zalaszentivánnal. 
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Pilisszentiván térségi elhelyezkedése 

Forrás: www.terkepcentrum.hu 
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2. TERVI ELŐZMÉNYEK 

2.1. TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEI 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) már a 2005-ben elfogadott 
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) tapasztalatait felülvizsgáló, 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó (átfogó) fejlesztési célokat, beavatkozási területeket, feladatokat fogalmaz meg. 

Az OFTK négy célja a következő: 

 értékteremtő, foglalkozást segítő gazdasági fejlődés; 

 népesedési fordulat (megújuló társadalom); 

 természeti erőforrások fenntartható használata; 

 térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

A dokumentumban megfogalmazott Pilisszentivánon is érvényesítendő stratégiai célok a következők: 

 életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás; 

 értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, környezetünk védelme, kiemelkedő 
táji értékű térségek fejlesztése; 

 a biológiai- és táji sokszínűség, valamint a hazai erdők védelme, megőrzése; 

 a környezeti oktatás, nevelés és szemléletformálás erősítése. 

A Budapest és a metropolisz térség fejlesztése prioritási tengely feladatai: 

a nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs szereppel 
rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság, 
Ócsai TK, Duna-mente, Tétényi-fennsík stb.); 
az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása; 
a Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített értékek 
kibontakoztatásával; 
Budapest agglomerációs lehatárolásának újraértelmezése. 

Még az OTK alapelveivel összhangban határozza meg a Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési 
Koncepciója és Stratégiai Programja az irányelveit a 2006-2007-es időszakra. Pilisszentiván 
térségére a következő fejlesztési irányvonalakat határozza meg: 

„A hiányzó harántoló szerkezeti kapcsolatok pótlása, ezzel egyidejűleg a zöldövezet erősítése, 
környezetigényes és környezetbarát termelő tevékenység támogatása, a helyben foglalkoztatás 
javítása. A korábban alulhasznosított urbanizált területek igényes lakóterületté válásának 
elősegítése. A hagyományos településközpontok revitalizálása. A Pilisi-medence térségében és 
Nagykovácsiban a táji-természeti adottságok védelme, a zöldövezet érdekeivel összehangolt, 
óvatos urbanizáció, ami az elővárosi vasúti fejlesztés megvalósításától függően kertvárosi típusú 
lakóterület-fejlesztést, illetve a környezetet nem terhelő termelő-szolgáltató tevékenységek 
területi bővülését eredményezheti. A kialakult lakóterületek humanizálása, a közösségi terek 
fejlesztése. A térszerkezetet és a megközelítést egyaránt javító 10-es út kiépítése. A helyben 
foglalkoztatás lehetőségének bővítése. Környezetük iránt érzékeny, többletterheléssel nem járó 
térségi kihatású intézmények letelepítésének támogatása (oktatásban, egészségügyben, 
rekreációban).” „A Budai hegyvidék övezetében a szép természeti környezettel ellentétesen 
meglehetősen monoton beépítésű városrészek jellegzetességének, változatosságának - a beépítés 
sűrűségét érdemben nem növelő - erősítése a cél, a helyi központok, a városi szolgáltatást is nyújtó 
találkozóhelyek gyarapításával, a környezet minőségének javításával, a beépített területek érdemi 
növelése nélkül.”  

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció (2013.) 

A Pest Megyei Területfejlesztési Koncepciója a megye jövőképét az alábbi módon fogalmazza meg: 
„Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye” 

Átfogó célok 

 Társadalmi megújulás (Testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és 
közösségek); 

 Gazdaság dinamizálása (Az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve); 
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 A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi és 
Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása. 

3. TÉRSZERKEZET FEJLESZTÉSE ÉS KIEGYENSŰLYOZÁSA 

 Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra 
kialakulása érdekében. 

 A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési 
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és 
vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést. 

 Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus telepü- lési struktúra, takarékos 
területhasználat, az épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése. 

 Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és 
települések fejlődésének szolgálatában. 

Pest megye új területfejlesztési programja Pilisszentivánt név szerint nem említi. 

Pest Megyei területfejlesztési stratégia és operatív program (2013.) 

Ez a megyei szintet lefedő területfejlesztési dokumentum a 2015-2020-as tervezési időszakra szól. 
Stratégiai programot is tartalmaz, mely 7 db prioritást sorol fel. Ezek közül a Pilisszentiván 
szempontjából relevánsak a következők:  

Turizmus mint stratégiai ágazat fejlesztése: turisztikai attrakciók infrastruktúrájának fejlesztése, 
tematikus kínálat bővítés, rekreációs-szabadidős kapacitások kiterjesztése – lovasturizmus (lovas 
túra útvonalak és lovardák fejlesztése), szálláshely-kapacitásfejlesztés, szolgáltatások és 
kapcsolódó tevékenységek minőségét támogató fejlesztések. 

Közlekedés – regionális és térségi kapcsolatok fejlesztése 
Kiemelt fontosságú az M10 gyorsforgalmi út 2x2 sávos megyei szakaszának mielőbbi megvalósítása, a 
10-es számú főút jelenlegi nyomvonalának kiváltása egy, a településeket elkerülő regionális 
jelentőségű főút új nyomvonalú megépítésével. Fontos cél a kerékpáros közlekedés fejlesztése is.  

Települési infrastruktúra-fejlesztés 
A több tengelyű prioritás egyike a természeti területek és értékek megóvása, a megye ökológiai 
térszerkezetének fejlesztése.  

Társadalmi innováció, megújulás 
Oktatási alapintézmények fejlesztése (bölcsőde, óvoda, családi napközi, általános iskola); kulturális 
intézmények szolgáltatásainak és infrastruktúrájának fejlesztése 

Testben és lélekben egészséges Pest megye 
Egészséges életmód és prevenciós ösztönzése; egészségügy intézményrendszeri fejlesztése. 

Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Stratégiai Programja (2007.) 

A kistérség településeinek lakóterületeit az „összenövés” veszélyezteti. Ez Pilisszentiván esetében 
Pilisvörösvár mentén már megtörtént, a Solymár felől való terjeszkedés pedig folyamatban van.  

A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési Stratégiai Programja a 
kistérségre megfogalmazott irányelvei illeszkednek a Budapesti Agglomeráció, a megyei illetve az 
országos területfejlesztési koncepció előirányzott céljaihoz. A stratégia öt prioritást fogalmaz meg: 

 Helyi közösségek kohéziójának erősítése 

 Fenntartható, versenyképes helyi gazdaság megteremtése 

 Megbízható infrastrukturális háttér biztosítása 

 Elérhető, minőségi közszolgáltatások biztosítása 

 Vonzó természeti és épített környezet kialakítása 

Az alábbi, prioritásokon belüli beavatkozási területek vonatkoztathathatóak Pilisszentivánra: 



PILISSZENTIVÁN 12 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2014. 
www.vzm.hu 

 Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása (A lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni 
tudó, fenntartható környezet); 

 

 

 

A koncepcióban megfogalmazott stratégiai célok: 

1. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS 

 A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek 
előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése. 

 Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső 
intézményfejlesztése, menedzsment szervezeté- nek felállítása. 

 Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt 
hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra. 

 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás 
intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális 
értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítése. 

2. GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA 

 A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitá- sának erősítése; több lábon 
álló gazdaság; a technológia és tudás intenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő 
hagyományos ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése. 

 Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, versenyképességének, 
exportjának növelése. 

 Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség erősítése 
kiemelten az M0 mentén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében. 
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 Soknemzetiségi jelleg megerősítése - a nemzetiségi kultúra, a nyelv és a hagyományok 
ápolása hagyományőrző szervezetek tevékenységének támogatásával 

 Civil aktivitás és együttműködés erősítése 

 Fenntartható helyi gazdaság megteremtése (mezőgazdasági művelés megőrzése, 
versenyképes KKV-szektor kialakítása) 

 Közműves ellátás biztonságának, minőségének fokozása 

 Műemlékek, település arculatát formáló építmények védelme, rehabilitációja 

 Élőhely rehabilitáció 

 Környezeti terhelés csökkentése 
 
Pilisszentivánhoz csupán egy indikatív projektet rendel, ez a Solymárt Pilisszentivánnal összekötő 
kerékpárút kiépítése.  
 

2.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

2.2.1. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) legutóbb 2013-ban 
került átfogó felülvizsgálat alá, amelynek során a törvény jelentősen módosult. A 2005. évi LXIV. 
törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT) OTrT-vel való összhangba 
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti 
rendelkezéseit kell alkalmazni. A következőkben a területrendezési tervekben meghatározott 
területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra hálózatok Pilisszentivánra vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti 
rendelkezéseit figyelembe véve. 

2.2.2. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az OTrT 31/B.§ c) bekezdése kimondja, hogy a BATrT-ben megállapított térségi területfelhasználási 
kategóriákon belül  

ca) a cb) alpont kivételével a BATrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
előírásait, 

cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) 
bekezdés e) pontjának előírását kell alkalmazni. 

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervnek térségi szerkezeti tervében megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) legalább 5 ha kiterjedésű területi egységek: 

- erdőgazdálkodási térség, 

- nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, 

- magas zöldfelületi arányú települési térség, 

b) legalább 10 ha területű térségek: 

- mezőgazdasági térség, 

- különleges rendeltetésű térség, 

c) területi korlát nélküli térség: 

- városias települési térség, 

- hagyományosan vidéki települési térség, 

- építmények által igénybe vett térség, 

- vízgazdálkodási térség. 
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A BATrT térségi szerkezeti tervlapján a település erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, városias 
települési, illetve magas zöldfelületi arányú települési térségként van ábrázolva. A törvény 5-
9.§ rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási 
egységekre vonatkozó szabályokról az alábbiak szerint: 

 Települési térség 

Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy 
kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség. 

- A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott 
helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel 
megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő 
jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva. 

a) Városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség 

- Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, 
vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 

o a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, 

o táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális 
örökség-védelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, 
és 

o a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt 
lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 

- Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami 
főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási 
engedélye alapján jelölhető ki. 

- Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új 
lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet 
kijelölni. 

- Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt 
meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület 
vagy vegyes terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő 
kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan 
használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t. 

- Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a 
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területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a 
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. 

A BATrT városias települési térségbe sorolja Pilisszentiván belterületén – a hatályos 
településszerkezeti terven jelölt – lakóterületeket és a Slötyi körüli gazdasági és tervezett 
településközpont területet, külterületen a temetőt és a mellette elhelyezkedő gazdasági 
területet, valamint a rekultivált hulladéklerakó egy részét. Új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre a közigazgatási határtól számított 200 m-en belül. 

b) Magas zöldfelületi arányú települési térség 

- legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges 
terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 

- legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki. 

A BATrT magas zöldfelületi arányú települési térségbe sorolja a belterület nyugati részén található 
közparkot (a Slötyit és környezetét). Az övezet által érintett területen zöldterület, illetve 
közlekedési terület került kijelölésre, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 Erdőgazdálkodási térség 

- Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe, 
illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a 
természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem 
csökkenhet. 

- Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek 
nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 

A BATrT erdőgazdálkodási térségbe sorolja a település nyugati és déli részén elhelyezkedő 
összefüggő erdőterületeket a Fehér-hegy nyúlvánnyal és a Templomhegyet. Az erdőgazdálkodási 
térség a településrendezési eszközökben 99%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe került 
besorolásra. 

 Mezőgazdasági térség 

- A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án 
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. 

- A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség 
vagy hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg a törvény 
1/3. számú mellékletében található területi mérleg szerinti városias települési térség és 
hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. 

- Az előző bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítésznek a 
területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan 
mértékben bővíthető a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési 
térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol – a 
mezőgazdasági térség javára – csökken a városias települési térség és a hagyományosan 
vidéki települési térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség és a 
hagyományosan vidéki települési térség területének nagysága nem változhat. A 
területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, hogy ne sértsen társadalmi 
érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az érintetteket 
a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

A BATrT mezőgazdasági térségbe sorolja a belterület mellett nyugatra, a Fehér-hegyi-dűlő volt 
zártkerti területét, a Zsíroshegyi-dűlő kertes mezőgazdasági területét (Hungáriatelep), a Vadász-
réti szántót, az Aranyhegyi-patak menti gyepterületet és a temető mellett északkeletre található 
gyepterületet. A mezőgazdasági térség 100%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe került besorolásra. 

A BATrT térségi területfelhasználási kategóriái Pilisszentivánt érintő területe és azok megfelelése 
a BATrT-ben kijelölt területnek a Településszerkezeti terv 1. melléklet (Szerkezeti terv leírása) IV.  
fejezetében (Területrendezési tervvel való összhang igazolása) található. 
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2.2.3. ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Országos övezetek Lehatárolás 

Országos ökológiai hálózat OTrT előírásait kell alkalmazni - 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Országos vízminőség-védelmi 
terület 

OTrT előírásait kell alkalmazni Országos Vízügyi Főigazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

 
Az OTrT által lehatárolt országos övezetek – Pilisszentivánt érintő - területe az alábbi táblázatban 
található meg: 

Kiemelt térségi övezet megnevezése 
OTrT-ben kijelölt 

terület 
(ha) 

Település-
rendezési 

eszközökben 
kijelölt terület (ha) 

Megfelelés 

Országos ökológiai hálózat övezete Lásd. BATrT magterület és pufferterület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

364,39 363,64 99,79% 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

727,15 727,15 100% 

Országos vízminőségvédelmi terület 
övezete 

244,23 244,23 100% 

 

Országos ökológia hálózat övezete 

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak 
olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt 
térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület 
övezetbe kell sorolni. 

Az övezetbe tartoznak a külterület déli, nyugati felén 
található erdő- és mezőgazdasági területek.  

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

Az övezetbe tartoznak a település külterületén található 
nagy kiterjedésű erdőterületek egyes részei, így a 
szentiváni erdő középső része, valamint a Nagykovácsi és 
a Piliscsaba felőli erdők. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi 
és megyei területrendezési terv és annak alapján a 
településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség 
és a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
helyi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 

 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja 
elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

A külterület közel egésze, valamint a belterület nyugati fele tartozik az övezetbe.  

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

15.§ (1) Az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervében 
rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell 
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a 
helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

Az övezetbe tartoznak a külterület déli 
erdőterületei, valamint a Fehér-hegy keleti oldala és 
a Vadász-árok területe.  
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2.2.4. KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Kiemelt térségi és megyei övezetek Lehatárolás 

Magterület övezete BATrT előírásait kell alkalmazni Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Pufferterület övezete OTrT előírásait kell alkalmazni Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján 

Földtani veszélyforrás 
területe övezete 

OTrT előírásait kell alkalmazni Budapesti Bányakapitányság 
adatszolgáltatása alapján 

A BATrT kiemelt térségi övezeteinek a településrendezési eszközökben kijelölt területe és azok megfelelése a 
BATrT-ben kijelölt területnek a IV. Területrendezési tervvel való összhang igazolása c. fejezetben 

található. 

A BATrT által lehatárolt kiemelt térségi övezetek – Pilisszentivánt érintő - területe az alábbi 
táblázatban található meg: 

Kiemelt térségi övezet megnevezése 
Agglotervben 

kijelölt terület 
(ha) 

Település-
rendezési 

eszközökben 
kijelölt terület 

(ha) 

Megfelelés 

Magterület övezete 449,08 449,08 100% 

Pufferterület övezete 35,04 35,04 100% 

Földtani veszélyforrás területének övezete 811,65 811,65 100% 

 

Magterület övezete 
BATrT 16. § (1) A magterület övezetben 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha 

a) a települési területet a magterület 
vagy a magterület és az ökológiai folyosó 
körülzárja, vagy 

b) a magterület övezetében történelmi 
sportterületek találhatók, és 

c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában 
vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek 
együttes fennállása esetén a beépítésre szánt 
terület területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e a magterület, a 
magterület és az ökológiai folyosó természetes 
és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) 
bekezdés b) és c) pontjában szereplő 
feltételek együttes fennállása esetén történő 
kijelölés csak a történelmi sportterületeken 
belül történhet. 

 

 

Magterület övezetébe tartoznak a külterületi összefüggő erdők és az Aranyhegyi-patak menti 
szántóterület.  

Pufferterület övezete  

OTrT 19.§ Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

A puffer-terület övezetébe a Vadász-rét tartozik.  
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2.3. SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI 

Az agglomeráció egyes települései az intenzív beépülés, területi terjeszkedés következtében 
összenőttek, így egy-egy fejlesztési döntéssel a többi szomszédos település is jelentős hatást 
gyakorolhat a község területeire. Pilisszentiván szomszédos települései (Piliscsaba, Pilisvörösvár, 
Solymár, Nagykovácsi) településrendezési eszközeinek a községre vonatkozó előírásait a 
következőkben ismertetjük. 

Piliscsaba és Nagykovácsi településszerkezeti tervei nem tartalmaznak Pilisszentivánt jelentős 
mértékben befolyásoló fejlesztési szándékokat illetve korlátokat, mivel az említett településekkel 
Pilisszentiván tényleges térszerkezeti kapcsolattal nem rendelkezik. 

Solymár településszerkezeti terve érdemben nem befolyásolja a község területhasználatait. A 
hatályos településszerkezeti terv nyugati határában elhelyezkedő ipari területek szomszédosak 
Pilisszentiván keleti iparterületével. (Pilisvörösvár déli részén ehhez csatlakozóan szintén gazdasági 
területek vannak kijelölve.) Emellett Solymár településszerkezeti terve ábrázol egy új Solymár-
Pilisvörösvár kapcsolatot a gazdasági területek – 10-es út összekötésére, amely a fentebb említett 
pilisszentiváni gazdasági terület mellől vezetné a forgalmat a 10-es főúthoz. 

 

1. ábra Solymár településszerkezeti terve 

Pilisvörösvár: az agglomerációs hatások leginkább Pilisvörösvár irányába érzékelhetők. Az egykor a 
hegy két oldalán elhelyezkedő települések a rendszerváltást követő szuburbanizációs folyamatok 
következtében mára teljesen összenőttek, így fontos, hogy Pilisszentiván és Pilisvörösvár 
településrendezési eszközei egymással összhangban legyenek. 

Pilisvörösvár hatályos településszerkezeti tervében a Pilisszentivánnal szomszédos területek 
(többségében kertvárosias) lakóterületként vannak kijelölve. Az itt kijelölt lakótelkek 30%-os 
beépítési intenzitással, legfeljebb 5,5 m építménymagassággal építhetők be, így nem érintik 
hátrányosan Pilisszentiván szomszédos - szintén lakó rendeltetésű - területeit.  
Hosszú távon kereskedelmi-szolgáltató területnek tervezett, jelenleg mezőgazdasági területként 
szabályozott területet találunk a Hársfa utca északi oldalán az erdő és a lakóterület között. Meglévő 
kereskedelmi szolgáltató terület található Pilisvörösvár területén, a Jószerencsét lakótelep 
közelében, amely azonban a Pilisszentiváni lakóterületekre nincs zavaró hatással. A Slötyi keleti 
partján a pilisszentiváni és pilisvörösvári határon átnyúló gazdasági terület helyezkedik el  
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2. ábra Pilisvörösvár településszerkezeti terve (2014) 

 

2.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

2.4.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 

Településfejlesztési koncepció (2009.) 

A hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat elkészítése előtt településfejlesztési 
koncepció is készült Pilisszentiván területére 2009-ben, melyet az önkormányzat képviselő-testülete 
a 148/2009. (VIII.24.) sz. határozattal fogadott el. A településfejlesztési koncepció a község 
adottságaival, illetve hiányosságaival, fejlődési folyamatainak ismertetésével és mindezek tükrében 
a jövőkép megfogalmazásával és az ehhez elvezető eszközök kutatásával foglalkozik. 

Pilisszentiván egy falusias karakterű település, melyen az agglomerációs hatások – gazdasági 
fejlesztési területek megnövekedése, lakóterületi bővülés – eddig csak kis mértékben érzékelhetők. 
Ennek oka, hogy a belterület csak korlátozott irányban növekedhet, részben a domborzat, nagyobb 
részben a települést körülölelő természetvédelmi oltalom alatt álló területek miatt. A településen 
számos helyi védelemre javasolt épület, építmény is található, erősítve a régi bányászfalu történeti 
jellegét. A koncepció a fentiek figyelembevételével a kialakult településszerkezet megőrzését, csak 
a szükséges, kismértékű fejlesztést tartja helyes irányelvnek. Mindemellett a lakónépesség 
folyamatos, lassú növekedése miatt természetesen szükség lehet belterületi bővítés racionális 
megoldására, az oktatási intézmények helyeinek bővítésére, stb.  

 

„A településrendezés és fejlesztés vezérelve továbbra is a minőségi feltételek biztosítása. Kitűzött 
alapcélok: 

 a települési környezet minőségi fejlesztése 

 a lakókörnyezet további rendezése, 

 a történelmi településközpont fejlesztése, 
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 közterületek rendezése, 

 az életfeltételek minőségének javítása 

 a lakókörnyezet komfortjának növelése, 

 a helyi intézményi-ellátás javítása, ezen belül a rekreációs-, sport és szabadidős-funkciók 
körének bővítése.” 

 
A fejlesztési koncepció településszerkezeti szempontból hangsúlyozza a kétpólusú településrész-
központ szükségességét, a rekreációs célú területek fejlesztését, közösségi programok helyszíneinek 
bővítését, stb. Fontosnak tartja az örökségvédelmi szempontból értékes népi jellegű lakóházak, és a 
bányászati múltra emlékeztető bányatelepi házak felújítását, különösen a településközpontban. 
Foglalkozik a volt zártkertes területek telkeinek egységes kialakításának szükségességével, a 
közterületi kapcsolatok megoldásával, valamint a telepszerűen beépített lakóterületek telken belüli 
utak, parkolók kialakításával. Mindezek mellett a természeti, táji környezet minőségének 
javításával illetve fenntartásával is kiemelten foglalkozni kell a településrendezés során. „…a 
karakteres „község az erdő mellett” látvány megőrzése a cél.” 

A közlekedés vonatkozásában két fontos fejlesztést nevez meg a dokumentum. Az egyik a 
szomszédos települések közötti helyi jelentőségű kapcsolatok fejlesztésének szükségessége. A másik 
a főutcaként funkcionáló Szabadság út átalakítása a települési igények figyelembe vételével (pl. 
gyalogos átkelések fejlesztése, kiemelt szegély, parkolósáv, a 10. számú főút Pilisvörösvár 
közigazgatási területén meglévő csomópontjának fejlesztése). A közösségi közlekedés 
szempontjából pedig célszerű a pilisvörösvári vasútállomások jó megközelítésének biztosítása. 

2.4.2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK 

A hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása óta eltelt rövid idő miatt a tervezett 
felülvizsgálat során nem lesznek olyan mértékű módosítások, mely településfejlesztési illetve 
településrendezési szerződések megkötését tenné szükségessé. 
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2.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

Pilisszentivánra 2010-ben készült új, OTÉK alapú településrendezési terv, mely településszerkezeti 
tervből (terv és szöveges leírás), szabályozási tervből és helyi építési szabályzatból (továbbiakban: 
HÉSZ) állt. A tervet a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. készítette (vezető tervezők: 
András István, Balla Mariann, Pogány Aurél). 

(Az Önkormányzat 2013-ban a 7/2013. sz. rendelettel hatályon kívül helyezte a helyi építési 
szabályzat 42.§ (4)-ét, amely a kertes mezőgazdasági területeken történő szabadon álló beépítésű 
telkek teleksávját határozta meg, egyéb módosítás a 2010-ben készített terv óta nem készült 
módosítás. 

A hatályos településszerkezeti terv a Szabadság út mentén a Sport utca és a Vörösvári utca között, 
az átalakuló Zsíroshegyi bányatelepet, iparterületet, valamint a Villa Negra területét 
településközpont területbe, a bányató körüli ipari, kereskedelmi területeket és a temető melletti 
üzemet kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe, a temetők és a kálvária területét különleges 
területbe (kegyeleti park és temető), a sportpályát különleges sportterületbe sorolja. A 
megszüntetett hulladéklerakó egy része különleges hulladékudvar területfelhasználásba került. 
Kisvárosias lakóterületbe tartozik a Klapka utcai négyszintes épületekből álló Jószerencsét-
lakótelep, minden más lakóterület kertvárosias lakóterületbe tartozik.  

A zöldterületeken belül közpark besorolású a Slötyi területe, míg közkertbe tartozik a Jóreménység 
és az Akácfa utca közötti park (Kucmag-rét) és az Aranyhegyi-árok menti zöldsáv.  

A terv az egykori zártkerteket - a Károlyhegyi-dűlő (Rét utca vége), a Fehér-hegyi dűlő, illetve a 
Zsíroshegyi-dűlő területeit - kertes mezőgazdasági területbe sorolja. Szántó művelési ágú területbe 
tartozik a Széles-földek területe. 

Vízműterület található az Alsóréti utca alatti meglévő vízmű és a Fehér-hegyi dűlő víztározója 
területén.  

Az erdőterületeket négy övezetbe sorolja a terv: egészségügyi, szociális, turisztikai erdők 
(Tölgyerdő és Elülső parcsirtamező), védett erdők (Kakukkhegy, Hosszúréti-erdő keleti oldala, 
Szénás-hegy, Fehér-hegy, Vadászréti-árok, Zsíroshegyi-dűlő alatti terület), szigorúan védett erdők 
(Hosszúréti-erdő nyugati oldala, Vadászrét) és védőerdők (Templomhegy, volt szénbánya területe – 
Isvánakna mellett, rekultivált hulladéklerakó területe). 

Területfelhasználási egység változtatást jelöl a hatályos településszerkezeti terv a Szabadság út és a 
Tó utca mentén lévő 5 területen (községi intézmények tömbje, orvosi rendelő tömbje – Bányatelep, 
Tó utca déli oldala, Csali csárda-tűzoltóság területe), ahol a kertvárosias lakóterület helyébe 
központi vegyes területfelhasználást javasolt.  

A terv Pilisszentiván területén az alábbi beépítésre szánt területfelhasználásokat különbözteti meg: 
- Kertvárosias lakóterület 
- Kisvárosias lakóterület 
- Településközpont vegyes terület 
- Központi vegyes terület 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
- Különleges terület - sportterület 
- Különleges terület – temető 
- Különleges terület – kegyeleti park 
- Különleges terület – hulladékudvar 

 
A település helyi építési szabályzata 8 kertvárosias és 1 kisvárosias lakóterület építési övezetet 
különböztet meg. A kertvárosias lakóterületek jellemzően oldalhatáron álló beépítési módon, a 
kisvárosias lakóterület szabadon álló módon lettek szabályozva. A kertvárosias lakóterületek 
maximális építménymagassága egységesen 4,5 m-ben lett meghatározva. A kisvárosias lakóterületek 
maximális építménymagassága 10 m. A HÉSZ 4 különböző településközponti vegyes terület építési 
övezetről rendelkezik, melyek szabadon álló beépítési móddal lettek szabályozva. A maximális 
építménymagasságok a meglévő adottságok alapján 4,5 – 7 m közé esnek. 
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A gazdasági területek között 2 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetetet 
találhatunk. (Ipari gazdasági terület nincs a településen.) Ezek szabadon álló módon, 4,5 és 7,5 m-
es maximális építménymagassággal lettek szabályozva. 

Pilisszentiván külterületének szabályozása során a terv erdőterületeket, mezőgazdasági területeket 
és vízgazdálkodási területeket jelöl. Az erdőterületek között a terv megkülönböztet szigorúan 
védett (Ev-Szv), védett erdő (Ev-V) védő (Ev) és egészségügyi, szociális, turisztikai (Ee) 
erdőterületeket. Ezek közül legnagyobb arányban a védett és a szigorúan védett erdők fordulnak 
elő. 

Mezőgazdasági területeken belül a terv megkülönböztet általános és kertes mezőgazdasági (Mk) 
területeket. Az általános mezőgazdasági területeket területhasználat alapján tovább osztja – 
szántóföldi művelésű (Má-Sz) és gyepgazdálkodási (Má-Gy) területre. A HÉSZ előírásai alapján 
építési tevékenység csak Mk övezetben folytatható, ahol lakóépület is elhelyezhető a meghatározott 
paraméterek betartásával (szabadon álló módon, 3,5 m legnagyobb építménymagasság, 16 m min. 
telekszélesség, max. 3% beépítettség).  

A vízfelületek, vízfolyások (Jági-tó, Slötyi, Aranyhegyi-patak) nincsenek vízgazdálkodási területként 
ábrázolva. 

A helyi építési szabályzat függelékében 4 db helyi egyedi védelemre javasolt építményt, egy helyi 
területi védelemre javasolt értéket és 57 db helyi egyedi védelemre javasolt épületet sorol fel. A 
szabályozási terv lehatárolja a régészeti lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeket.  

 

 
Pilisszentiván 2010-ben készült településszerkezeti terve 
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3. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA, TÁRSADALMI ELLÁTÁS 

3.1. DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK 

3.1.1. NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 

Pilisszentiván a Budapesti agglomeráció egyik települése, könnyen és hamar megközelíthető a 
fővárosból, s természeti értékei, táji környezete is növeli a települési potenciált. Ennek 
köszönhetően 510,2 fő/km2-es népsűrűsége jóval az országos átlag felett van, annak több mint 
ötszöröse. 
A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási adatai alapján Pilisszentiván állandó népessége 2011-
ben 4.143 fő volt.  

 
Pilisszentiván népesedési görbéje 1870-2011 között 

(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye) 

A XIX. század második felében még csupán 650 körüli főt számláló település a mai napig tartó gyors 
iramú népesedése figyelhető meg a fenti grafikonon. A népességszám robbanásszerű növekedése a 
bányászat miatti külföldi és magyar bányászcsaládok letelepedésével magyarázható. A népesedési 
görbe jól leköveti a bányászati periódusokat. A lakosszám 1900 és 1910 között csaknem kétszeresére 
nőtt, amikor az Erzsébet-aknában is elkezdték a bányászatot, és a vörösvári szénmezőknek is 
megkezdték a kiaknázását. Mire bezárták az összes bányát (1969), a népességnövekedés is lelassult, 
amely azután 1990-től a budapesti szuburbanizációval (főváros környéki kiköltözés) ismét beindult. 
Az 1990 és 2011 között eltelt 20 év alatt a lakosság száma 20%-kal nőtt. 

 
3.1.2. TÉNYLEGES SZAPORULAT 

Természetes szaporulat illetve fogyás 

 

1980-
1989 1990-2001 2001-2011 2013 

Kistérségi átlag 
(2001-2011) 

Megyei átlag 
(2001-2011) 

Élve születés 419 447 496 53 535 700 

Halálozás 382 469 472 48 980 764 

Összesen  37 -22  24 5 -445 -64 

Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye; Pilisszentiván Önkormányzat 

Vándorlási különbözet 

 
1980-1990 1990-2000 2001-2011 

Kistérségi átlag 
(2001-2011) 

Megyei átlag 
(2001-2011) 

Különbözet 61 610 127 855 778 



PILISSZENTIVÁN 15 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2014. 
www.vzm.hu 

Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

Tényleges szaporulat 

 
1980-1990 1990-2001 2001-2011 

Kistérségi átlag 
(2001-2011) 

Megyei átlag 
(2001-2011) 

Természetes szaporulat 37 -22 24 -445 -64 

Vándorlási különbözet 61 610 127 855 778 

Tényleges szaporulat 98 588 151 410 714 

Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

A nyolcvanas években növekedett a népesség, ekkor mind a természetes szaporulat, mind pedig a 
vándorlási különbözet pozitív értéket mutatott. Ezt követően visszaesés tapasztalható a természetes 
szaporulatban, ellenben a bevándorlás-letelepedés mértéke jelentősen megnőtt. A község 
népessége ekkor csaknem 600 fővel emelkedett. Az ezredfordulót követően ugyan nőtt a 
természetes szaporulat, ugyanakkor visszaesett a faluba való beköltözések mértéke is. Kistérségi és 
megyei adatokkal való összehasonlításban Pilisszentivánra jóval kevesebben költöztek be az utóbbi 
13 évben. 

A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSA 1980-2011 KÖZÖTT 

A népesség változásának állomásait az elmúlt 30 évben azért is érdemes megvizsgálni, mert leköveti 
az egyes népességmozgási tendenciákat, melyek jellemezték Budapest környezetének településeit. 
Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a kilencvenes években kezdetét vette a fővárosból való 
kitelepedés, illetve a vidékről érkező emberek letelepedése a faluban. Ennek mértéke 
megtízszereződött a nyolcvanas évekéhez képest. 2001-től már csupán ötödannyian érkeztek 
Szentivánra, mint az azt megelőző évtizedben. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy a település a 
védett erdők és hegyek ölelésében korlátozott mennyiségű új lakóterületet képes kialakítani, 
bővíteni. 

 

A vándorlási különbözet 1980-2011 között 
(Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye) 
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3.1.3. A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELE 

A népesség korösszetétele 

 Pilisszentiván Kistérségi átlag Megyei átlag 

0-14 év 14,9 % 17,5% 16,3% 

15-59 év 72,8% 62,5% 63,2% 

60 év felett 12,2% 20% 20,5% 

Öregedési index 0,81 1,14 1,26 
Forrás: Pilisszentiván Önkormányzata; KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

A lakosság elöregedése kismértékben mutatkozik: a 15 év alattiak száma mindössze 4%-kal 
kevesebb, mint a nyugdíjas korúaké. A település öregedési indexe valamivel magasabb, mint a 
Pilisvörösvári kistérségben átlagosan, de megegyezik a Pest megyei értékkel.  

Pilisszentiván község korösszetétele százalékosan 2011-ben 

 
Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

 

A NÉPESSÉG NEMZETISÉGI ÖSZETÉTELE 

magyar német román szlovák orosz egyéb 

3683 1034 6 13 3 42 

Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 
 
Pilisszentiván lakosságának nemzetiségi 
összetételére jellemző a meglehetősen nagy számú 
(1034 fő) német nemzetiségű lakosság, mely a község 
teljes népességének csaknem egynegyede. Kis 
arányban élnek még a községben szlovák, román és 
orosz nemzetiségűek – arányuk a lakossághoz 
viszonyítva elenyésző. 
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3.1.5. LAKÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2011-IG 

Lakóegységek száma 2011-ben 

Lakások 1613 db 

lakott 1443 

üresen álló 170 

más célra használt - 

Összesen 1613 

Üdülők - 
Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

A községben 2011-ben a népszámlálás alapján összesen 1613 lakás volt, ennek 90%-a lakott, a 
maradék 10 %-a állt üresen. Nincs nyilvántartott üdülő a településen. 

Épített lakások számának időrendi alakulása 

 
-1946 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

Száma (db) 203 222 178 251 331 226 203 
Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

Épített lakások számának időrendi alakulása Pilisszentivánon 

 
Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

Pilisszentivánon a lakásépítések üteme nem követi le egyértelműen a népességszám változásait. A 
második világháborút követően a lakásépítések száma valamelyest nőtt, majd a hatvanas években 
alábbhagyott. A hetvenes és a nyolcvanas években azonban kimagasló az építkezések száma a 
korábbihoz képest, 20 év alatt csaknem kétszer annyi lakás épült. A rendszerváltást követően 
visszaesés tapasztalható annak ellenére, hogy jelentős a faluban történő letelepedés ebben az 
időben. Az ezredforduló után a lakásépítések száma tovább csökkent.  

A lakások komfortossága 

 
Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli 

Szükség- és 
egyéb lakás Összesen 

Lakások (db) 1295 220 61 28 9 1613 
Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 
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 A lakások komfortosságának százalékos megoszlása 

 
Forrás: KSH 2011-es népszámlálás, Pest megye 

A Pilisszentivánon található lakások komfortosság szempontjából igen jó állapotban vannak. A 2011-
es népszámlálás adatai szerint a lakások 94%-a tartozik az összkomfortos vagy komfortos 
kategóriába. A komfort nélküli, a szükség- és egyéb lakások aránya igen alacsony (2%-os), ezen 
lakások egy része nem is lakott. 

3.2. A TÁRSADALOM TÉRBELI RÉTEGZŐDÉSE 

Pilisszentiván község társadalma egy viszonylag homogén közösséget alkot. A 20. század elején a 
bányászat miatt nagy számban letelepedett bányászcsaládok nem hoztak létre a településszövettől 
elkülönülő, önálló telepet, továbbá a meglehetősen nagy számú, a település lakónépességének közel 
negyedét alkotó, sváb népesség térbeli elkülönülése sem figyelhető meg. Összességében 
elmondható, hogy az egyes községrészek funkcionális és térbeli éles elkülönülése nem jellemző a 
településre. Pilisszentivánon sem jelentős társadalmi rétegződésről, sem szegregátumokról nem 
beszélhetünk. 

3.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁS 

Pilisszentivánon aktív helyi civil élet van jelen. Pilisszentiván sváb gyökerei közismertek. A német 
ajkú közösség identitástudata igen erős, ez főként a hagyományőrző rendezvények, kulturális 
alkalmak rendszeres szervezésében mutatkozik meg. 

Pilisszentivánon 14 db civil szervezet van jelen, mindegyik más és más tevékenységi körrel (sport-, 
zenei, hagyományőrző tevékenység) vesz részt a közösségi életben. A helyi civil szervezetek fő 
adatait a következő táblázatban mutatjuk be: 

Civil szervezet 
neve tevékenységi köre taglétszáma 

Civilek Szentivánért Mozgalom nincs adat nincs adat 

Fúvószenekar zene 30 

Horgász Egyesület horgászat 100 

Pilisi Len Nagycsaládos Egyesület családi programok, 
családtámogatás 

80 

„Pilisszentivánért” Faluszépítő és Környezetvédő 
Egyesület 

nincs adat 30 

Pilisszentiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület helytörténeti emlékek 
gyűjtése 

10 

Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány kulturális programok, 
hagyományok őrzése 

nincs adat 

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport német nemzetiségi 
néptánc 

20 
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Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület kultúra, egészség, utazás 280 

Pilisszentiváni Polgárőr és Tűzoltó Egyesület polgári védelem, tűz- és 
katasztrófavédelem 

60 

Sportegyesület szabadidő-sport nincs adat 

Vegyeskórus zene 35 

Pilisszentiváni Óvodás Gyermekekért Alapítvány nincs adat nincs adat 

Pilisszentiváni Római Katolikus Egyházközség karitász, énekkar, hittan nincs adat 

Szent Borbála Cserkészcsapat cserkészet nincs adat 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2014. 

Pilisszentivánon számos rendezvény közül lehet választani az év folyamán. A programok típusuk 
szerint hitéleti, oktatási-művészeti, természettudományos, kulturális, hagyományőrző, 
kereskedelmi (piac) és egyéb. A programok szervezésében részt vesz az iskola, az egyházközség, a 
nyugdíjas klub, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Duna-Ipoly Nemzeti Park (Pilisi len 
Látogatóközpont), és egyes civil szervezetek.  
Állami ünnephez kapcsolódó rendezvények a március 15-i ünnepség, Szent István király ünnepe 
illetve az 1956-os forradalom emléknapja. A hagyományőrzéssel egybefonódott egyházi ünnepek 
illetve templomi alkalmak között kell említeni a hamvazószerdai „hamvazkodást”, a feltámadási 
körmenetet, a Húsvét hétfői „Emmausz-járás-t” és a novemberi templomi búcsút. (Az egyházi 
ünnepek és az ezekhező kötődő ünnepi rendezvényekben tevékenyen részt vesz a községben jelen 
lévő római katolikus egyházközség.) 

Az évi rendszerességgel megrendezésre kerülő további rendezvényeket a község önkormányzata a 
német nemzetiségi önkormányzattal illetve az iskolával közösen szervezi. A hagyományos sváb 
alkalmak közé tartozik a februárban megrendezett disznóölés, a farsangtemetés; az április végi 
megemlékezés a faluba való betelepedésről; a majális; a június 21.-ei Napforduló Fesztivál, a 
november eleji búcsúbál; a német nyelvű Adventi gyertyagyújtás; a hagyományos nemzetiségi 
karácsony; valamint a havonta tartott dalkör és sváb beszélgetés. A hagyományőrzést szolgálja a 
rendezvények mellett a faluban lévő állandó kiállítás, helytörténeti gyűjtemény a Tájházban.  

A települési közösséget erősítő, sváb gyökerekkel nem rendelkező évi rendszeres alkalmak még a 
májusfa állítás, a Kakas Fesztivál májusban, a szüreti felvonulás, a 70 éven felüliek karácsonya és a 
Waldi kupa július közepén. 

Pilisszentiván 1988-ban testvérkapcsolatot kötött a bajorországi Marktleugasttal. A testvérkapcsolat 
eddigi számtalan eseménye és az emberek között szövődött barátság mind hozzájárultak a község 
sajátos arculatának kialakulásához. 

Pilisszentiván számos magyarországi testvértelepüléssel is kapcsolatban áll. A községek 
önkormányzatai és polgárai közötti kölcsönös megértés és barátság, a közélet minden területén 
tartósan kölcsönössé váló kapcsolat érdekében Pilisszentiván hivatalos testvérkapcsolatba lépett 
Alsószentivánnal, Bakonyszentivánnal, Cserhátszentivánnal, Felsőszentivánnal, Győrszentivánnal, 
Újszentivánnal és Zalaszentivánnal. 

3.4. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

Pilisszentivánon a humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek, a község lakossága 
számára a megfelelő közszolgáltatások elérhetők. A szomszédos Pilisvörövár járási és kistérségi 
székhely, ahol az oktatási, egészségügyi, szociális és közigazgatási feladatok közül másodfokú 
feladatok is elérhetők. 

Oktatás 

Az alapfokú oktatási feladatokat 2 óvoda (ebből egy magánóvoda) és 1 általános iskola látja el. A 
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda a falu központjának közelében helyezkedik el, míg a 
magánóvoda, a község nyugati részén. A 2 óvodában összesen 215 gyermek foglalkoztatása történik 
10 csoportban. Az önkormányzati óvodában tornaterem is rendelkezésre áll. A német nemzetiségi 
óvodában a gyermekek 3 éves kortól tanulnak német nyelvet. A másik óvoda költségtérítéses, ahol 
német és angol nyelvet is tanulnak a gyerekek. 
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A Német Nemzetiségi Általános Iskolában 20 tanteremben és 2 szakteremben folyik a tanítás 20 
osztály keretein belül 415 iskolásának. Az Általános Iskolával párhuzamosan Művészeti Iskola és 
Irodatechnikai és Ügyviteli Szakiskola is működik. Pilisszentivánon nincs középfokú oktatási 
intézmény. 

Pilisszentivánon 2 családi napközi is található még. melyben jelenleg gyermekek foglalkoztatása 
történik.  

Egészségügy 

Az alapfokú egészségügyi ellátás Pilisszentivánon biztosított. A településen 2 háziorvos, továbbá 1 
fogorvos is rendel. Gyermekorvos nincs.  

A legközelebbi szakorvosi rendelő Pilisvörösváron található, ahol a következő járóbeteg 
szakellátások érhetők el a település lakossága számára: belgyógyászat, EKG, kardiológia, sebészet, 
érsebészet, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, ideggyógyászat, ortopédia, reumatológia, 
laboratórium, röntgen, ultrahang, fizikoterápia, mozgásterápia, elmegyógyászat, pszichológia, 
tüdőgyógyászat és allergológia, gyermek pulmonológia, urológia, osteoporosis ellátás, foglalkozás-
egészségügyi szolgálat (gépjármű alkalmassági vizsgálat, munkaköri alkalmassági vizsgálat), 
bőrgyógyászat és diabetológia. A sürgősségi ellátást segíti elő a szakrendelő mellett elhelyezkedő 
mentőállomás. A faluban 1 gyógyszertár is működik. Rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatokat 
végeznek a Generációk Házában. A községben nem működik bölcsőde, mely nagy segítséget 
jelenthetne a kisgyermekes munkavállalók számára. 

Szociális ellátás 

Pilisszentivánon szociális intézmény nem található, de Pilisvörösváron elérhető két idősotthon és 
egy speciális otthon a halmozottan hátrányos helyzetűeknek. A településen a rászoruló időseknek 
lehetőségük van szociális étkeztetésben részt venni. A Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület a helyi 
idősekből álló közösség, ahol a kultúra, az egészségmegőrzés és tartalmas programok, kirándulások 
szervezése áll a középpontban. A községben biztosított a családsegítés, a gyermekjóléti 
szolgáltatások és a védőnői szolgálat.  

Kultúra 

A helyi kulturális élet kiválónak mondható. A hagyományőrző rendezvények mellett 
természetvédelmi programok, iskolai vetélkedők, tánctalálkozók, főzőtanfolyamok kerülnek 
megrendezésre a faluban, emellett külföldi kiránduló csoportok is előszeretettel látogatják a 
települést. Naponta tartanak programokat, foglalkozásokat a Generációk Házában, például 
tánctanfolyamot cserkészfoglalkozásokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
fogadóóráit, de oktatnak pingpongot és egyéb sportokat. Az iskolabővítés során színházterem épült, 
s itt kapott helyet a Községi Könyvtár is. Mindkettőben különböző programokat szerveznek a 
lakosság számára. A falu tájházában állandó helytörténeti kiállítást tekinthetnek meg az 
odalátogatók. A Generációk Házában kép, helytörténeti- vagy az aktuális ünnepeknek megfelelő 
időszakos kiállítások kapnak helyet. 

A lakosság tájékoztatását szolgálja az önkormányzat honlapja, valamint a helyi média: a Pilis Tv és 
a Szentiváni Újság. 

Pilisszentiván község Önkormányzata a község kulturális életének szervezése és finanszírozása 
valamint a civil szervezetekkel való kapcsolattartás céljából alapítványt hozott létre Pilisszentiváni 
Kulturális Közalapítvány néven. Az Önkormányzat a helyi civil szervezeteket és a nemzetiségi 
szervezeteket a Kulturális Közalapítványon keresztül támogatja. 

Pilisszentiván Község Önkormányzata partnerkapcsolatban áll a bajorországi Martktleugast 
településsel, amellyel közös kulturális, ifjúsági és egyéb civil programokat szervez, bonyolít. 

Pilisszentiván község közművelődési feladatokról szóló rendeletében az alábbi közösségi színtereket 
jelöli ki: 

 Tájház 
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 Községi Könyvtár 

 Kucmag rét - 684/7 helyrajzi számú szabadtéri területet, melyen szabadtéri rendezvények 
heyszínéül szolgál 

 Slötyi tavat - 1486 helyrajzi számú tavat és annak közvetlen környezetét, melyen szabadtéri 
rendezvényeket tartanak 

 Generációk háza elnevezésű faluházat, amelyben az önkormányzat, a civil szervezetek, az 
egyesületek és magánszemélyek csoportjai tarthatnak rendezvényeket, tanfolyamokat, 
képzéseket 

Közigazgatás, rendvédelem 

Pilisszentiván településén a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében 
helyi önkormányzat működik. Pilisszentiván Község Önkormányzatának képviselő-testülete jelenleg 
7 tagú, a munkát Pénzes Gábor polgármester vezeti. 

Pilisszentiván Község Önkormányzatának felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló 
szerve a Pest Megyei Kormányhivatal. 

Pilisszentiván a 14 települést magába foglaló, Pilisvörösvári kistérségben található. Pilisvörösvár 
több térségi feladatot is ellát. A járási központban, Pilisvörösváron érhető el a közigazgatási 
feladatok közül a járási építéshatóság és gyámhivatal, továbbá okmányiroda is üzemel itt.  

A közigazgatási feladatok mellett a község rendvédelmi feladatait a Pilisvörösvári Rendőrörs látja 
el. A településen Tűzoltóörs nincs jelen, a tűz- és katasztrófavédelmi feladatokat a Pilisszentiváni 
Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület tagjai látják el. 

3.5. ESÉLYEGYENLŐSÉG 

Pilisszentivánon szegregátumok nem alakultak ki, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 
helyzetű lakosok nem különültek el térben a község többi társadalmi rétegétől. A halmozottan 
hátrányos helyzetű lakosok a mélyszegénységben élők, akiknek száma mintegy 43 fő. Az 
önkormányzat meghozta a szükséges intézkedéseket, hogy az esélyegyenlőség a község minden 
polgára számára biztosított legyen. Az esélyegyenlőség biztosításának fontosabb intézkedései: 

- helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása, 
- jelzőrendszeri szolgáltatás, 
- szociális étkeztetés biztosítása a rászorulóknak, 
- méltányossági közgyógyellátás biztosítása 
- akadálymentesítések 
- időskorúak, önmagukat ellátni nem tudó, fogyatékkal élők otthonmaradásának elősegítése 

az étkeztetés biztosításával a pilisvörösvári „Napos Oldal” szociális központ által 

A gyermekvédelmi, családgondozói feladatokat, az idősek napközbeni ellátását a pilisvörösvári 
Napos Oldallal kötött szerződés alapján látja el az Önkormányzat. 

4. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

4.1. GAZDASÁG 

4.1.1.A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 

Gazdasági szempontból Pilisszentiván nem emelkedik ki a térségből, de a területén működő 
vállalkozások, üzemek meglehetősen sok helyi lakost foglalkoztatnak. A település keleti részén lévő 
ipari park ad helyet a különböző ipari és szolgáltató vállalatok telephelyeinek. Budapest közelsége, 
s a főváros elszívó ereje a térségi gazdasági viszonyokban és a munkaerő-áramlásban is 
megmutatkozik. Pilisszentiván gazdasági súlyát így a budapesti agglomeráció részeként is értelmezni 
kell. 

Az agglomeráció északnyugati részének települései (Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, 
Piliscsaba) fejlett gazdasággal rendelkeznek, mely térségi szinten meghatározó, s nagy számú 
munkahelyet jelent az itt élőknek. Megfelelő közlekedési tengelyek illetve gyorsforgalmi út híján a 
térség gazdasági súlya agglomerációs szinten nem mondható erősnek, hiszen Budapest határában a 
gyorsforgalmi utak mentén ún. „kereskedelmi/gazdasági elővárosok” jöttek létre (Budaörs, 
Biatorbágy, Dunaharaszti, Vecsés-Gyál, Dunakeszi-Fót). Ezzel együtt a Pilisvörösvári kistérség 
településeinek gazdasága meghatározó szerepet tölt be a fővárosi agglomeráció északnyugati 
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részén, s a távlati közlekedési fejlesztési elemek (M0 bezáródása, M10) megvalósulása esetén a 
térség gazdasági súlyának további erősödésével számolhatunk. 

4.1.2. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

Pilisszentiván gazdasága összetettnek mondható. Jelenleg a településen telephellyel rendelkező 
vállalkozások száma 436 db.  

A XX. század első felében legnagyobb gazdasági ágazatnak számító kőszénbányászat a múlt század 
közepén teljesen megszűnt. A régi meddőhányó, valamint a bányatelep helyén, a Slötyi mellett jött 
létre egy nagyobb kiterjedésű gazdasági terület.  

A település gazdasága az elmúlt 20 évben nagyobb fejlődésen ment keresztül. A rendszerváltást 
megelőzően Pilisszentivánról jóval több ember ingázott a fővárosba, hogy az ottani nagyobb 
termelővállalatokban dolgozzon (Óbuda MGTSZ, Rozmaring MGTSZ, Óbudai Hajógyár, Selyemipari 
vállalat, textilipari vállalatok). A rendszerváltást követően új helyi kis- és középvállalkozások 
jelentek meg a községben. A legnagyobb helyi vállalatok a WET Kft., a Tungsram-Schréder Zrt., a 
Ludvig és Mentesi Sütőipari Kft. és a Káem-SPED Kft. Meg kell említeni a Pilisszentiván melletti 
Pilisvörösvár elmúlt évtizedekben tapasztalható gazdasági fejlődését, amely mára megfelelő számú 
munkahelyet biztosít a környékbeli települések számára is.  

A nagyobb gazdasági üzemek mellett fontos szerep jut a községben a mikro-, kis- és 
középvállalkozásoknak A KSH 2011-es adatai szerint Pilisszentivánon a regisztrált vállalkozások 
száma 632. Ezek közül 312 egyéni vállalkozás, 195 Kft. és 119 Bt. volt regisztrálva. 

A település gazdasági egységei többnyire koncentráltan helyezkednek el a község keleti részén, az 
Erzsébet ipari park területén. Ez a terület a Slötyitől (volt bányatelep) délre és keletre helyezkedik 
el, a Solymárra vezető Tópart utca mentén. A kereskedelmi-szolgáltató egységek többségében a 
Szabadság út ás a Tópart utca mentén helyezkednek el. A 2011-es KSH adatok szerint a települési 
vendéglátóhelyek száma 19, a kiskereskedelmi üzletek száma pedig 42. 

A fontosabb vállalkozások fő adatait a következő táblázatban mutatjuk be: 

Vállalkozás 
neve termelési profilja telephelye foglalkoztatottak 

száma 

W.E.T. Kft gépjárműgyártás Bányatelep 14. 247 

Tungsram-Schréder Zrt. 
világítási 

berendezések 
Tópart u. 2. fejlesztés alatt 

Ludvig és Mentesi Sütőipari 
Kft. 

pékség Erzsébet Ipari Park 4. 106 

Káem-SPED Kft. áruszállítás Napközi köz 1. 13 

Kovi-Kő Térkőgyár térkőgyártás Erzsébet Ipari Park 10/52 hrsz 4 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás (2014.) 

Pilisszentivánon a foglalkoztatási arány megegyezik az országos átlaggal. A 2014-es önkormányzati 
adatszolgáltatás szerint a népesség megoszlása a gazdasági aktivitás szerint a következő volt: 

- foglalkoztatott:  2834 fő 
- munkanélküli:  68 fő 

Ugyanebben az évben a regisztrált álláskeresők száma 90, a tartósan munkanélküliek száma pedig 
28 fő volt, mely értékek a település lakosságának 2,02 illetve 0,63%-a. A közmunkaprogramban részt 
vevők száma 2014-ben 6 fő volt, akiket az önkormányzatnál foglalkoztattak. 

A helyi lakosság képzettsége jónak mondható, a 2011-es KSH adatok szerint - 7 éves és idősebb 
népességet vizsgálva a legmagasabb iskolai végzettség szerint - a következő értékeket kapjuk: 

- felsőfokú:    645 fő 
- középfokú (érettségivel):  1138 fő 
- alapfokú:    835 fő 
- nem végezte el a 8 általánost:  388 fő 
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Pilisszentivánról naponta a lakosság körülbelül 70%-a, mintegy 3000 fő ingázik más településre, 
ebből legtöbben Budapestre. Emellett jelentős még az elingázás mértéke a szomszédos 
településekre, főként Pilisvörösvárra és Solymárra. 

Ezzel együtt jelentős a településre ingázók száma is, hiszen naponta mintegy 350 fő érkezik a 
községbe. Az ide érkezők között nagy számban vannak a fővárosból érkezők, mellette főként a 
térség településeiről (Solymár, Pilisvörösvár) ingáznak Pilisszentivánra az emberek. 

Mezőgazdaság 

A településen a mezőgazdasággal foglalkozók száma összesen 10 fő. Bár a KSH adatok szerint 2010-
ben az egyéni gazdaságok száma 18, a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek 
száma 1, emellett további 12 őstermelő is volt regisztrálva.  

Az egyéni gazdaságok használatában ugyanebben az évben 35 ha szántóterület, 0,4 ha gyümölcsös, 
0,3 ha szőlő, 100,1 ha erdő és 0,7 ha művelés alól kivett terület volt. A KSH adatai szerint az egyéni 
gazdaságok sertésállománya 2000-ben 50 db, 2010-ben már csak 32 db volt. A lóállomány 2010-ben 9 
db volt (2000-ben 5 db volt). A tyúkállomány az utóbbi 10 évben 80%-kal csökkent, így 2010-ben már 
csak 280 tyúkot tartottak Pilisszentivánon. Emellett kis mértékben nőtt a libaállomány, bár a liba- 
és kacsatartás mértéke nem jelentős a faluban. A méhcsaládok száma azonban csaknem duplájára 
nőtt 10 év alatt a 43 családdal.  

A KSH adatai alapján a konyhakertek nagysága felére csökkent, 2010-ben már csak 0,2 ha ezek 
területe.  

Az egy mezőgazdasági szervezet használatában összes földterület nagysága 48 ha, mely teljes 
egészében szántóként van használatban. Állattenyésztés nincs. 

4.2. TURIZMUS, IDEGENFORGALOM 

4.2.1.A TELEPÜLÉS TURISZTIKAI SZEREPKÖRE 

Pilisszentiván térségének turisztikai adottságai kedvezők, hiszen a Budai-hegység illetve a Pilis által 
határolt Pilisi-medence a kirándulók és a kikapcsolódni vágyók kedvelt célterülete. Ezzel együtt mind a 
térségben, mind a községben csupán alkalmi, „egynapos” turistákkal találkozhatunk, a térség 
idegenforgalma többségében a természetjárókra korlátozódik. Ennek megfelelően Pilisszentiván turisztikai 
szempontból nem tölt be jelentős szerepet a budai agglomerációban. 

Pilisszentivánon illetve a környező településeken a természeti adottságokra alapozva lehet a turizmus 
kínálatát fejleszteni (Budai-hegyek, horgásztavak, geológiai formációk-feltárások és ehhez kapcsolódó 
programok szervezésével). 

4.2.2. TURISZTIKAI JELLEMZŐK 

A települési idegenforgalom legnagyobb részét az alkalmi turisták jelentik, akik a természetjárás miatt 
jönnek a településre. A külterületen – mely a Budai-hegység része - több túraútvonal is átvezet. A Vadász-
rét körül vezet a Jági-tanösvény, a Jági-tó és a Vadász-réti árok megkerülésével. A Szénás-hegycsoportot 
feltáró túraútvonalak szövevénye a fokozottan védett területeket elkerülik. A turistautak mentén 
tájékoztató, ismeretterjesztő táblák állnak, illetve erdei pihenőhely is található.  
A külterületen jellemző a lovas turizmus is (két lovarda is található a településen). A Slötyi tavon horgászni 
lehet, melynek főút menti partján a Csali csárda várja a vendégeket. 

Több szervezett program közül a június második felében megrendezett „Napforduló fesztivál” a 
legnagyobb, ekkor egy héten keresztül különböző típusú programokon vehetnek részt a látogatók. Ezt 
követi júliusban a Waldi kupa, ahol családi vetélkedőkön lehet részt venni. Ezen kívül szeptemberben 
szüreti bált, novemberben kolbásztöltő és pálinkafőző versenyt, májusban kakasfesztivált szerveznek a 
faluban.  

További idegenforgalmi érték a település fő utcáján lévő tájház helytörténeti gyűjteménye , valamint a 
Kálváriadomb, a műemléki templom, továbbá a település területén elszórtan található Bildstock-ok 
(képkövek). 
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A szálláshelyek hiánya mellett (Pilisszentivánon jelenleg egy panzió és egy vendégház üzemel) a turisztikai 
infrastruktúra egyéb hiányosságokkal is bír: a falu kevés vendéglátóhellyel (11 db) és kiskereskedelmi 
üzlettel (16 db) rendelkezik. Emellett szükség lenne megfelelő turisztikai marketing tevékenységre is. 

5. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 
Az önkormányzati gazdálkodásának alapelvei, hogy a közszolgáltatások és a községüzemeltetési 
feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása mellett a község pénzügyi egyensúlyát fenntartsák, 
s emellett befektetés-támogató és munkahelyteremtő politikát folytassanak. Ezzel párhuzamosan 
megvalósíthatók a fontosabb településfejlesztési feladatok. 

Az önkormányzat gazdálkodásának alapelvei között szerepel a településüzemeltetési feladatok 
megfelelő ellátása, a helyi vállalkozások támogatása, azok versenyképességének javítása, a 
megfelelő adópolitika, valamint az önkormányzat pénzügyi stabilitása és a költségvetés egyensúly 
fenntartása. 

A község vagyongazdálkodása is a fenti alapelvek mentén történik. A megfelelő adópolitika mellett 
Pilisszentiván önkormányzata ésszerű ingatlangazdálkodással képes a község pénzügyi stabilitását 
fenntartani. A község ingatlangazdálkodási alapelvei szerint az önkormányzat forgalomképes 
ingatlanjai a településfejlesztési céljoknak megfelelően értékesíthetők illetve bérbe adhatók. 

6. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
A település önkormányzata a lakosság számára minden anyagi közszolgáltatást biztosít, azonban a 
közművek jelentős része nem az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében van, így az 
önkormányzatnak sok esetben csak közvetett befolyása van a közszolgáltatások minőségére (pl. víz-, 
gáz- és elektromos hálózat). 

A község vízellátását Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) biztosítja. A megfelelő 
villamosenergia-ellátásért az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. felel. A földgázellátás 
szolgáltatója a TIGÁZ Zrt. 

A településen kiépült vezetékes távközlési ellátást a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. biztosítja, a 
vezetékes műsorelosztás (kábel TV) szolgáltatója az Intellicom és a Digi Tv. 

A település területén kiépült szennyvíz-csatorna hálózat üzemeltetője a Daköv Kft. 

A hulladék elszállítását a közbeszerzési eljárásban nyertes Avar Ajka Kft. alvállalkozóval, a 
Saubermacher Bicske Kft-vel végzi. Az eddig használt hulladékos zsákok helyett 2014. januárjától 
60, 120, 240 és a lakótelepen 1100 literes kukában történik a hulladék elszállítása. A kommunális 
hulladék elszállítása az egész községben heti 1 alkalommal, szerdai napokon történik. 

A veszélyes hulladékot – melynek mennyisége évente 2,5 tonna – évi egyszeri alkalommal szállítják 
el.  

A településen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés működik, a műanyag szelektív hulladék és a 
kötegelt papír elszállítására havi egy alkalommal kerül sor. A szervezett lomtalanítás 2014 
januárjától megszűnt a községben, helyette a szerződött és díjhátralékkal nem rendelkező 
lakosoktól közvetlenül a szolgáltatóval való időpont egyeztetés alapján egy évben egyszer 
ingyenesen elszállítják 3 m3 mennyiségig a kitett lomot. 

A zöldhulladék elszállítását a Faluszépítő Egyesület végzi az Önkormányzattal közösen, májustól 
novemberig havonta kétszer, melyet azután helyben a rekultivált egykori szeméttelep területén 
helyeznek el. A település új komposztáló telepe jelenleg épül. A faluhoz legközelebbi hulladékudvar 
Bicskén található. Éves szinten az összes elszállított települési szilárd hulladék 967 tonna, ebből a 
lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék 678 tonna (KSH, 2012-es adat).  

A további településüzemeltetési feladatokat részben a Polgármesteri Hivatal, részben különböző 
vállalkozók látják el keretszerződés alapján. 

A közparkok és közterek gondozását, valamint a hókotrást a Budagyep Kft. végzi. A település 
területén 10088 m2 zöldterület található. A rendszeresen kaszált közterületi gyepterületek nagysága 
160.979 m2. 
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A csúszásmentesítést, a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását, karbantartását és a temető 
fenntartását a Budagyep Kft., a temető üzemeltetését a Varázskő Kft. végzi. A település 20.751 m2 
közterületén gépi, 1318 m2-én kézi módszerekkel történik a csúszásmentesítés. 

7. TÁJI-TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

7.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK1 

Pilisszentiván a Dunántúli-középhegység nagytáj, Dunazug-hegyvidék középtáj, Pilisi-medencék és a 
Budai-hegyek kistáj találkozásánál helyezkedik el. A település lakó- és mezőgazdasági területei a 
Pilisi-medence, míg az erdővel borított hegyvidék a Budai-hegyek része. 

7.1.1. DOMBORZATI VISZONYOK, FÖLDTANI ADOTTSÁGOK 

Északkeleten változatos felszínű, sasbércek szabdalta árkos medencék jellemzik a tájat a Pilisi-
hegyek ölelésében. A terep alapvetően dombsági jellegű, északnyugati irányból hegylábi, lejtős 
felszínek tartanak a medencefenék irányába. A lejtőket vékony lösztakaró fedi. A medencék aljzatai 
50-100 m-re süllyedtek. A karsztformákat több helyen szenes üledék takarja, melyek gyakran 
karsztvízszint alatt helyezkednek el. A Pilisvörösvári-medencében kőszéntermelés folyt 1851-1969 
között. 
Délnyugaton mozaikosan összetöredezett sasbércsorok, hegységközi medencék, eróziós völgyek 
jellemzőek. Domborzata karsztos formákban gazdag. Pilisszentiván egyik jelképe az Iváni hegyen 
lévő Ördög-torony, amely egy hévízjárat és forráskürtő „tanútorony”. Az árkos medencékre és 
sasbércekre különölő domborzattípus jellemző e kistájra. A felszín kőzetei közé tartozik a mezozoos 
mészkő- és dolomitformáció, pannóniai és negyedidőszaki édesvízi mészkövek, homokkő és márga, 
valamint a peremeken homok és agyag összletek. Pilisszentiván legmagasabb pontja a Kis-Szénás 
hegy oldala (425 m a község területére eső magasság). 

7.1.2. TALAJTANI JELLEMZŐK 

Pilisszentiván környékén barnaföld, valamint a mészkő térszíneken gyenge termőképességű rendzina 
talajok képződtek. Ahova feketefenyőt telepítettek, ott elindult a talaj savanyodása és mállása. A 
legnagyobb kiterjedésű barnaföldek löszös üledéken alakultak ki, és homokos vályog mechanikai 
összetételűek. A talajok vízgazdálkodása kedvező, termékenységük megfelelő, Pilisszentiván 
környékén alluviális üledéken, vályog és homok mechanikai összetételű talaj található. A délnyugati 
részen az igen gyenge termőképességű rendzina talajokat erdők borítják. A barnaföldek itt vályog, 
vagy agyagos vályog összetételűek. A vályog típusú talajnak kedvező a vízgazdálkodása, míg az 
agyagos vályogtalajok az erózió következtében a felszíntől karbonátosak. Néhány kibúvásban kiscelli 
agyag is található.  

7.1.3. ÉGHAJLAT 

A település éghajlata mérsékelten meleg és száraz, a hegytetőkön mérsékelten hűvös. Az éves 
csapadékösszeg e területen 650 mm körüli, a tenyészidőszakban 320-340 mm, a csúcsok közelében 
360 mm.  
Az évi napsütés kevéssel meghaladja az 1920 órát; a nyári hónapokban 760-770, télen mintegy 180 
órán át süt a nap. A hőmérséklet évi középértéke 9,0-9,5°C, a tenyészidőszaké 16,0 és 16,5°C 
közötti, a magasabban fekvő területeken 15-15,5°C. Évente 188-193 napon át, ápr. 10-20 és okt. 16-
20. között a napi középhőmérséklet magasabb, mint 10 °C. Az évi abszolút hőmérsékleti 
maximumok átlaga kevéssel meghaladja a 31-33,0°C-ot, a téli abszolút minimumok átlaga -15,0 és -
17,0 °C közé esik. A téli félévben 45-55 nap körüli összefüggő hótakarós időszak tapasztalható, 25-
35 cm átlagos maximális hó vastagsággal. Az ariditási index értéke Pilisszentiván környékén 1,05-
1,15 körüli. A leggyakoribb szélirány az északnyugati, az ÉNY-DK lefutású völgyekben a délkeleti. Az 
átlagos szélsebesség 3-3,5 m/s, a Nagy-szénáson 4 m/s fölötti átlagot mértek. A táj éghajlata az 
erdőgazdálkodáshoz, a lankásabb részeken a szőlő- és gyümölcstermesztéshez is megfelelő.  

7.1.4. VÍZRAJZ 

A terület lejtőinek vizeit az Aranyhegyi-patak vezeti le a Dunába. A Vadász-rét déli határvonalában 
húzódik a Vadász-rét-árok, melynek vize a Jági-tavat táplálja, majd továbbfolyva az Aranyhegyi-
patakba ömlik. A Jági-tó a Jági-forrás két völgyzáró gáttal történő felduzzasztása révén alakult ki. 

                                                 
1 A 7.1. „Természeti adottságok” című munkarész „Magyarország kistájainak katasztere” alapján készült. 
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Az egykori Hársas-forrás elapadása a szénbányászat következménye. Az Aranyhegyi-patak vízhozama 
0,01-30 m3/s, ritkán ennél jóval nagyobb vízhozam is kialakulhat, mely jelentős kárt okozhat. A 
kistáj területe mérsékelten vízhiányos. Az árvizek általában nyár elején a leggyakoribbak, míg a 
kisvizek időszaka az ősz. A víz szennyezett, minősége III. osztályú. A település két állóvize a Slötyi 
és a Vadászréti (Jági)-tó. 

A talajvíz a völgyekben 2-4 m mélységben, míg a lejtőkön 4-6 m-nél található. Mennyisége nem 
jelentős. Kémiai összetétele szerint kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos. A rétegvíz 
mennyisége átlagos, az artézi kutak száma kevés. Mélységük és vízhozamuk változó, 50-250 m 
közötti mélyből 100-600l/s hozamuk van. 

7.1.5. NÖVÉNYZET 

Pilisszentiván területe a Bakonyicum flóravidékbe, ezen belül a Pilisense flórajárásba tartozik. 
Magas a természetes vegetációval borított területek aránya. A település környékén jórészt 
erdőterületek, kisebb területen – a hegyek meredek tetőin - száraz gyepek találhatók. Az erdők 
legfőképpen lombos fákból állnak, a kopárfásítások fekete fenyveseit is egyre inkább őshonos 
lombos fafajokra cserélik. A magasabb részeken gyertyános-tölgyesek, kisebb részen bükkösök 
találhatók, ezen kívül számos erdőben alkot elegyet a hárs, juhar, kőris és tölgy. Az északi 
kitettségű hegyoldalakon megjelennek a bükkös sziklaerdők és a törmeléklejtő-erdők. A fényben 
gazdag délies részeken cseres-kocsánytalan és mészkedvelő tölgyesek alkotják. A tájidegen fehér 
akác az irtások területein terjedve veszélyezteti a természetes vegetációt. A patakok mentén 
helyenként találhatók még foltokban zsombékosok, láp-, sás-, és mocsárrétek, nádasok. A telepített 
faállományok közül említésre méltók az akácosok.  

A Budai-hegység növényvilága – főként a száraz gyepeknél – igen fajgazdag. Itt megtalálható a deres 
csenkesz, a szürke napvirág, a délvidéki árvalányhaj, borzas vértő, a Szent István-szegfű. A hegység 
bennszülött növényfaja, a pilisi len, ezen kívül itt élő pannon bennszülöttek a magyar méreggyilok, 
magyar gurgolya, budai nyúlfarkfű, kövér daravirág, stb. fajai.  

Az erdők kárára történt az intenzív mészkő- és dolomit-kitermelés is, ami után azonban jelentős 
rekultiváció hatására a felhagyott bányák nagyrészt beerdősültek. 

A kistáj fajszáma több mint 1200, a védett fajok száma: 80-100. Jellemzően elterjedt özönfajok a 
bálványfa, selyemkóró, aranyvessző-fajok és az akác. 
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7.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

7.2.1. PILISSZENTIVÁN SZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSA A KATONAI FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN 

A XVIII. században a hadászatban előtérbe került a terepadottságokhoz való alkalmazkodás, ezáltal a térkép 
a harcrend kialakításában nélkülözhetetlenné vált. Ennek fényében készítették el az első, az ország teljes 
területét lefedő katonai felmérést 1766 és 1785 között. Ezt követte a második felmérés 1806-tól 1869-ig, 
végül a harmadik, mely csak néhány évvel követi a másodikat 1872-84-ig. Ezek a térképek mintegy másfél 
évszázadot átölelnek, ezáltal a táj és a települések változása jól nyomon követhető rajtuk, így Pilisszentiván 
szerkezetének alakulását is a katonai felmérések alapján vázoljuk fel. 
 

I. katonai felmérés (1782-85) 
 

Pilisszentiván (Szent Ivány) az első katonai felmérés készítésének idején patakparton fekvő, egy 
utcából álló kis falu volt. A település körül kelet-dél irányban nagy kiterjedésű szántók, míg 
nyugatra (a mai Vadász-réten) és északra szőlődombok terültek el. Pilisszentiván és Vörösvár között 
szántók, továbbá egy-egy erdő- és szőlőterület helyezkedett el akkoriban. A településről Vörösvár 
már ekkor is két irányból, a település keleti és nyugati határa felől is megközelíthető volt. Solymárt 
a Pilisszentivánról keleti irányban kivezető, majd arról leágazó útról lehetett elérni. 

 
A község az I. katonai felmérés idején egyszerű, egyutcás 
településként jelenik meg. A felmérésen felismerhető a 
település fő utcája, a Szabadság út. Az épületek már 
kőből voltak. A térkép a római katolikus templomot is 
feltünteti, amely egy kereszt alakú épület a főutca 
Solymár felőli részén. Csaba felé az első, a többitől 
nagyobb, kétszárnyú épület a régi urasági ház. A 
Szabadság u.- Hársfa u. találkozásánál egy kereszt állt. A 
faluból kiinduló dűlőutak a környező lakott területekre 
vezettek (Vörösvár, Piliscsaba, Solymár). A külterület 
nagy részén akkoriban is erdőségek húzódtak.  
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II. katonai felmérés (1829-1869) 

Az első katonai felmérés óta eltelt idő alatt a második katonai felmérésen kevés változást 
tapasztalhatunk a településen és környékén. 

A település lakóterülete lassú ütemben növekedett, a felmérésen megfigyelhető a Szabadság út 
meghosszabbodása. Ennek déli oldalán a lakóépületek hosszú bejárón keresztül közelíthetők meg. A 
lakóépületekhez kert tartozott. Új utcaként jelenik meg a főutcától délre lévő József Attila utca, 
valamint a Szabadság útból kiágazó Óvoda utca, Dózsa köz és Jóreménység utca. Jól látható a 
templom épülete is. A lakóépületek mellett a fából készült melléképületeket is feltünteti a 

felmérés. Az urasági házat ekkorra déli irányban 
kibővítették. A mai Bem utca vonalában vezető úton 
lehetett átjutni Pilisvörösvárra.  

A lakott terület körüli területhasználatokban az első 
katonai felméréshez képest kisebb változások 
figyelhetők meg. A szőlőföldek területi kiterjedése 
változott, a szántóföldek területi aránya 
változatlan. Az akkori falutól délnyugatra – a 
Fenyves utcától délre – új szőlőskertet jelöl a 
térkép, a Vadász-réti szőlő területe a térképi 
ábrázolás alapján csökkent. A Slötyi helyén 
akkoriban még legelő terült el. Markánsan jelenik 
meg a falutól délre futó árok, a Hosszú-árok. Az 
erdőterületek nem csökkentek a korábbiakhoz 
képest.  
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III. katonai felmérés (1872-1884) 

Mivel a második felmérést rövid időn belül követte a harmadik, jelentős változások nem történtek a 
településen. A Pilisszentivánt a környező településekkel összekötő utak, illetve egyéb földutak 
száma nem változott. A település utcáinak kiterjedése csupán kismértékben nőtt. A mai 
Pilisvörösvárral határos Klapka utca helyén „Akazien Wäldchen”, azaz akác erdőcske volt telepítve.  

 

A településszerkezet a korábbi 
felmérésekhez képest érdemben nem 
változott. A településen látható 
kápolna, templom, számos kereszt és 
képkő (Bildstock) a falubéliek mély 
vallásosságára utalnak. 

A József Attila utca tovább nőtt és 
létrejött a mai Bányász utca. 

A külterületen a mai dűlők elrendezése 
nagyrészt már akkor kialakításra került. 
A Vadászrétre vezető dűlőút mentén 
több képkövet is megfigyelhetünk. A 
Schuhnagel-árokban ekkor elkezdődött a 

bányászat külszíni fejtéssel. Piliscsaba felé karbantartott kocsiút vezetett. 

A szőlőművelés még fontos megélhetési forrás volt ebben az időben. A külterületen elszórtan jelölt 
legelő és a Slötyi helyén ábrázolt gémeskút a legeltető állattartásra utal.  

A harmadik felmérés óta eltelt időszak: 

Jóval több változás figyelhető meg az első világháború előtti időszakban készült térképen. A 
Szabadság út Solymár felőli része kettévált a Slötyi helyén, ahol bányatelepet alakítottak ki. A 
Bányász utca és József Attila utca házai rendezetten állnak már egymás mellett. Ezektől délre, a 
mai Ságvári telep és Táncsics telep helyén és Zsíroshegyi-dűlőn szőlőművelést folytattak. Megépült 
Pilisvörösváron a vasútvonal, melyről Szentivánról az Erzsébet-bányához vezetett egy leágazás.  
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A Fehér-hegy alatt 
(Hungáriatelep) nagyobb, négyzet 
alakú területen kiirtották az 
erdőt. A Kálvária-hegy akkoriban 
még kopár volt. A Vadász-réttől 
északra lévő irtásokon (Hársfa u., 
Rét u. mentén) jelentős szőlő-
művelést folytattak, melynek 
fontosságát több, az utak mellett 
álló kereszt jelzi. Jól elkülönül a 
hegycsúcsokon, hegygerinceken 
lévő sziklagyep az erdőktől.  

A XX. század folyamán a település 
nagy változáson esett át. 
Kialakult a település mai 
szerkezete, megszilárdult a 
térség úthálózata és a település 
tájhasználata. Fokozatosan nőtt a 
belterület a XX. század első 

felében a bányászcsaládok letelepedésével. Megépült a bányászoknak a Jószerencsét-lakótelep a 
pilisvörösvári határon, Piliscsaba felé ikerházakat építettek (Flanctelep), Istvánakna üzemi 
épületeiből lakótelepet alakítottak ki.  

Később, a budapesti urbanizáció felgyorsulásával megindult a főváros környékére való kitelepedés. 
Pilisszentiván lakóterülete ekkor rohamosan nőtt. Új lakóutcákat alakítottak ki a Kálvária mögötti 
részen, valamint a Szabadság úttal párhuzamosan a hegyek irányába (Petőfi u., Kossuth u., Borbála 
u., Akácfa u.). 

Bányászati tevékenység következtében képződött a Slötyi. A zöldfelülettel körülvett tó körül 
létrejött egy iparterület kőzúzóval és bőrgyárral, amely ma már több csarnoképületnek is helyet ad.  

 
Pilisszentiván, Topográfiai térkép (Forrás: TÉKA, tajertektar.hu) 
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Mára Pilisszentiván északi és Pilissvörösvár déli lakóterülete teljesen összeépült. Pilisszentiván 
északi, Pilisvörösvárral határos részén épült meg a Jószerencsét lakótelep egykor a 
bányászcsaládoknak. A Slötyi mellett a 80-as években még meddőhányó állt. A Slötyi körüli 
gazdasági terület dél felé bővült, ez az Erzsébet ipari park. 

Az egykori külterületi szőlőkben (Zsíroshegyi-dűlő, Fehér-hegyi-dűlő, Rét utca, Alsórét utca) sűrűn 
épültek hétvégi házak, üdülők, illetve szerszámos bódék. A Rét u. - Hársfa u. lakóterülethez közeli 
szakaszának elkezdődött kertvárosias beépítése. Új, kilencvenes évektől kialakított utcák a Klapka 
utca, a Szüret utca, Szőlő utca Pilisvörösvár felől; a Hársfa utca és a Tölgyfa utca az iparterület 
nyugati oldalán; és a Lenvirág utca a Borbála utcától délre. A községbe való kitelepedés a 
fővárosból és egyéb településekből a német ajkúak arányát lecsökkentette. 

A külterületen látható kisebb változás egyes gyepterületek beerdősítése. Az erdőterületek aránya 
maradt a legmagasabb, a felhagyott bányák fásításával, valamint egyes szántók parlagon hagyásával 
továbbra is nő. A mezőgazdasági területek aránya kismértékben csökkent egyes kertes 
mezőgazdasági területek lakó célú beépítésével. 

A Jóreménység utcában napjainkban lovarda üzemel, emellett a település egykori zártkertjeinek 
területén két helyen tartanak nagyobb létszámban lovakat. 

7.2.2. TÁJSZERKEZET 

Egy település tájszerkezetét főként a domborzati, vízrajzi és egyéb természeti adottságokhoz 
alkalmazkodó területhasználati foltok, beépített területek, valamint az azokat összekötő, 
elválasztó, vagy átszelő vonalas elemek alakítják. 

 
Pilisszentiván – Ortofotó (Forrás: www.tajertektar.hu) 
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Pilisszentiván a fővárostól északnyugatra, a Pilis-hegységtől délre, a Budai-hegység északi 
vonulatainak lábánál, a Pilisvörösvári medencétől délre helyezkedik el. 
A település domborzati adottságai jelentős mértékben meghatározzák a tájhasználatokat, melyek 
hatással vannak a tájszerkezetre is. A tájszerkezetet ily módon meghatározza az, hogy a terep 
kisebb mértékben az északi, jelentősebb mértékben pedig a déli irányba, a Budai-hegység vonulatai 
felé emelkedik.  
A hegység változatos domborzati alakzatait a karsztosodás is formálta, s az így kialakult 
karsztjelenségek a tájszerkezetet is gazdagítják.  
A település északi részének felszíni formái a vízfolyásokat összegyűjtő Pilisvörösvári-medencéhez 
kapcsolódva követik azok északnyugat-délkeleti irányú vonalát, a domborzati formákat azonban 
délebbre már a Budai hegység ezen részének észak-déli irányú völgyekkel tagolt bércei jellemzik.  
A domborzati adottságokhoz alkalmazkodva alakultak a különféle tájhasználatok. A lakott területek 
a síkabb térszíneket foglalják el az északnyugat-délkelet irányú dombhátak között, az Aranyhegyi-
patak egy ágának völgyében. Ahogy emelkedik a terep, úgy változnak a tájhasználatok, s a déli 
kitettségű hegylábakon, kisebb, lakott területekhez közelebb eső dombtetőkön előbb megjelennek a 
régi szőlőtermő területek, majd azokat is felváltják az erdők.  
Az elenyésző arányú szántók, s egyéb mezőgazdasági területek a hegyvonulatok közötti, viszonylag 
sík térségeket foglalják el.  
A táj változatosságát emeli a zártkerti részek, bányásztelepek szórványos, zárványszerű 
elhelyezkedése, ahol az épületekkel tarkított, keskeny, kisparcellás telkes területeket körbeveszik 
az egyöntetű erdőségek. 
Ugyancsak a domborzati adottságokhoz kapcsolódóan alakultak ki a vonalas tájszerkezeti elemek. 
Természetes vonalas elemek a vízfolyások. Pilisszentiván területét északnyugat-délkeleti irányban, s 
északon szeli át az Aranyhegyi-patak. A szinte teljes mértékig beépült vízfolyás a lakott terület 
főutcáját is jelenti egyben, ezáltal markáns tájalakító elem annak ellenére, hogy természetes 
formájában már szinte egyáltalán nem jelenik meg. A vízfolyást kísérő széles zöldterület, díszfás-
cserjés növénysáv a község jelentős zöldfelületi eleme, ezzel tovább erősítve a vonalas szerkezeti 
elemet.  
Mesterséges vonalas elemek a közlekedési infrastruktúra elemei, ezek azonban kevéssé dominálnak 
Pilisszentiván esetében. Az út menti területek jelentős beépítettsége miatt tájban kevéssé, a 
település szerkezetében annál inkább megjelenik a 1107. j. országos út, mely a község főutcája is 
egyben. A községet északról éppen hogy érinti a 10-es főút vonala, illetve a Budapest-Esztergom 
vasútvonal, ezek tájalakító hatása azonban Pilisszentivánon elenyésző.  
Vonalas elemként jelenik meg a bányászattal összefüggően működő egykori kötélpálya vonala 
Pilisszentiván és Nagykovácsi között. 
 
7.2.3. TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK 

Pilisszentiván a fővárostól alig 20 kilométerre, északnyugatra fekszik a Pilis és a Budai-hegység 
között, a Budai-hegység északi lábain. Tájképét meghatározzák a domborzati adottságok, vagyis az, 
hogy a község az Aranyhegyi-patak aránylag sík, keskeny völgyébe települt, s a terep pedig a Budai-
hegység irányába, dél felé emelkedik. A jellemzően hegyvidéki településen változatos domborzati 
adottságok alakultak ki, s a tájhasználatok is ehhez alkalmazkodnak.  
 
Általánosságban jellemző, hogy a hegyes-völgyes terep miatt a külterület túlnyomó részét erdőségek 
foglalják el. Ezzel párhuzamosan igen kicsi a szántó művelésű mezőgazdasági területek aránya, 
minthogy a viszonylag sík térségeket főként a lakott területek foglalják el. Az egykori szőlők, azaz a 
volt zártkerti területek egy része a belterülethez kapcsolódik, azonban az is jellemző, hogy a 
domboldalakon/dombtetőkön az erdőkben zárványként jelennek meg.  
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Megnevezés 

Összesen 
(ha) 

Arány 
(%) 

Szántó 56,9 7,01% 

Gyümölcsös 13,6 1,67% 

Gyep(legelő,rét) 55,2 6,8% 

Kert 23,5 2,89% 

Szőlő 10,6 1,31% 

Mezőgazdasági 
terület 

159,8 19,7% 

Erdő 429,4 52,91% 

Nádas 0 0% 

Termőterület 429,4 52,91% 

Kivett 221,1 27,25% 

Összesen 811,5 100% 

Forrás: www.takarnet.hu 

A művelési ágakat tekintve ugyancsak kitűnik az, hogy a tájhasználatok a terepadottságokhoz 
alkalmazkodva alakultak ki. Ez azt jelenti, hogy a tájhasználatok közül túlsúlyban vannak az erdő 
területek, melyek az igazgatási terület több mint felét foglalják el. Körülbelül feleakkora területen 
helyezkednek el a kivett területek. Ide tartoznak a vízfelületek is, így a mellette lévő kisebb tóval 
együtt mintegy 6 hektár kiterjedésű Slötyi is. A különböző mezőgazdasági területek nagyjából 
hasonló arányban találhatók a külterületen. Ezek legnagyobb részt szántók, azonban e területek a 
10%-ot sem érik el. A gyepterületek némileg kisebb hányadot képviselnek, s a volt zártkerti 
területeken meglévő szőlő, gyümölcsös és kert művelésű területek összességében nagyjából a 
gyepterületek kiterjedésének felelnek meg.  
A helyszíni bejárás során a fentiek ellenére jól látható volt, hogy a művelési ágak nem minden 
esetben tükrözik a tényleges tájhasználatokat. A szántók közül a gyengébb termőképességűek 
helyén bizonyos részeken parlag, bozótos található, s a volt zártkerti részekben a gyümölcsösök és a 
szőlőterületek is visszaszorulóban vannak. 

A tényleges tájhasználatok az alábbiak szerint alakulnak: 
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Pilisszentiván a Budai-hegység északi vonulatainak lábaira települt. A hegységi területek erdővel 
borítottak, s az igazgatási terület több mint felét kiteszik. A faállományra jellemző, hogy a lakott 
területekhez és zártkertekhez közel fekvő területeknél többnyire akác alkotja. Az 1920-as, ’30-as 
években végzett hatalmas területeket érintő kopárfásítás Szentiván területén is otthagyta nyomait, 
s – mivel apránként lombhullató fajokra cserélik – egyre kisebb területeket foglalnak el az erdei 
illetve feketefenyvesek. Ezek leginkább a lakott területhez közeli hegyeket foglalják el, s 
legnagyobb arányban és legjellegzetesebb módon talán a Fehér-hegyet borítják. A Fehér-hegy 
északi lábánál ugyancsak erdős környezetben található a község kálváriája. Az erdők természetes 
növényállományát többnyire a cseres- és kocsánytalan tölgyesek valamint a nagyobb tengerszint 
feletti magasságokon gyertyános-bükkösök képviselik.  
 
A Slötyi környezetében a tó körül keskeny galériaerdő sáv található, melyet főként különböző 
füzesek, nyarasok alkotnak.  
 
Telepített erdősávok, illetve fasorok külterületen az eleve magas erdősültség miatt nem jellemzők.  
Az Aranyhegyi-patak belterületet átszelő, a főutca mentén haladó szakasza nagy mértékben 
meghatározza a településképet, ugyanis az árkot övező területeket– a környező intenzív beépítés 
ellenére is – ligetes jelleg jellemzi.  
 
Az erdők elsődleges rendeltetése túlnyomó részt védelmi. Ezen kívül kisebb arányban gazdasági 
erdő fekszik a belterület és a zártkerti területek közötti területeken pl. az István akna és a 
hulladéklerakó környezetében.  
 
A Földhivatal nyilvántartása szerint a helyi adottságokhoz képest viszonylag kiterjedt 
szántóterületek találhatók Pilisszentiván területén. Ténylegesen azonban szántóföldek mindössze a 
Vadász-rétnél, valamint kisebb foltokban a belterülettől délkeletre találhatók. A szántó művelési 
ágban lévő terültek egy része a volt zártkerti területeken fekszik apró parcellákon, s egy részük a 
művelési ág ellenére felhagyott, területük parlagosodott. A szántók minősége igen gyenge. 
Többségük a második világháború előtt, az erdő kiirtásával jött létre, az eleinte kiváló 
eredményeket hozó termőföld azonban a domborzati adottságok miatt gyorsan erodálódott, s a 
szántóföldek ma már mindössze 6-7-es minőségi osztályba tartoznak. A szántóföldi/mezőgazdasági 
művelést nagyrészt egy gazda végzi a településen.  
 
Pilisszentiván igazgatási területén a gyepterületek a szántókhoz hasonlóan csak kisebb 
kiterjedésben találhatók. Aránylag nagyobb összefüggő gyepek mindössze a külterület délkeleti 
részén húzódnak, a gyepterületek többsége a volt zártkertek területén fekszik. Legelő állattartás a 
községben főként a lovakra korlátozódik, a legelőket is ők hasznosítják.  
Külterületen, a belterülettől délre található a jelenleg is működő temető, a Jóreménység utca déli 
folytatásában. Vele szemben fekvő területen egy szerszámnyél gyár működik, mögötte 
málnaültetvény fekszik.  
 
Lovas turizmussal, lovagoltatással foglalkoznak a temetőtől északra és keletre, illetve Jóreménység 
utcában a belterülethatár mellett. A temetőtől keletre kutyaiskola található. 
 
A Táncsics utca nyugati folytatásában található a község egykori hulladéklerakója. Területét mára 
rekultiválták, egy része gyeppel, más része fás növényzettel beültetett. A csurgalékvíz felfogására 
kisebb tározótavat alakítottak ki.  
 
Pilisszentiván természetes felszíni vizekben szegény. Vízfolyása az Aranyhegyi-patak, mely 
keresztülfolyik a külterületen, s észak felé kanyarodva – a felszínen ténylegesen alig megjelenve - 
átszeli a belterületet. A Jági-patak (vagy Vadász-réti-patak) felduzzasztásával alakították ki a Jági-
tavat, melynek nádassal körülvett területe madármegfigyelő terület. A tó körül a környező 
természeti értékeket bemutató tanösvény került kialakításra. A belterületen található „Slötyi” egy 
korábban működő homokbánya területén, természetes feltöltődéssel alakult ki.  
 
Pilisszentiván területén egykor nagy jelentőségű szénbányászat nyomai a tájban alig jelennek meg. 
Az igazgatási terület délkeleti részén fekvő egykori bányaüzemtől nyugatra még ma is megtalálható 
a Pilisszentivánt és Nagykovácsit összekötő kötélpálya nyomvonala.  
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Egykori zártkertek területei 
 
A település egykori zártkerti, kiskertes mezőgazdasági területei napjainkban jelentős változáson 
mennek keresztül. Jelenleg három fő használati forma – lakó; üdülő-gazdálkodó; parlag - figyelhető 
meg ezeken a területeken, amelyek aránya az egyes részeken meglehetősen eltér egymástól. 

Megfigyelhető az egykori zártkerti területeken a lakófunkció folyamatos megjelenése. Ez a folyamat 
leginkább a belterülettel északnyugaton szomszédos egykori zártkerti részen, a Hársfa és Rét utca 
menti területeken előrehaladott. Az Akác utcától délre elhelyezkedő területen a lakóterületek 
közelsége ellenére sem figyelhető meg ilyen ütemű funkcióváltás, a telkek jelentős része 
elhagyatott, továbbá megfigyelhető a terület cserjésedése, beerdősülése. A temetőtől délre, a 
Zsíroshegyi dűlőn szintén megjelent a lakófunkció, a területen az elmúlt években egy-egy 
kiemelkedő méretű lakóház is megépült. Alapvetően elmondható, hogy napjainkra az eredeti 
használati funkció szinte teljesen megszűnt a területeken, a lakó és parlag területek mellett az 
üdülő vagy gazdálkodó funkciójú telkek száma igen alacsony. 

7.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Pilisszentiván a Budai- és a Pilis-hegység között fekvő, a Budai-hegység északi lábaira települt 
község. Területének nagy része, külterületének szinte egésze a Budai Tájvédelmi Körzet részét 
képezi. A tájvédelmi körzet részeként Pilisszentiván területét is érinti a Szénások szigorúan védett, 
Európa Diplomás területe.  

7.3.1. NEMZETKÖZI VÉDELEM 

Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület 

A Szénás-hegycsoport területe Pilisszentiván külterületének déli, valamint Nagykovácsi igazgatási 
területének északi részein fekszik. A terület értékét a változatos felszíni formákat létrehozó 
dolomitjelenségek és az azokon megtelepült rendkívüli gazdagságú növény- és állatvilág jelenti. 
Legjelentősebb társulások a dolomit sziklagyepek, melyek reliktum (maradvány) és endemikus 
(bennszülött) növényfajokban gazdagok. Itt fordul elő többek között a világon másutt nem található 
pilisi len (Linum dolomiticum). A terület az Európa Diplomát 1995-ben kapta meg, melyet többször 
meghosszabbítottak.  

Natura 2000 – SCI élőhelyvédelmi területek 

(A Pilisvörösvári kistérségben lévő Natura 2000 területek: a Budai-hegység HUDI20009, Nyakas 
tető szarmata vonulat HUDI20037, Pilis-Visegrádi-hegység HUDI20039) 

A település külterületének egy része nemzetközi védelem alá esik, azaz része a Natura 2000 
hálózatnak. A hálózat létrehozásának célja az európai jelentőségű élőhelyek és élőhely típusok, 
illetve ehhez kapcsolódóan a természeti, ökológiai értékek megőrzése. Az ezzel kapcsolatos 
szabályok a 275/2004. (X. 8.) - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló - Kormányrendeletben kerültek meghatározásra. 

Pilisszentivánon a Natura 2000 hálózathoz tartoznak a községtől délre fekvő erdős területek.  

A kormányrendelet mellékletében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén 
meghatározott kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Pilisszentivánon az 
alábbiak: 

Budai-hegység 
(HUDI20009) 
025/2, 028/4, 029/1, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 032, 033, 068, 069/3, 069/7a, 070 

 
7.3.1. ORSZÁGOS VÉDELEM 

Budai Tájvédelmi Körzet 

Pilisszentiván a Budai-hegység északi lábainál fekszik, külterületének nagy része a Budai Tájvédelmi 
körzet védett területeihez tartozik. A terület 10.528 hektár kiterjedésű, védettségét 1978-ban 
mondták ki. A változatos felépítésű hegység területén gazdag növény- és állatvilág telepedett meg. 
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Különleges értékét (és egyben sérülékenységét) az jelenti, hogy a főváros közvetlen környezetében 
fekszik, s a város területébe több esetben benyúló, beékelődő területeket tartalmaz, így közvetlen 
kapcsolatot tesz lehetővé a városban élők számára az értékes természeti környezettel. A tájvédelmi 
körzeten belül három fokozottan védett terület található, ezek közül Pilisszentiván területén 
található a Szénások-hegycsoport, mely nemzetközi szinten is kiemelkedő értékeknek ad otthont. 
 
Budai Tájvédelmi Körzet (125/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Budai Tájvédelmi Körzet 
védettségének fenntartásáról) (032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 069/9, 070, 071, 072/1, 
072/2, 074, 075, 077, 084, 090, 093, 0100/2, 025/2, 029/1, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 
052/1, 059/2, 073/1, 073/10-19, 073/2, 073/20-27, 073/3, 073/5-7, 073/9, 076/1, 076/2, 085/2, 
091/1, 092/2, 095/1, 098/1 ) 
 
Fokozottan védett területek (032, 033, 058, 061, 067, 068, 069/3, 069/7, 071, 072/1, 074, 0100/2, 
025/2, 030/1, 030/2, 031/1, 031/2, 035/1, 059/2) 

 
„Ex lege” védett területek 

Az „ex lege” védelem a „törvény ereje általi” védelmet jelenti, azaz jelen esetben az 1996. évi, a 
Természet védelméről szóló LIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján:  
„E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, 
kunhalom és földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek 
minősülnek.” 

Pilisszentiván területén a fentiek alapján „ex lege” védett területek közé tartoznak a források és 
barlangok.  

7.3.2. ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

A természeti területeket a magasabb rendű tervekben az Országos Ökológiai Hálózat és annak övezetei 
foglalják magukba, melyekkel kapcsolatban a magasabb rendű tervek szabályokat fogalmaznak meg.  
Az Országos Területrendezési tervben meghatározott Országos Ökológiai Hálózat területét a Térségi 
Területrendezési Tervekben – jelen esetben a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében – három 
övezetbe kell besorolni:  

 magterület 

 ökológiai folyosó 

 pufferterület 

A magterületbe tartoznak Pilisszentiván területén az Agglomerációs terv szerint az erdőterületek, tehát a 
külterület túlnyomó része.  
Ökológiai folyosó övezetet az Agglomerációs terv Pilisszentiván területén nem jelöl.  
A puffer-területet Pilisszentivánon a Vadász-rét képezi.  

7.3.3. TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETEK 

A tájképvédelmi területek övezete a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében kijelölt övezet, 
a területre vonatkozó szabályokkal. A tájképvédelmi területek Országos, valamint Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi területekre oszlanak fel. 
Pilisszentiván területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület található, amely a külterület zömét 
kiteszi. Így tájképvédelmi területbe tartozik a Budai-hegyvidék településre eső része, a Vadász-rét 
gyepterülete, a Fehér-hegyi-dűlő és a Zsíros-hegyi dűlő kertes mezőgazdasági területe. 

7.3.4. HELYI VÉDELEM 

Pilisszentivánon helyi védelem alatt álló értékek nincsenek. Az Önkormányzat 78/2012. (V.02.) 
határozatában a 010/59, a 038/2 és a 046/4 hrsz-ú erdő művelés alatt álló ingatlanok helyi védelem 
alá helyezését tervezi, s felkéri a Polgármestert a védetté nyilvánítási eljárás kezdeményezését. A 
helyi védetté nyilvánítás még nem történt meg.  

A fentiek alapján általánosságban elmondható, hogy Pilisszentiván természeti, táji értékekben 
bővelkedik, mely a település arculatát jelentős mértékben meghatározza. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A1s_%28hidrol%C3%B3gia%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1p
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADznyel%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_t%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kunhalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldv%C3%A1r_%28%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9ny%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_ter%C3%BClet
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7.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

Általában tájhasználati konfliktust okoz az intenzív területhasználatok, vagy jelentős környezeti 
kibocsátással rendelkező tevékenységeknek helyt adó területek és a zavartalanságot igénylő 
területhasználatok találkozása. Ugyancsak problémát okozhat az adottságoknak nem megfelelő 
tájhasználat, vagy az, amikor egy megóvandó tájelem hasznosítása nem a megőrzés irányába 
tolódik. Ezek mellett bizonyos tájelemek nagy kiterjedésük, vagy markáns megjelenésük miatt 
vizuális konfliktust okozhatnak. 

Funkcionális 
- Slötyi körül kialakult gazdasági területek 
- István-akna területére bejutó vadak 
- működő temető területe távol a belterülettől 
- kihasználatlan egykori bányaterület 
- a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága Szabadság út északi részén 
- parkolóhelyek hiánya, rendezetlensége a főúton 

 
Ökológiai 

- a volt szeméttelep nem szigetelt, így rekultiváció után is tovább szennyezi a talajt, 
talajvizet  

- illegális hulladéklerakások  
- Slötyi gyomosodása 
- a Jági-tó eutrofizációja  
- talajlemosódás a Vadász-rét szántóföldjein 
- zártkerti telkek intenzív beépítése a szennyvízelvezetés megoldása nélkül 
 

Vizuális-esztétikai 
- illegális hulladéklerakások 
- a Szabadság sor keleti végétől a Slötyi-ig az Aranyhegyi-patak medre rendezetlen, szemetes 
- pilisvörösvári dolomitbánya látványa 
 

8. A TELEPÜLÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE 

Pilisszentivánon a zöldfelületi rendszer elemei: 
1. belterületi zöldterületek (közpark, közkert) 

2. nagy zöldfelületekkel bíró intézmények 

3. közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei 

4. telken belüli zöldfelületek 

5. vízfolyások, tavak környezete 

6. mezőgazdasági területek  

7. erdőterületek 

Pilisszentiván zöldfelületi rendszere igen gazdag annak ellenére, hogy a belterületen kimondott 
közpark nem található. A zöldfelületi rendszer fő elemeit belterületen a szerkezeti jelentőségű 
zöldfelületek, nagy zöldfelületekkel bíró intézmények, míg külterületen az erdőterületek jelentik. 

1. ZÖLDTERÜLETEK (KÖZKERT, KÖZPARK) 
A belterületi zöldfelületi elemek közül legjelentősebbek egy részről a zöldterületek. 
Pilisszentivánon csak kevés zöldterület található, s ezek egyike sem tekinthető klasszikus 
értelemben vett közparknak. A hatályos településrendezési eszközök ettől függetlenül 
zöldterületként jelölik a Slötyi területét, illetve a Kucmag-rétet, valamint a Szabadság-út közepén 
húzódó zöld sávot.  

a) Slötyi 

A Slötyi területe a szénbányászathoz kapcsolódóan kialakított homokbánya volt eredetileg, mely a 
későbbiek folyamán töltődött fel természetes módon. Jelenleg horgásztóként működik, de 
illegálisan fürdésre is használják. Partján keskeny sávban természetes növényzet található, füzes-
nyáras társulások, közvetlenül a tómeder mentén pedig nádas. A horgászathoz kapcsolódóan stégek 
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illetve horgászbódék nem kerültek kialakításra, mindössze padok és szemetesek kerültek 
kihelyezésre a tó körül vezető sétány mentén.  

b) Kucmag-rét 

A Jóreménység utca és Akácfa utca között fekszik a Kucmag-rét, mely egy – a bányaművelés 
következtében megsüllyedt – mélyfekvésű, füves terület, melyet füzes-nyáras fás növényzet övez. A 
terület többnyire rendezvények (Szentiváni Napok, egyéb kulturális események) helyszínéül szolgál.  

c) Szabadság úti zöld sáv 

A Sport utcától indulva a Szabadság út területén, az Aranyhegyi-patak két oldalán aránylag széles 
zöldsáv került kialakításra. A patak a legtöbb esetben a felszínen nem jelenik meg, csak egy kisebb 
árok húzódik végig az utcában. Az árok többnyire füves felület, mellette a fás növényzetet 
többnyire díszfa és díszcserje fajok képviselik. Ezek szakaszonként más és más növényzetet illetve 
karaktert adnak a zöldsávnak. Területén helyenként padok és egyéb utcabútorok találhatók. A 
községháza és templom előtti terület dísztér jellegű megjelenést kapott, itt kiemelt ágyásokat 
alakítottak ki, melyeket díszcserjékkel ültettek be, padokat, valamint egy díszkutat helyeztek el, és 
itt kaptak helyt a háborús hősök emlékoszlopai, valamint a millenniumi emlékmű. Szintén a 
Szabadság út területén, az Óvoda utca – Napközi utca közötti szakaszon áll a Bányász emlékmű, 
mely a község bányászathoz kapcsolódó múltjának, illetve a bánya áldozatainak állít emléket. 

2. ZÖLDFELÜLETTEL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYTERÜLETEK, SPORTTERÜLETEK, JÁTSZÓTEREK 

Számottevő zöldfelületként jelenik meg belterületen a József Attila utca - Óvoda utca sarkán 
működő Német Nemzetiségi óvoda. Ennek kertjében díszfák, s díszcserjék találhatók. Nagyobb füves 
terület tartozik a tűzoltósághoz. Fás növényzet e területen nem található. Ugyancsak jelentősebb 
növényzet nélküli nagy kiterjedésű zöldfelülettel rendelkezik az Egészségház területe. 

A község belterületén több olyan kisebb-nagyobb zöldfelület található, mely számottevő funkcióval 
nem rendelkezik. Ezek többnyire füves területek egyéb jelentős növényzet vagy 
építmény/utcabútor nélkül.  

Temető, kegyeleti park 
Külterület, Jóreménység utca (Temető) 
A temető területén a ravatalozó környezetében álló idősebb fák képviselik az értékesebb 
növényállományt. A sírhelyek körül gyepes felület található. A ravatalozóhoz harangtorony is 
tartozik, s előtte egy különálló harangláb áll. A temető keleti részén egy örvényléssel küzdő női alak 
szobra található.  
 
Ságvári utca (Kegyeleti park) 
A Ságvári utcában található a község egykori temetője, mely 1975-ben bővítési hely hiányában 
bezárt. Azóta kegyeleti parkként működik. A bejárattal szemben található a park kápolnája, mely 
1948-ban épült. A növényállományt elszórtan található örökzöldek, illetve a temető nyugati 
oldalában ültetett lombhullató fák alkotják. A kápolna előtt idős juharok állnak. 

Sportterület 
A község sportpályája festői környezetben, a Fehér-hegy lábánál, a Sport utcában fekszik. A Sport 
utcához közelebb füves futballpálya, távolabb pedig egy műfüves sportpálya található. Ettől délre 
szilárd burkolattal ellátott parkolót alakítottak ki, illetve itt található egy kemence is. A sportpálya 
mellett található a Villa Negra vendéglátó hely, melynek alagsorában kerültek kialakításra az 
öltözők.  

Játszóterek találhatók az alábbi területeken: 

 József Attila utca végében, a Fehér-hegyen található terület 

A Fehér-hegyen kialakított játszótér erdei környezetben található. A feketefenyők alatt 
fából készült játékok illetve erdei bútorok (padok, asztalok, szemetesek) kerültek 
elhelyezésre.  

 Széchenyi utca 
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A Széchenyi utcában modern játszótér került kialakításra, melynek egyik része kisebb 
gyermekek számára készült különféle játékokkal, másik felén szilárd burkolatú sportpálya és 
felnőttjátszótér, azaz szabadtéri fitnesz található.  

3. KÖZTERÜLETEK ZÖLDFELÜLETI RÉSZEI 
Közterületeken (itt most az egyes utak, utcák mentén kiültetett növényzetet értjük) jellemzően a 
növényzetet - attól függően, hogy hol helyezkedik el - többnyire a házak előtt virágkiültetések, 
cserjék képviselik, de sövények is előfordulnak. Általánosak továbbá a kisebb-nagyobb 
megszakításokkal ültetett fasorok, vagy egyes fák. Ezek a kisebb forgalmú utcákban gyakran 
gyümölcsfák (pl. meggy). A közterületek jellemzően gondozottak, s a lakók aktivitásától, ízlésétől 
függően többnyire igen változatos képet mutatnak. A közlekedési területeket gyakran kísérik 
jelentősebb növényzet nélküli, füves területek. Ilyenek találhatók pl. a Jóreménység utcában, a 
Fenyves utcában, a kegyeleti park mögötti területen, a Fenyves utcában az utca északnyugati 
szakaszán, a Fenyves és a Petőfi utca találkozásánál, a Kossuth utcából nyíló közökben, az Óvoda 
közben. 

4. TELKEN BELÜLI ZÖLDFELÜLETEK 
Pilisszentivánon a telkeknek belterületen belül való elhelyezkedésétől - így többnyire a telek 
méretétől illetve eltérő övezetbe tartozásától - függően eltérő a telken belüli zöldfelületek aránya 
és minősége is. A beállt lakóterületeken jellemzően díszkerteket alakítottak ki, esetleg kisebb 
haszonkerttel. Az egykori zártkertek területén a lakó funkció terjedésével szintén jellemző a 
díszkertek térhódítása, s a haszonkertek egyre nagyobb mértékű visszaszorulása. 

5. VÍZFOLYÁSOK ÉS TAVAK, ILLETVE AZOK KÍSÉRŐ NÖVÉNYZETE 
Kül- és belterületen a vízfolyások (Aranyhegyi-patak), tavak (Slötyi, Jági-tó) illetve az azokat kísérő 
galérianövényzet többnyire csak egy keskeny sávot jelent, így ökológiai szempontból sérülékeny 
zöldfelületi rendszert alkot. A belterületen található vizek környezete ettől függetlenül jelentős 
kondicionáló szerephez jut. 

6. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 
A Vadász-réten elterülő egyetlen, nagy kiterjedésű, összefüggő intenzív szántóföld kisebb 
zöldfelületi értékkel bír. Gazdagabb zöldfelületet jelentenek a volt zártkerti részek, melyek egy 
része lakóterületté alakult, más részén még ma is gazdálkodnak, de többnyire hétvégi házas 
területként működik, illetve akadnak jó számmal műveletlen, parlagon hagyott telkek, s olyanok is, 
amelyek immár beerdősültek.  

7. ERDŐTERÜLETEK 
Az erdőterületek - mint a legösszetettebb társulási forma – alkotják az igazgatási terület legnagyobb 
részét, közvetlenül kapcsolódnak a lakóterületekhez, s azokat körbevéve jelentős mértékben 
járulnak hozzá a település zöldfelületeihez. Bár a külterületen még most is helyenként nagy 
arányban fordulnak elő telepített erdők (fekete- és erdei fenyő, akác), ezek folyamatos fafajcseréje 
zajlik honos állományra. 

Fehér-hegy  
A belterület délnyugati részére benyúlik a Fehér-hegy északi lába, s az itt lévő (feketefenyő) erdők 
a belterület jelentős zöldfelületét adják. Itt található a Kálvária is, illetve a község egyik 
játszótere.  

Összességében elmondható, hogy Pilisszentiván zöldfelületekkel megfelelően ellátott település. Az 
egyes zöldfelületi elemek komplex rendszert alkotnak, ezzel biztosítva a zöldfelületi hálózat 
folyamatosságát, illetve az ökológiai folytonosságot, a község lakossága számára pedig a 
kondicionáló hatást és jó közérzetet. 
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9. ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

9.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK 

9.1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Pilisszentiván településszerkezetének kialakulásáról részletesen a 7.2.1. fejezet tájékoztat, a 
település történetének és régi térképeinek bemutatásán keresztül. Jelen fejezet Pilisszentiván 
jelenlegi szerkezetét tárgyalja. 
Pilisszentiván településszerkezetét az alábbi legfontosabb elemek határozzák meg: 

- Az Aranyhegyi-patak, a település kialakulásának vezérvonala, 
- a történetileg kialakult településmag, ahol összeolvad a lakó- és intézményterület, 
- a történeti településmaghoz csatlakozó lakóterületek, 
- a lakóterületté átalakuló volt zártkerti üdülőterületek, 
- a közlekedési hálózat, melynek fő eleme a település főutcája, a Szabadság út. 

Pilisszentiván mai településszerkezete egységes képet mutat, a település fejlődési stádiumai, 
növekedésének folyamatai nem képeztek élesen elkülönülő településrészeket a községben. A 
település egyes részeinek használata, az úthálózat jellege, a telekstruktúra, valamint a települési 
szövet csupán kis mértékben tér el egymástól. 

Pilisszentiván beépített területei a síkabb térszíneket foglalják el az északnyugat-délkelet irányú 
dombhátak között, az Aranyhegyi-patak egy ágának völgyében. A település a domborzati adottságok 
miatt a völgy hosszanti irányában terjeszkedett. A községben párhuzamos utcás rendszer alakult ki, 
az északnyugati-délkeleti irányú utcák rétegvonallal párhuzamos irányban futnak. A település 
területén hosszában végigfutó utcákat a főutcára közel merőleges utak kötik össze. A település 
északnyugati részén a jelentős szintbeli különbségek következtében gépjárművel járható 
keresztirányú kapcsolat kis számban alakult ki. Ez elsősorban a Templom hegyen és attól nyugatra 
szembetűnő, a terepszint itt 200 m alatt 20-22 m-t is emelkedik. 

A település legmeghatározóbb és egyben legrégebbi szerkezeti eleme az Aranyhegyi-patakot is 
magába foglaló Szabadság út és az annak folytatásában fekvő Tópart utca. A község történetileg 
legrégebbi utcája az egyik legjellegzetesebb részét képezi a településnek. A település arculatát 
alapvetően meghatározzák a Szabadság út változó keresztmetszetű lineáris teresedései. A főutca 
jellegzetessége, hogy az északi oldalán álló épületek a vele párhuzamosan futó szervizútról 
közelíthetőek meg. A Szabadság utat és a szervizutat az Aranyhegyi-patak és az azt körülvevő 
zöldsáv választja el egymástól, az utak közötti átjárás három kishídon – s további öt gyaloghídon - 
lehetséges. A település főutcája a község lineáris településközpontjaként működik, felvállalva az 
igazgatási, oktatási, egészségügyi, ellátási központ szerepét. 

A főutca és a vele párhuzamosan futó Bányász utca alkotja az ősi településmagot, melyre egykor a 
főútra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra volt jellemző. Napjainkra a 
hosszú keskeny telkeket sok helyen megosztották, a telkek szomszédos telekkel történő összevonása 
csak kis számban fordul elő. A település a domborzati adottságok és Pilisvörösvár közelsége miatt 
elsősorban a Szabadság úttól délre terjeszkedett. A főutcától északra csupán néhány utcát 
találhatunk melyek a rendszerváltást követő időkben épültek be. A település sajátosságát adja, 
hogy Pilisszentiván északon egybenőtt a hegy túloldalán elterülő Pilisvörösvárral, így szerkezetét a 
szomszédos Pilisvörösvárral együtt kell értelmezni. A két települést elválasztó határ a hegy gerincét 
követi, így a pilisvörösvári területekkel együtt vizsgálva a település ezen része szimmetrikus 
szerkezetű. Az elnyújtott alakú terület túlnyomórészt szabályos telekstruktúrával rendelkezik, ez 
alól a XX. század elején, bányászcsaládoknak épült Jószerencsét lakótelep képez kivételt. 

A főúttól délre eső településrész kiépülése az 1950-es évek után kezdődött, és a mai napig folyik. 
Ugyan 1898 körül az Erzsébet akna létesítésekor a Slötyitől délrenyugatra „Bányatelep” néven új 
településrész épült ki, az eredeti épületeinek nagy részét mára lebontották, már csak néhány régi 
lakóház áll, a területe közel fele beépítetlen, a fennmaradó részen pedig az orvosi rendelő, egy 
üzem és egy két újabb lakóház található. 

Az 1950-es évek környékén a mai Hársfa utcában, nem sokkal később a Rét utcában a bányaüzem 
segítségével - kedvező áron kínált, ill. kedvező kölcsön segítségével épített házakba - költözhettek 
új építésű házakba a szerencsésebbek. Az 1960-70-es évek környékén a főúttól délre emelkedő 
dombhát addig kizárólag mezőgazdasági célra hasznosított területeit - mai Fenyves, Petőfi, Kossuth, 
stb. utcák – kiparcellázták, mely lassanként beépült. A település ezen részein többnyire szabályos 
telekstruktúra, az ősi településmaghoz igazodó településkép alakult ki. Az egységes 
településszerkezettől csupán a nagy területigényű gazdasági, közmű és különleges funkciójú 
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területek különülnek el. Ezek többsége a Tópart utca mentén, a település keleti szélén helyezkedik 
el. 

9.1.2. BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLAT 

Pilisszentiván területhasználatát területfelhasználásonként ismertetjük kiemelve a település egyes 
részeinek esetleges sajátosságait.  

Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek 

Kisvárosias jellegű lakóterület napjainkig, csak egy helyen, a Klapka utca mentén, a település 
északkeleti közigazgatási határán alakult ki. A kertvárosias lakóterületbe ékelődő, a hegy tetején 
álló kisvárosias tömbházat a XX. század első felében, a környék bányászatának aranykorában 
építették a településre érkező bányászcsaládok részére. A Jószerencsét lakótelep nevet viselő 
négyszintes épületek 2000-3000 m2-es önálló telkeken állnak. A lakótelep különlegessége, hogy 4 
épületéből egy a Klapka utca északi oldalán, Pilisvörösvár közigazgatási területén helyezkedik el. A 
területen megvalósult beépítési struktúra idegen elem a településszerkezetben és a 
településképben, amely a beépítés magasságán túl az épületegyüttes magaslati elhelyezkedésének 
köszönhető. 

A település lakóterületei döntően kertvárosias jellegűek. A főutcától északra fekvő területen 
keskeny északnyugati-délkeleti sávban húzódnak kertvárosias lakóterületek. A terület középső és 
északnyugati felében a domborzati adottságok miatt a telkek két, helyenként egy sorban 
helyezkednek el. Területük 1000-1500 m2 körüli, de esetenként eléri a 2000-2500 m2-t is. A telkek 
beépítettsége nem nevezhető intenzívnek, a telkeken belüli jelentős szintkülönbségek miatt sokszor 
területüknek csupán elülső fele hasznosítható intenzíven. A terület délnyugati részén a kisebb 
szintkülönbségek miatt intenzívebb beépítés tudott kialakulni, a telkek itt négy sorban 
helyezkednek el. A Klapka utca és a Szőlő utca között a telek területe a szervezett 
felparcellázásnak köszönhetően egységesen 500 m2 körüli, a Szőlő utcától délre 500 és 1000 m2 
között mozog. 
A településközpont lakóterületei túlnyomórészt a sváb településmag jellemzőit mutatják. A 
Szabadság út, valamint a Bányász utca mentén elhelyezkedő telkek többsége intenzíven beépített, 
oldalhatáron álló, fésűs elrendezésű lakóházakkal. A telkek mérete 500-800 m2 körülire tehető, 
ettől jelentősen csupán az Óvoda utca és a Bányász utca sarkán álló óvoda több mint 3000 m2-es 
telke tér el. 
Az ettől délre elhelyezkedő, időben is újabb lakóterületekre a keskeny hosszútelkes telekstruktúra 
már nem jellemző, helyette 2:3-2:4 arányú szabályos téglalap alaprajzú, 500-800 m2-es telkeket 
hoztak létre. Ehhez képest csak a régi temető 6800, valamint az orvosi rendelő 4500 m2-es - 
jelentős közösségi zöldfelülettel kialakított - telke mutat nagyobb eltérést. 
A déli lakóterületektől kissé leszakadva, a település belterületén fekvő jelentősebb erdőterület 
nyugati oldalán kialakult lakóterület – a „Flanctelep”- többségében az előző területekkel mutat 
hasonlóságot. A terület érdekessége a Rét utca és a Hársfa utca valamint egy eddig el nem nevezett 
közterület által határolt tömb, amelyben a telkek keretszerű elrendeződését figyelhetjük meg, egy-
két a tömb belsejébe nyúló nyeles telekkel együtt. 
Pilisszentiván leginkább leszakadó lakóterületi része az „István-akna”, amely külterületi erdőkkel 
körülvéve a település középső keleti részén helyezkedik el. A terület gyalogos megközelítése 
külpontos elhelyezkedésének köszönhetően problémás, gépjárművel történő megközelítése szintén 
csak jelentős kerülő megtételével lehetséges. 

A település jelentős lakóterületi tartalékkal rendelkezik, így lakóterületeinek bővítésére jelenleg 
nincs szükség. A belterületen nagy számban találunk üres, kihasználatlan építési telkeket, amelyek 
legnagyobb számban a Pilisvörösvárral határos településrészen - Szőlő, Szüret és Klapka utcák – 
valamint a Kucmag-réttől keletre elhelyezkedő újonnan kiszabályozott területrészeken találhatóak. 

Intézményi és szolgáltató területek 

Szolgáltató terület jellemzően a település történelmi központja, amely a templom és a városháza 
környékén alakult ki, a Szabadság út két oldalán. A település kiskereskedelmi-, szolgáltató- és 
vendéglátó ipari egységeinek többsége – két étterem, cukrászda, fagyizó, gyros-os, lottózó, nemzeti 
dohánybolt stb. - itt helyezkedik el. A főúton található a település legnagyobb élelmiszerüzlete, a 
CBA épülete is. A Szabadság úttól keletre, a Tópart utcában fekszik a település legnagyobb 
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vendéglátóhelye, a Csali Csárda. Vele szemben az út túloldalán egy másik vendéglő, valamint a 
Jókenyér pékségéhez tartozó vendéglátóhely található. A főúttól északra fekvő lakóterületen – a 
főút közelsége miatt – a lakosság alapvető szükségleteit kielégítő kereskedelmi egység nem 
található, számuk a főúttól délre jóval magasabb. A Rét utcában pékség, dohánybolt, lottózó, a Rét 
utcát a Hársfa utcával összekötő út mentén vendéglő és egy gyros-os helyezkedik el. Ezen a 
településrészen, a sportpálya mellett találhatjuk továbbá a Villa Negra épületét is, ami szintén 
vendéglátó funkcióval bír. A templomtól délre fekvő településrészen, az Óvoda utcában cukrászda, 
görög vendéglő és a település második legnagyobb élelmiszer boltja, a Coop található. A Bányász 
utca és a Ságvári utca kereszteződésénél még egy kis vegyesbolt található. A déli településrészen, a 
Jóreménység utcában található a Róza Panzió. 

Az intézmények többsége szintén a főutca mentén helyezkedik el, itt található a pilisszentiváni 
Községháza, a Római Katolikus Templom és a parókia épülete, a Német Nemzetiségi Általános Iskola 
és Művészeti Iskola a vele egy épületben lévő könyvtárral, a közösségi ház – a Generációk Háza -, a 
Tájház, a Tűzoltóság épülete, az Orvosi rendelő valamint egy magánóvoda és egy magánbölcsőde is. 
Egyéb intézményterületek csak kis számban fordulnak elő a településen, a Pilisszentiváni Német 
Nemzetiségi Óvoda a főúthoz közel, az Óvoda utcában található, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Pilisi 
Len Látogatóközpontja pedig a Bányász utcában van. 

Gazdasági területek 

A teherforgalmat is igénylő gazdasági telephelyek elsősorban a főút mentén telepedtek meg a keleti 
településrészben. A település hatályos szerkezeti terve Pilisszentivánon ipari gazdasági területet 
nem jelöl. A helyszíni vizsgálatok alapján azonban elmondható, hogy a településen több kisebb, 
ipari jellegű terület is található. A település ipari területei a Tópart utca keleti végén helyezkednek 
el az egykori bányaterületként szolgáló Slötyi-tó környékén. Itt található a Tungsram-Schréder Zrt. 
és a Ludvig és Mentesi Sütőipari Kft. telephelye is. A Slötyi-tó keleti partján egy kisebb, 
Pilisvörösvár területére is átnyúló ipari jellegű terület fekszik. A temetővel szemközti teleken egy 
szerszámnyél gyártással foglalkozó cég működik. 
Pilisszentiván kereskedelmi, szolgáltató területei mind a Slötyi-tó nyugati, déli, keleti partja 
mentén helyezkednek el. Itt található a WET Kft. és a Káem-SPED Kft. telephelyei, valamint 
gumiszerviz, asztalos üzem, fémszerkezet gyártó, napkollektor és uszodatechnikával foglalkozó cég, 
épületvillamossági bolt, és egyéb kisebb kereskedelmi és szolgáltató egységek. 

Különleges területek 

A település területén a Jóreménység utca végében található Varga Ménes Lovarda sorolható 
különleges beépítésre szánt területi kategóriába. A lovarda egy körülbelül 4000 m2-es telken 
helyezkedik el. 

Beépítésre nem szánt területek 

Erdőterületek 

A település jelenlegi belterületén három nagyobb foltban fordul elő erdőterület. A templomtól 
északra a Templom hegyen több mint egy hektáros területen feketefenyő erdő terül el, a hatályos 
településszerkezeti terv ezt a területet védőerdő kategóriába sorolja. A Kálvária domb körüli 
fenyőerdők mintegy 6,5 ha-os része a belterülethatáron belül helyezkedik el, a hatályos terv a 
területet védett erdőként ábrázolja. A harmadik belterületi erdőterületbe az István aknához vezető 
út menti kisebb erdőrészletek tartoznak (~1,5 ha), amelyeket a szerkezeti terv egészségügyi, 
szociális, turisztikai erdőbe sorol. 

Zöldterületek 

A település legjelentősebb kiterjedésű zöldterületei közé a Slötyi-tó körüli zöldterület és a főutca 
mentén húzódó zöldsáv tartozik. Utóbbi nem tekinthető kimondottan közösségi zöldterületnek. A 
Szabadság út és a Bem utca kereszteződésével szemben található a település játszótere, amelyen 
sportpálya is található. Egy nagyobb közösségi használatú erdei pihenő található még a József Attila 
utca nyugati végénél is. A Bánki Donát utca vége és a Jóreménység utca között jelentős méretű üres 
zöldterület, a Kucmag-rét fekszik, amely nagyobb szabadtéri rendezvények színteréül szolgál. 

Vízgazdálkodási terület 
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Pilisszentiván legnagyobb vízgazdálkodási területét a Slötyi-tó teszi ki, területe körülbelül 6 hektár. 
A települési vízmű a Fenyves és Kossuth nyugati végénél található, de gépjárművel az Erdő utca 
felől közelíthető meg. 

Különleges beépítésre nem szánt területek 

A település különleges területei közé tartozik a jelenlegi és régi temető, a település sportpályája, a 
hulladéklerakó egykori területe, a külterületen található lovarda és kutyaiskola. 

A régi temető napjainkban kegyeleti parkként funkcionál, a Ságvári és Fenyves utca között 
helyezkedik el, területe körülbelül 6800 m2. A jelenleg is működő temető a Pacsirtamezőn 
helyezkedik el, közel 3 ha-on. 
A település sportterülete a Sporttéren helyezkedik el közel 1,5 hektáron. A területen két sportpálya 
található, valamint a Villa Negra vendéglő épülete. 

9.2. ÉPÜLETÁLLOMÁNY 

Pilisszentiván épületállománya, telekhasználata, a beépítés módja és intenzitása elsősorban építés 
idejéből adódó jellegzetességeket mutat. 

A község történetileg legrégebbi utcája az egyik legjellegzetesebb részét képezi a településnek. A 
főútra egykor az arra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra, oldalhatáron 
álló beépítés, az utcafrontra merőleges épülettömeg és az oromfalas nyeregtető volt jellemző. A 
korabeli térképeken jól látható, hogy a XIX. század végéig megépült házak mindegyike utcára 
merőlegesen állt, vagyis a falu fésűs beépítésű volt. A telkeken utcára merőleges hossztengelyű, 
nyeregtetős, oromfalas házak épültek. A régi vályog parasztházak hármas tagolásúak voltak és soros 
elrendezéssel épültek. A helyiségek sorban egymás mögött helyezkedtek el, egy tengelyre felfűzve. 
A XX. század elején még több ilyen ház is épült, a jómódúabbak azonban már téglából építkeztek. A 
szegényebb családok házainak nem volt oszlopos, mellvédes tornáca csak gangja. A házak falait 
rendszerint fehérre meszelték. A főutcával párhuzamosan futó Bányász utca régi épületei beépítés 
szempontjából jelentős hasonlóságot mutatnak, nagyobb különbség csupán a telkek mélységében 
fedezhető fel. A történeti településmag épületei közül a Községháza és az általános iskola 
emeletes, tetőtérbeépítéses épülete, valamint a Katolikus Templom tornya emelkedik ki. 

Napjainkra a hosszú keskeny telkeket sok helyen megosztották, a 60-as, 70-es években a 
hagyományos vidéki vályogházak jelentős részét elbontották, vagy átépítették és a helyükön 
jellemzően 100 négyzetméteres, négyzet alapú, sátortetős házak építettek. Legtöbb tisztán a 60-as, 
70-es években épült sátortetős kockaházat a Hársfa utca déli oldalán találhatunk. Emellett azonban 
sok helyen előfordul a régi parasztházak utcai homlokzatának szocializmusban történő átépítése, az 
utcai épületrész kiszélesítése, ami utcakép szempontjából jellegzetes 60-as, 70-es évekbeli 
faluképet mutat. Ilyen utcaképet figyelhetünk meg például Rét utca északi oldalán illetve a 
Szabadság út több szakaszán is. 

A településkép alakulásának következő jelentős nagy korszakát a 80-as, 90-es évek jelentette. Az 
1980-as években az első kockaházak már közel 30 évesek voltak, egy újabb generáció lakásigényeit 
kellett már kielégíteni. Az ebben az időszakban épült átlagos házak 3-400 m2-esek voltak. A pince 
helyett alagsort alakítottak ki, a földszint és az emelet felett a tetőteret is beépítették. Hatalmas 
épülettömegek keletkeztek, teljesen különböző tervezési elvek mentén, az utcakép megbomlott. Az 
épületek többségén megjelenik az erkély, amely valamelyest oldja a hatalmas tömeget. Ilyen 
jellegzetes beépítéssel a település sok részén találkozhatunk, például a Rét utca déli oldalán, 
Szabadság út nyugati végén, a Fenyves utcában, stb. 
Az épületek telken belüli elhelyezése a 80-as évektől az újabb korok igényeinek megfelelően 
alakult. Az épületek a feltáró utcákhoz leggyakrabban előkerttel kapcsolódnak és általánossá vált a 
szabadonálló beépítési forma is. Az épületek legnagyobb részben földszintesek, 
tetőtérbeépítésesek, esetenként emeletesek, a lejtős területrészeken általában magas alagsori, 
vagy pinceszintekkel épültek. 
Általánosan elmondható azonban, hogy napjainkban a település egyetlen részén sem figyelhető meg 
a fent említett építési korszakok – oldalhatáron álló parasztház, szocialista korban épült kockaház, 
80-as, 90-es évekbeli „óriásház” – tiszta, önálló megjelenése. A település jelenlegi arculatát a 
különböző korszakokban épült épületek együttes megjelenése adja. 
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A település legújabb lakóterületein megjelenő lakóépületek mediterrán, minimalista vagy olykor 
meghatározhatatlan stílust képviselnek. Ilyen lakóterületekkel többnyire a belterület déli peremén 
találkozunk például az Akácfa utca, Tölgyfa utca vagy a Lenvirág utca mentén. 

A településszövettől merően eltérő beépítés a Klapka utca mentén, a XX. század elején épült 
Jószerencsét lakótelep. A dombtetőn álló 4 emeletes épületek a hagyományos településszövetben 
zárványt képző, a településképet zavaró beépítést alkotnak. A négyemeletes épületeket 4 lépcsőház 
tagolja, melyben lépcsőházanként 12 lakás található. A magaslati ponton elhelyezkedő 
épületegyüttesre a település számos pontjáról ráláthatunk. 

A településszövet izgalmas részét képezi a XX. század elején, bányászcsaládoknak épült 
ikerházakból álló Táncsics-telep, valamint az erdőterületekkel körülvett, halmazos beépítésű István-
akna. Utóbbi területén a bányaüzem megmaradt épületek átépítésével létesítettek lakóházakat. 

A lakóterületektől merőben eltérő megjelenésű területet alkotnak a település keleti végében fekvő 
gazdasági területek. A kisebb műhelyek és üzemek általában csarnokszerű épületekben kerültek 
kialakításra. Az épületek közül a WET Kft., a Tungsram-Schréder Zrt. és a Ludvig és Mentesi 
Sütőipari Kft. mind megjelenésében, mind pedig méreteiben is eltér. 

Alapvetően elmondható, hogy a település lakó, intézményi és gazdasági épületei is jó állapotban 
vannak, az egy-két rosszabb állapotú épület ellenére a település rendezett képet mutat. 

9.3. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

9.3.1. A TELEPÜLÉS KILAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE 

A falu török dúlás előtti történetéből nagyon kevés adat van. Az 1710-es határjárásoknál 
feljegyezték egy templomrom és körülötte több pince létezését a falu területén. Később az Ágoston 
rend kapta meg a birtokot, ebből az időből annyi tudható, hogy egy fogadó, egy majorság volt itt, és 
egy erdész lakott a területen. A jelenlegi falut 1724-ben alapították, ekkor 5 frankföldi család 
érkezett ide. 1750-től Tersztyánszky József kezébe került a birtok Vörösvár és Solymár mellett. A 
faluban kezdetben nehezen telepedtek meg a családok a köves, kopár talaj terméketlensége, a 
hegyes vidék miatt. Az 1700-as évek végén már 75 család élt Szentivánon. 100 évvel később, 1851-
ben a Karátsonyi család birtoka lett a település. Pilisszentiván lakossága ekkor szinte csak német 
ajkúakból állt. Karátsonyi idejében így ír a faluról Galgóczy Károly: 

„Széles utszáján, házai a völgy két partján. Szép rendben épülvék; többnyire zsúptetősök…” 
(Galgóczy Károly – Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monográfiája, 1877) 

Az 1800-as évek közepén nyittatta meg Karátsonyi Guidó az első szénbányát, ezzel új megélhetési 
forrást biztosítva a településen. Az idegenből jött bányászok a bánya bezárása után jobbára el is 
hagyták a települést. A további bányanyitásokkal azonban több bányászcsalád idevándorolt és 
letelepedett pl. Brennbergből, Erdélyből, Stájerországból, Ausztriából. Bányák a következő helyen 
voltak: Schuhnagel-árok – István-akna felett; Erzsébet-akna a temető felett; Szent István-akna; a 
Slötyi északkeleti partjánál a Pilisvörösvári I. sz. és a Solymár akna. 

A bányászati tevékenység 1969-ig tartott, mely a település lakosságának foglalkoztatása mellett 
segítette az óvoda, iskola, orvosi rendelő, kultúrház és egyéb intézmények megépülését. A II. 
világháború után megépült a sporttelep az István-aknánál, a fenyves mellett pedig az új sportpálya 
és a klubház. A bányászat virágkorában az újonnan érkező bányászcsaládoknak lakótelepeket hoztak 
létre (István-akna, Táncsics telep, Jószerencsét lakótelep). 

A Budapest-Esztergom vasútvonal eredetileg Pilisszentivánt is érintette volna. Nyomvonala a 
Solymár-patak völgye felől a solymári káposztaföldeken keresztül vezetett volna, de a helybéli 
lakosok tiltakozása miatt a mai nyomvonalon épült meg.  

1919-ben alakult meg az egyházközség, a falut 1921-ben pedig nagyközséggé nyilvánították. A 
Solymár felé kialakított ipari területen megalapították a Pevdi Bőrdíszművet, a fő utcán a Háziipari 
Szövetkezetet, ahol a helybéli asszonyok munkahelyet találtak. 

Az 1990-es évek után Budapest közelsége miatt a település népessége jelentősen megnövekedett, a 
Budapesti agglomeráció részeként a szuburbanizációs folyamatok erősen érintették, sok budapesti 
költözik ki a nyugodtabb, egészségesebb levegőjű „kertvárosba”. 
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9.3.2. A TELEPÜLÉS SZERKEZETÉNEK ALAKULÁSA 

A település szerkezeti fejlődését ld. a 7.2.1. fejezetben. 

9.3.3. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

Pilisszentiván több évszázados múltra visszatekintő település, a község történetéből, sváb 
gyökereiből adódó építészeti elemek arányaiban sok épületen megmaradtak. A hagyományos 
építészet jellemzői, a hagyományos településszerkezet maradt fenn változatlan formában, emellett 
egyes épületek őrzik még a térségre jellemző, hagyományos építészeti vonásokat. Pilisszentiván 
tekintetében egységes utcaképről a Bányász utca egy szakaszán beszélhetünk. 

Országos védelem 

Az országos nyilvántartás szerint Pilisszentivánon egy országos védelem alá eső építészeti értékek 
(műemlék építmények) található: 

Ssz. Funkció Cím Hrsz Törzs-szám Műemléki környezet 

1. 
Római katolikus Boldogságos 
Szent Szűz plébániatemplom Szabadság út 87. 3 11644 1, 4/2, 7 

Helyi védelem 

A község önkormányzata 2012-ben alkotta meg a község épített örökség védelméről szóló rendeletét 
(11/2012. (X.09.) Kt. sz. rendelet; 9/2011.(05.10.) Kt. sz. rendelet kiegészítéséről), melyben a 
következő építményeket tartotta védelemre érdemesnek: 

Ssz. Megnevezés Cím Hrsz Helyi védelem kiterjed 

1 Parókia épületegyüttese Szabadság út 89. 7. az épület teljes 
egészére 

2 Kápolna és kálvária 
épületegyüttese 

— 333 az épületegyüttes és a 
terület teljes egészére 
és a környező erdőre 

3 Tájház Szabadság út 86./B 404/1 az épület teljes 
egészére 

4 Kőkeresztek és 
Bildstockok 

— — a település teljes 
területén megtalálható 
valamennyi kő- és 
acélkeresztekre és 
képkövekre 

5 Az Új temető felé vezető 
híd 

— — a híd teljes 
szerkezetére 

6 Templomhegyi erdő  5/2, 
14 

az erdő teljes 
területére 

7 Területi védelem Szabadság út — településszerkezeti és 
településképi védettség 
az utca teljes területén 

8 Utcakép Bányász utca — településképi védettség 
az alábbi szakaszon 
Bányász u. 20-32. 

9 Lakóépület Szabadság út 50. 784 a főépület egészére; 
homlokzat 
visszaállítandó 

10 Lakóépület Szabadság út 56. 774 a főépület egészére 

11 Lakóépület Szabadság út 79. 999/9 az utcai épületszárnyra 
és bolt. pincére 

12 Lakóépület Szabadság út 82. 422/2 a főépület egészére 

13 Lakóépület Szabadság út 83. 1001 az épület egészére 

14 Lakóépület Szabadság út 117. 25/1 az épület egészére és 
boltozott pincére 
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15 Lakóépület Szabadság út 123. 33 a főépület egészére és 
a boltozott pincére 

16 Lakóépület József Attila utca 16. 466/2 a főépület egészére 

17 Lakóépület József Attila utca 18. 466/1 a főépület egészére 

Az önkormányzat 2012-es rendeletében a Római Katolikus Templom épülete (Szabadság út 87., 
Hrsz.: 3.) még helyi védett épületként szerepelt, azóta azonban műemléki védelmet kapott. 

Az önkormányzat a 9/2011.(05.10.) sz. rendeletében az alábbi épületeket javasolja helyi 
védettségre: 

Ssz. Megnevezés Cím Hrsz Helyi védelem kiterjed: 

1 lakóépület Szabadság út 12.  
714 az utcai traktusra és az utcai 

homlokzatra 

2 lakóépület Szabadság út 14.  
716/1 az utcai traktusra és az utcai 

homlokzatra 

3 lakóépület Szabadság út 15.  
913 a főépület egészére, a 

melléképületre és a pincére 

4 lakóépület Szabadság út 22.  
813 a főépület egészére, a 

melléképületre és a pincére 

5 lakóépület Szabadság út 27. 926 a főépület egészére 

6 lakóépület Szabadság út 33. 936/2 a főépület egészére 

7 lakóépület Szabadság út 46.  788 az utcai homlokzatra 

8 lakóépület Szabadság út 48.  
786/2 a főépület egészére és a 

melléképületekre 

9 
Gyémánt 
étterem 

Szabadság út 60.   
770, 769/1 

utcai homlokzat és kapualj 

10 lakóépület Szabadság út 61.   980 a főépület egészére 

11 lakóépület Szabadság út 70.  
759 az utcai és udvari 

épületszárny egészére 

12 keresk. ép. Szabadság út 88.   88 az épület utcai traktusára 

13 lakóépület Szabadság út 91.   
8/1 az utcai épületre, kerítésre, 

boltozott pincére 

14 lakóépület Szabadság út 96.   377 a főépület egészére 

15 lakóépület Szabadság út 99.   12 az udvari épületrészre 

16 lakóépület Szabadság út 103.   15/4 az épület utcai traktusára 

17 lakóépület Szabadság út 106.   362 a főépület egészére 

18 lakóépület Szabadság út 119.   
29 az épület egészére és 

boltozott pincére 

19 lakóépület Szabadság út 131.  43 az épület egészére 

20 lakóépület Szabadság út 136.   329 az épület egészére 

21 lakóépület Szabadság út 138.   328 az utcai épületszárnyra 

22 lakóépület Szabadság út 140.   327 az utcai épületszárnyra 

23 lakóépület Szabadság út 199.   127/2 az épület utcai traktusára 

24 lakóépület Szabadság út 237.   166 az épület utcai traktusára 

25 lakóépület Bányatelep 2.   
825 az épület egészére 

(toldalékok nélkül) 

26 orvosi rendelő Bányatelep 3.   826 az utcai homlokzatra 

27 lakóépület József A. utca 7.  407 az utcai homlokzatra 

28 lakóépület József A. utca 9.   403 a főépület egészére 

29 lakóépület József A. utca 11.  402 az utcai homlokzatra 

30 lakóépület 
József A. utca 
24/A.   

458/2 
az utcai homlokzatra 

31 lakóépület József A. utca 26.   457 az utcai homlokzatra 

32 lakóépület József A. utca 58.   430 kő támfalra és kerítésre 

33 lakóépület 
Köztársaság köz 
2.  

391 
a főépület egészére 

34 lakóépület Bányász utca 2.   719/1 az utcai homlokzatra 

35 lakóépület Bányász utca 13.   793 az épület egészére 
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36 lakóépület Bányász utca 20.   731/1 az utcai homlokzatra 

37 lakóépület Bányász utca 22.  732 az utcai homlokzatra 

38 lakóépület Bányász utca 24.  733 a főépület egészére 

39 lakóépület Bányász utca 26.  735/2 az utcai homlokzatra 

40 lakóépület Bányász utca 30. 738/1 a főépület egészére 

41 lakóépület Bányász utca 32.  739/1 a főépület egészére 

42 lakóépület Bányász utca 46.  
746/4 a főépület egészére, a 

melléképületre és a pincére 

43 lakóépület Bányász utca 58.  751/2 a főépület egészére 

44 lakóépület Napközi köz 9.   404/2 az utcai homlokzatra 

 

Régészet, örökségvédelem 

Az illetékes örökségvédelmi hatóság adatszolgáltatása alapján Pilisszentiván területén 3 
nyilvántartott régészeti lelőhely található, melyek a következők: 

Ssz 
Lelőhely 

neve 
Hrsz Azonosító 

1. Karlsberg 1059/2, 1059/3, 1059/5, 270/2, 298, 1410, 286, 
287, 285/6, 285/5, 285/3, 285/4, 1427/1, 1426, 
1425, 1059/4, 1053/1, 1056/1, 1058, 1059/12, 
1059/11, 1059/6, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 
1418, 1057, 1059/10, 1056/2, 1054/4, 1059/9 

11173 

2. Dózsa köz 1. 787/2 58416 

3. Hárs-erdő 0100/2 82127 

A 2001 évi LXIV örökségvédelmi törvény 66 § 2. bekezdése kötelezően előírja az örökségvédelmi 
hatástanulmány készítését a településrendezési terv készítése során. Az Örökségvédelmi 
hatástanulmányban régészeti érdekeltségű területeket, a régészeti emlékeket és lelőhelyeket, 
illetve ezek védőövezeteit, a műemlékeket, a műemléki értékeket, valamint az egyéb építészeti 
értékeket és javaslatot kell tenni a fenntartható használat lehetőségeire, illetve ki kell térni a 
tervezett változtatások, új beruházások örökségvédelmi következményeire. 

Pilisszentiván területére 2010-ben, a településrendezési eszközök elkészítése során készült örökség-
védelmi hatástanulmány, mely megállapításai, javaslatai jelen tervezés során is felhasználhatók. 
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10. KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT 

10.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

10.1.1. KÖZÚTI KAPCSOLATOK 

Pilisszentiván település Pest megye nyugati részén, a 10. sz. főúttól és Pilisvörösvár városától délre, 
Solymár és Piliscsaba települések között fekszik. A település közúti megközelíthetőségét, országos 
főúthálózathoz való kapcsolatát a 1107. j. országos mellékút (összekötőút) biztosítja, amely 
közvetlen kapcsolatban áll a 10. sz. főúttal. Az országos mellékút a település gerincútjaként 

funkcionál és közvetlen térségi kapcsolatot biztosít a községnek a szomszédos települések irányába.  

A település hálózati kapcsolatait biztosító utak: 

10. sz. elsőrendű főút (Útkategória: K.III.B. ) 
 

A térség településein kívül Budapest és Győr irányába biztosít közvetlen kapcsolatot a település 
számára. Külterületi útszakaszain 2x1 sávval (6,5 m széles burkolat), nyílt árkos vízelvezetéssel, 
aszfaltburkolattal kiépített útszakasz, két oldalán zöldsávval, murvaszórással ellátott kb. 1 m széles 
padkával. 

1107. j. Pilisvörösvár – Pilisszentiván összekötő út (Útkategória: K.V.B. és B.IV.b.C.) 
 

A 1107. j. Pilisvörösvár – Pilisszentiván összekötő út a 10. sz. főút és Solymár között haladva 
Budapest irányába alternatív közúti kapcsolatot ad a település számára. A 10. sz. főúthoz való 
csatlakozása Pilisvörösvár területén található. A csomópont jelzőtáblás forgalomirányítással („Állj! 
Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla) kiépített kereszteződés, kialakítása megfelel a forgalmi 
igényeknek. A nyomvonal Pilisszentivánon keresztül Solymár belterületi gerincútjaként éri el 
Budapest II. kerületi részeit.  
Az út rövid külterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, nyílt árkos vízelvezetéssel, 
mindkét oldalon acél szalagkorláttal kiépített. Belterületi részein 20-44 m szabályozási szélességgel, 
egy-, vagy kétoldali gyalogjárdával, helyenként parkolósávval ellátva halad a település központján 
keresztül. 1100 m hosszú szakaszon párhuzamos szervizút kíséri, az Aranyhegyi-patak északi oldalán. 
A két út között négy híd biztosítösszeköttetést.   

A település térségi kapcsolatait a KV-1. ábra mutatja. 

10.1.2. KÖTÖTTPÁLYÁS KAPCSOLATOK 

A település közvetlen vasúti kapcsolattal nem rendelkezik. Északon, Pilisvörösváron halad át a 2-es 
számú, Budapest-Esztergom vasútvonal (térségi jelentőségű), amely jelenleg átépítés, felújítás alatt 
áll. Fontos forgalmi szerepet lát el Budapest elővárosi közlekedésének lebonyolításában, ez a 
felújítás után tovább fog erősödni. Pilisszentiván településközpontjától a Pilisvörösvár vasútállomás 
500 m távolságban helyezkedik el, vagyis a település lakói számára a vasúti közlekedés elérhető 
távolságban van és az állomás közúti (valamint kerékpáros) megközelíthetősége Pilisszentiván 
szempontjából is fontos. 

10.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

10.2.1. HELYI KÖZÚTHÁLÓZAT 

Főúthálózat 
A helyi főút az országos közúthálózat településen áthaladó szakasza, amely másodrendű főútként 
működik: 
 

II. rendű főút: 
• Szabadság út – Tópart utca nyomvonal (1107. j. út belterületi szakasza) 

Útkategória: B.IV.b.C. 
 
A település gyűjtőútjai (B.V.c.C.):  
Óvoda utca – A Szabadság úttól délre elhelyezkedő, jelentős lakossági forgalmat bonyolító 
útszakasz. Az útburkolat minősége közepes (töredezett, foltozott), egyoldali eséssel, egyik oldalon 
kiemelt, másik oldalon süllyesztett szegéllyel kiépített keresztmetszetű. Egy-, vagy kétoldali 
keskeny járda és helyenként zöldsáv kíséri. A csapadékvíz elvezetése víznyelőkkel és zárt 
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csapadékcsatornával megoldott. A dombra felfutó Óvoda utcára merőlegesen csatlakoznak 
lakóutcák, melyek forgalmát a Jóreménység utcával megosztva vezeti le a Szabadság útra. 
Jóreménység utca – Jelentős lakossági forgalmat bonyolítva a Zsíroshegyi dűlőt, illetve a temetőt 
köti össze a település központi részével. Az útburkolat minősége jó, helyenként repedezett. 
 
Kiemelt jelentőségű kiszolgáló utak (B.VI.c.C.): 
Szüret utca – Szőlő utca – Szabadság sor nyomvonal a Pilisvörösvárral határos Klapka utcát köti 
össze a Szabadság úttal. Jelentős helyi és átmenő forgalmat bonyolít. Keresztmetszeti kialakítása: 
4,50-5,00 m széles aszfaltburkolat, egyoldali esés kiemelt és süllyesztett szegélyek között. 
Vízelvezetés nem egységes. A Szüret utcában nem megoldott a vízelvezetés, a Szőlő utcában 
víznyelők vannak ugyan elhelyezve, a Szabadság soron nyílt árkos vízelvezetés található. 
 

Bem utca – Pilisvörösvárral közvetlen belterületi kapcsolatot ad a szűk keresztmetszeti 
paraméterekkel, jellemzően egyoldali járdával, 3-3,5 m széles, rossz minőségű aszfaltburkolattal 
kiépített Bem utca, amely több szakaszán támfalakkal határolt. A Szabadság útról a Klapka utcáig 
vezet. 
 

Szabadság út – Az Aranyhegyi patak északi partján futó útszakasz a Szabadság sor folytatásaként, a 
Szabadság út páratlan oldalának a megközelíthetőségét biztosítja. 4,5 m széles, jó minőségű 
aszfaltburkolattal, egyoldali oldaleséssel, zöldsávokkal és egyoldali járdával kiépített. 
 
A település egyéb utcái, útszakaszai helyi jelentőségű, kismértékű forgalmat lebonyolító kiszolgáló 
útként (B.VI.d.C.) üzemelnek. Jellemzően egyoldali járdával és zöldsávokkal kiépített, helyi 
forgalmat bonyolító útszakaszok. 
 
A település külterületi zártkertjeihez, illetve egyéb ingatlanaihoz és mezőgazdasági területeihez 
földutak biztosítanak megközelítési lehetőséget. 
 
Az úthálózat jelenlegi állapotát a KV-2. sz., jellemző keresztszelvényeit a KV-3. sz. tervlapok 
mutatják. 

10.2.1. FORGALMI VIZSGÁLAT 

A települést érintő, 1107. j. országos összekötőúton a Magyar Közút Nonprofit ZRt. 2012. évi 
forgalomszámlálási adatai szerint az alábbi jellemző forgalmi értékek (Átlagos Napi Forgalom) 
tapasztalhatók: 

1107. j. összekötőút (15+472– 20+666 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló  

busz 

Csuklós 

busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis 

 

nyerges speciális   

 

 Mkp Kp Lassú 

jmű 
ÁNF 

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap 

4836 444 121 1 43 35 5 2 0 43 18 1 5680 

2x1 forgalmi sávos főutak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság 
belterületen 1500 Ejm/h kétirányban, az eltűrhető forgalomnagyság: 2000 Ejm/ó kétirányban 
mindkét esetben. 
 
10%-os MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén megállapítható, hogy a településen 
áthaladó útszakasz több, mint 60 %-os kapacitástartalékkal rendelkezik (568 Ejm/h < 1500 Ejm/h). 
További jelentős forgalomnövekedés a jövőben sem várható és nem is kívánatos a településen, 
környezetvédelmi okok miatt. 

10.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS  

10.3.1. KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A település közösségi közlekedésének ellátásáról a Szabadság úton közlekedő helyközi Volánbusz-
járatok gondoskodnak (830-as és 831-es járatok). A járatok csúcsidőben 20-30 percenként, azon 
kívül óránként közlekednek. 

Ellátottság mértéke 
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A települési belterület csupán 60%-a tekinthető közösségi közlekedéssel ellátott területnek, mert 
300 m gyaloglási távolságot feltételezve a megállókig, a településen csak az ingatlanok kb. 60%-a 
fekszik a megállóktól ilyen távolságban. 

10.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A biztonságos gyalogos közlekedés feltételei a településközpontban és a lakóterületeken adottak. 
Legalább egyoldali, minimum 1-1,2 m széles, járdafelületek vannak kiépítve, a közúti forgalmat 
hosszú szakaszokon széles zöldsávok választják el a gyalogosoktól. A közösségi közlekedés megállói 
jellemzően szépen kiépítettek, felújítottak. A forgalmasabb közutakon való átkelést kijelölt 

gyalogátkelőhelyek segítik.  

A kerékpáros közlekedés aránya a település központi részén, az áthaladó főúttal párhuzamosan (a 

terepviszonyoknak megfelelően) jelentős, pedig kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs. 

10.5. PARKOLÁS 

A településen a parkolási igények megfelelően kielégítettek. A településközpontban a posta előtt, 
és a Polgármesteri Hivatalnál találhatók jelentősebb parkolófelületek, illetve a Tópart úti ipari 
létesítménnyel szemben az Akácfa és Tölgyfa utcák végében. Ezen kívül a Szabadság út teljes 

hosszában elegendő hely áll rendelkezésre a közterületi parkoláshoz. 

Meglévő, jelentősebb közterületi parkolók 

Jelenleg az alábbi jelentősebb közterületi parkolófelületek találhatók a településen: 

Községházánál      37 parkolóhely  
Posta előtt      35 parkolóhely  
Tópart utcai ipari létestménynél            163 parkolóhely 
Orvosi rendelőnél      20 parkolóhely 
Ludwig Jókenyér pékségnél    26 parkolóhely 
CBA-nál       12 parkolóhely  
Összesen:                    293 parkolóhely 

A településen fellépő parkolási igények napi szinten jelenlegi kielégítettnek tekinthetők. 

10.6. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

A településen áthaladó országos mellékúton viszonylag kevés az átmenő forgalom (a térségi és a 
távolsági forgalom inkább a 10. sz. főutat veszi igénybe), inkább a belső forgalom jellemző. 
Ugyanakkor a 10. sz. főút közelsége a település megközelíthetősége, gyors közúti kapcsolatai 
számára rendkívül kedvező helyzetet teremt, anélkül, hogy a település területét jelentős 

forgalomnagyságok és az ebből következő ártalmas környezeti hatások érnék. 

A település kötöttpályás megközelíthetőségét erősíteni szükséges a Pilisvörösvári vasútállomás és 
megállóhelyek felé, így Budapest és Esztergom könnyen elérhető lesz. 

A településen a gyalogosok biztonsága tovább erősíthető a kijelölt gyalogátkelőhelyek 
középszigettel való kiépítésével. Bár a gyalogosok helyzete Pilisszentivánon kedvezőnek ítélhető 
(megfelelő gyalogjárdák, biztonságos közúti átvezetések), a kerékpáros hálózat kialakítása még nem 
kezdődött meg. Biztonságos és vonzó kerékpáros infrastruktúra kiépítése további forgalom-
csökkenést eredményezne a településen, mivel a helyi forgalom, a helyi úti célok közötti 
közlekedésre a lakosság egy része nem a közúti gépjárműveit venné igénybe. 

További rendezendő kérdés a település közösségi közlekedéssel való jobb ellátása, a buszjáratok 
nyomvonalnak továbbvezetése, bővítése, hogy minél több lakóingatlant lehessen kedvezőbb 

feltételekkel megközelíteni. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Pilisszentiván közlekedési lehetőségeit, a közúthálózat 
kiépítettségét és a forgalombiztonságot tekintve igen kedvező helyzetben van, ugyanakkor a 
vasútvonallal való kapcsolat, a közösségi közlekedési hálózat és a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése elkerülhetetlen a település élhetősége, közlekedésének fenntarthatósága érdekében. 
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11. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 
Pilisszentiván a Pilisi medencében fekvő, Pilisvörösvárral szinte teljesen összeépült település. 
Közműellátását a múlt század utolsó évtizedeiben építették ki. Korábban csak a villamosenergia 
ellátás állt rendelkezésre, majd a közüzemű vízellátást építették ki a 60-as években, ezt követően a 
90-es években a közcsatornás szennyvízelvezetés, az ezredfordulón a földgázellátás érkezett meg a 
településre. A vezetékes távközlés is még a múlt század utolsó évtizedében vált település szintű 
szolgáltatássá. A 2001-es év után a vezetékes műsorelosztás kiépítésével vált teljessé a település 
közmű- és elektronikus hírközlési infrastruktúra ellátása. 

Ma már a település belterületének döntő hányadán a teljes közműellátás áll rendelkezésre. A 
belterület teljes közműellátással nem rendelkező ingatlanjai számára és a belterülethez közvetlen 
kapcsolódó külterületi ingatlanok egy része részleges közműellátására a villamosenergia ellátás, a 
vezetékes ivóvíz ellátás és a földgázellátás biztosított. A belterülettől távolabbra eső külterületen 
fekvő ingatlanok számára jellemzően a közüzemi közműszolgáltatásból csak a villamosenergia 
ellátást építették ki. A bel- és külterületen jelentkező további közműigényt egyedi közműpótló 
megoldással biztosítják. 

A település közműellátottságának értékelésére pontos számszerű adatok a statisztikai 
nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló adatsor 2012-es, amely 
közműellátottság vonatkozásában a 2013. január 1.-i állapotot rögzíti. A település 
közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy azóta érdemi 
változást nem történt. 

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának közel 100%-a 
(illetve számszerűen több mint 100%-a) rendelkezik villamosenergia ellátással. A népszámlálási 
adatok eltérnek a korábbi statisztikai adatoktól, mivel a statisztikai adatok a kiskertes területeken 
levő fogyasztókat is regisztrálták, ezért a szám lényegesen magasabb volt. A népszámlálási adatok a 
lakásállomány felmérésén alapszik, ezért a lakosság közműellátásáról pontosabb információkat 
nyújt. E vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, mely szerint teljes körű a lakosság 
villamosenergia ellátottsága. 

A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a belterület utcáiban 29,7 km hosszban épült ki, a vízvezeték 
kiépítettsége teljes körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 1381 volt a 
népszámlálási adatok szerint, ez a település lakásállományának 2013. január 1.-én 85,6%-a volt. Ez 
azt mutatja, hogy a lakosság vezetékes ivóvíz ellátása a belterületen majdnem teljes körű. A 
korábbi statisztikai adatok a kiskertes területeken levő vezetékes ivóvizet fogyasztókat is 
regisztrálták, ezért magasabbak a számai.  

A közüzemi ivóvízhálózaton 4 közkifolyó üzemel, amely a közüzemű vízellátásban nem részesülők 
számára biztosítja az egészséges ivóvíz vételezésének lehetőségét. 

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően 
locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amely 
már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek. A házi kutakról nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

A településen közcsatornás szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés kiépítése a 90-es években 
kezdődött. Az ezredfordulón a lakásállomány 78,3%-a csatlakozott a közüzemi hálózatra, ma már 
19,1 km kiépített közcsatorna hálózatra 1375 lakás, a lakásállomány 85,2%-a csatlakozik. Meg kell 
említeni, hogy a kiépített hálózat mentén nem mindegyik ingatlan csatlakozik a közhálózatra. A 
szennyvíz közcsatornával összegyűjtött szennyvizeket a Solymári szennyvíztisztító telepén kezelik.  

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb 
részben szikkasztóként üzemelnek. Ez a település egyik szennyező forrása. Ma is naponta átlagosan 
32 m3 szennyvizet szikkasztanak a talajba, amely a település egyik jelentős szennyező forrásának 
tekinthető. 

A felszíni vízelvezetés vonatkozásában, a településre általánosan jellemző a nyílt árkos 
vízelvezetés. A csapadékvizek elvezetését a település mélyvonalain haladó jelentősebb árkok, 
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patakok biztosítják, amelyeknek befogadója a település dél-keleti szélén áthaladó Aranyhegyi-
patak. Az Aranyhegyi-patak vezeti tovább a vizeket a végbefogadónak tekinthető Dunába. 

A település nagyon változatos topográfiai adottságú, a mélyvonalakon több természet alakította 
árok, vízfolyáson alakultak ki, amelyek a felszíni vizek befogadásában is fontos szerepet töltenek 
be.  

A település, ahol jellemző a nyílt árkos vízelvezetés, meg kell említeni, hogy 1739 személygépkocsit 
tartanak nyilván, amely azt jelenti, hogy minden telekre aktív kocsi behajtót építettek ki.  

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást kiépítették ki. A település belterületén 25,3 km földgázelosztó hálózat üzemel. A 
gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2013. január 1-én 1211 lakás, a lakásállomány 75,1%-a 
vette igénybe a komfortos életkörülmény lehetőségét nyújtó szolgáltatást.  

A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok döntő hányadában a termikus célú energiaigényt nem 
vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. Főzési célra a szintén 
nem vezetékes PB gáz használata a jellemző. 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település közüzemi ivóvízhálózatával 197,2 ezer m3 vizet szolgáltattak 2012-ben, a lakosság 
számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben élőknek az egy főre eső 
vízfogyasztás éves átlagban meghaladta a 120 l/fő/nap mértékét. A tapasztalatok szerint a 
távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi 
ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 150 l/fő/nap érték körül várható. A jelenlegi átlagos 
vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való 
törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény növekedésével.  

A település lakossági villamosenergia fogyasztása 4196 MWh volt 2012-ben. Az egy lakásra jutó havi 
átlagos villamosenergia fogyasztása 222 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások felszereltségének 
még fejlesztése várható, s vele a háztartások további villamosenergia igény növekedése 
prognosztizálható.  

A település lakossági gázfogyasztása 2166 ezer m3 volt 2012-ben. A gázfogyasztók közül egy 
háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 149 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 
0,75 nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy nem mindegyik gázfogyasztó háztartásban hasznosítják a 
gázt komplexen, főzési energiahordozónak, fűtés és használati melegvíz termelésre is. Jellemzően 
egy-egy gázkonvektort használnak. Várható a gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény 
növekedése, a cirko rendszerű központi fűtések kiépítési igénye, terjedése és ez a földgáz fajlagos 
igénynövekedését fogja eredményezni. A továbbtervezés során ezt a várható fogyasztási növekedési 
igényt is figyelembe kell venni. Bár a megújuló energiahordozók hasznosításával a közhálózatról az 
éves fogyasztási igény lényegesen csökkenthető lehet. 

A közműellátás vizsgálata fontos iránymutató a közműfejlesztési feladatok meghatározásában. 
Elsődlegesen a település szennyező forrásának tekintett talajba közvetlenül elszikkasztott szennyvíz 
csökkentését kellene megoldani.  

A vizsgálatok alapján meg kell említeni, hogy a településen az utcák csapadékvíz elvezetésének 
megoldása és az árkok-vízfolyások rendezése is fejlesztést igényel.  

A statisztikai adatok nem térnek ki rá, de a helyszíni vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 
település közvilágítása jellemzően ugyan az előírásoknak megfelelő szinten megoldott, a 
kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel, de ez ma már nem tekinthető 
sem korszerűnek, sem gazdaságosnak, s a megvilágítás mértékének növelésére is már nagyobb igény 
lenne. 

A közműellátottság értékelése fontos iránymutató a közműfejlesztési feladatok meghatározásában. 
Elsődlegesen természetesen a hiányokat, a mennyiségi ellátottság igényét kell kielégíteni, majd a 
közműszolgáltatással szemben a minőségi igények válnak a távlatban követelménnyé. 
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11.1. VÍZI KÖZMŰVEK 

11.1.1. VÍZELLÁTÁS 

Pilisszentivánon a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás 
megoldott, a vízellátó hálózat a beépített területen minden utcában, s kiskertes terület néhány 
utcájában is megépült. A település vízellátását a DMRV Zrt. biztosítja. A város vízellátása a DMRV 
Zrt. Jobb-parti Regionális Rendszeréről megoldott.  

A Regionális Vízmű a Duna partjára telepített kútjaiból termel ki ivóvizet, alapbázis szempontjából 
a DMRV rendszerébe juttatható vízmennyiség elegendőnek tekinthető. A DMRV Jobb-parti 
Regionális Rendszere 17 település vízellátását szolgálja. Az alapellátó hálózati rendszer 
alapvezetékének a Duna jobbpartja mentén megépített gerincvezeték tekinthető, amelyről a 
távolabbi településeket ellátó ág- illetve körvezetékek csatlakoznak le. Erről a Duna menti NÁ 500-
as gerincvezetékről Szentendre déli határában csatlakozik le az NÁ 400-as vezeték, amely Pomáz, 
Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Jászfalu és Tinnye települések ellátását 
szolgálja. A regionális rendszer felől két fő vezeték, a Csobánka felőli dn 400-as ac vezeték, illetve 
a Solymár felőli dn 300-as vezeték szállítja a vizet Pilisszentiván település területén, a Fenyves 
utcai, a Fehér hegyen lévő 2x 400 m3-es tározó medencékbe. A vízellátó hálózatban ennek a 2x 400 
m3-es tározó medencékben lévő víz szintje határozza meg a víznyomást, ami az alhálózatban így 
megfelelő.  

A település magasabban fekvő Károlyhegyi kiskertes területének ellátására épült ki az ún. 
Károlyhegyi zóna, amelynek táppontja az Alsórét utcában üzemelő nyomásfokozó gépház. A 
gépháztól indul a kiskertes területek ellátását szolgálóra elosztóhálózat, amelyben a hálózati 
nyomást a nyomásfokozó gépház. 

A település kiépített vízelosztó hálózaton több nagyobb átmérőjű vezeték is üzemel, ezek dn 300-
as, 200-as és 100-as méretű vezetékek, ezek a hálózaton a kedvező körvezetékes rendszerű ellátást 
tudják biztosítani. Az ellátó hálózati rendszer régebbi kiépítésű részein a vezetékek zöme dn 100-
as és dn 80-as, anyaguk azbesztcement, az újabban kiépített részeken a vezetékek legtöbbje dn 
100-as méretű, anyaguk itt már a korszerű KMPVC. 

A település közigazgatási területe kiemelten érzékeny vízbázisvédelmi területen fekszik.  

11.1.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS 

Pilisszentivánon elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, az általa összegyűjtött 
szennyvizeket a szomszédos Solymár település szennyvíztisztító telepe fogadja be. 

A településen az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat a belterületen kiépítésre került, 
rákötési arány 85,2%-os. A hálózat gravitációs rendszerű, a Tópart utcánál üzemel a végátemelő, 
ahonnan nyomóvezetékkel csatlakozik a solymári hálózathoz, amely a szennyvíztisztító telepig 
szállítja a szennyvizet. 

A hálózat döntő része dn 200-as, illetve dn 300-as.  

A szennyvízcsatorna hálózat és a Solymári szennyvíztisztító telep korábbi üzemeltetője a KÖZCSAT 
Kft volt. A 2011. december 31-től hatályos, a vízi közmű szolgáltatást szabályozó 2011. évi CCIX. 
törvény teljesítése érdekében 2012. január 1-től a kijelölt szolgáltató a Dabas és Környéke Vízügyi 
Kft, amelynek jelenleg alvállalkozójaként végzi a KÖZCSAT Kft az üzemeltetést. 

11.1.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS 

Pilisszentiván a csapadékvizek elvezetésére a beépített területen nyílt árkos csapadékvíz elszállító 
rendszer épült ki. Befogadóik a különböző nagyobb árkok, végül az Aranyhegyi-patak és annak 
mellékágai. A patak a Pilisben, a település közigazgatási területén ered és útvonalán több vízfolyást 
fogad be. Végig halad nyugat-kelet irányban Pilisszentiván területén, majd Pilisvörösváron keresztül 
folytatja az útját, végbefogadója Budapest III. kerületében a Duna. A Duna jobb-parti mellékvize. 

A településen az utcák víztelenítését szolgáló nyílt árkok egy vagy kétoldali kiépítettségűek. Az 
árkok hidraulikai összehangoltsága nem jellemző, néhány út mentén szikkasztó árkokban gyűlik 
össze a csapadékvíz. Egyes keskenyebb szabályozású utcákban egyáltalán nincs megoldva a 
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csapadékvíz elvezetés, ezekben a nem burkolt utcákban az erózió mind az úttesten, mind pedig az 
út menti telkeken jelentős.  

A településen az árkok döntő hányada burkolatlan, ezek a csapadékvizeket jól-rosszul elvezetik, 
vagy pedig bennük a vizek elszikkadnak. Burkolt árok csak a meredekebb esésű részeken találhatók. 

11.2. ENERGIAELLÁTÁS 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a 
település energiaellátásában.  

A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, korszerű, 
környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi. 

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával 
komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. 

Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a 
napenergia hasznosítás lehetősége, amely bár mértékletesen, de évi 1900 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
bejáráson több napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a hasznosítás 
igényét. 

11.2.1. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS 

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Hálózati Kft. A 
villamosenergia ellátásának bázisa a pomázi 132/22 kV-os alállomás, ahonnan induló 22 kV-os 
középfeszültségű hálózati rendszerről történik a település ellátása. A 22 kV-os hálózat oszlopokra 
szerelve halad és fűzik fel a fogyasztói transzformátorokat. 

A transzformátorokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói igényeket. 

A közép- és kisfeszültségű hálózatok is oszlopokra szerelve üzemelnek a településen. Közvilágítást -
a Tópart utca rövid szakaszát kivéve, ahol néhány közvilágítási lámpatest üzemel, általánosan a 
kisfeszültségű villamoselosztó hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel oldották meg. 

11.2.2. FÖLDGÁZELLÁTÁS 

A település korszerű termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. A földgáz 
alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot 
nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt 
energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 

A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. A település már 
kiépült gázelosztó hálózata a belterület szinte valamennyi utcában kiépítésre került. Az 
elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi ingatlan ráköthető. 

A szomszédos településen, Pilisvörösváron üzemelő átadóállomás mellé telepített gázfogadó és 
nyomáscsökkentő állomásról indul az a nagyközép-nyomású vezetékek, amely Pilisvörösváron kívül a 
környező, közöttük Pilisszentiván település gázellátását biztosítja. 

A nagyközép-nyomású vezeték táplálja a település területén, a Tópart utca - Akácfa utca sarkánál 
üzemelő körzeti nyomáscsökkentőt, ahonnan indul a település fogyasztóinak ellátására kiépített 
középnyomású elosztóhálózat. Erről a hálózatról építették ki az egyes ingatlanok bekötését. A 
középnyomású bekötés táplálja a telkenként elhelyezett nyomáscsökkentőket, amelyről induló 
kisnyomású hálózattal lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. 
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11.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

11.3.1. VEZETÉKES HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

Pilisszentiván vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Zrt. biztosítja. A Budapest 
szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú Szentendre primer központ Pilisszentiván vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa. A település 26-os távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 
nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése a múlt század utolsó éveiben történt, addig a lakások 
nem rendelkeztek távbeszélő fővonallal. A kiépítés eredményeként 2000-ben már 1173 egyéni 
lakásfővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 81,2 % rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A 
vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes vonalas telefon iránti érdeklődés csökkent. 
Jelenleg 989 egyéni lakásvonal üzemel, az ellátottság ezzel 61,3 %. de ezzel is az ellátottság teljes 
körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen amíg 2000-ben 14, jelenleg már csak 2 nyilvános 
távbeszélő állomás üzemel. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb 
területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást 2001-ben építették ki. A Kábel TV jelenlegi 
szolgáltatója a Pilis TV, amely 4 település (Solymár, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár) 
számára biztosít ellátást. A szolgáltatását jelenleg 703 lakás veszi igénybe, ezzel a lakásállomány 
43,6 %-ában biztosított a jó minőségű vezetékes műsorvétel. 

11.3.2. VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 

A vezetékes hírközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. 
Ennek területi korlátja nincs. Pilisszentivánon üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett 
létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, 
Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
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12. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE 
 
Pilisszentiván területén aránylag kevés olyan pontszerű kibocsátóforrás van, amely a környezeti 
állapotra számottevő káros hatással lehet.  
 

12.1. A TALAJ VÉDELME 

A település területén az MTA talajtani térképe alapján kétféle genetikus talajtípus létezik. A 
hegyvidéki részen a sekély termőrétegű rendzina talaj, míg a lakóterületen és környezetében 
savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj alakult ki. A dolomit tulajdonsága révén könnyen aprózódik, 
mállik, így a kopár részeken jelentős talajpusztulás figyelhető meg. A fekete fenyővel betelepített 
sziklákon pedig a talaj savanyodása, ezzel együtt a dolomit mállása követhető nyomon. A 
talajeróziót erősíti még a terepmotorosok erodáló tevékenysége a hegyoldalakon.  
A természetvédelmi célból kitermelt fenyők egy részét a helyszínen hagyták, és eróziófogó gátakat 
építettek belőlük. 
A talaj két fő szennyező forrása a településen a volt hulladéklerakó területén és egyéb külterületen 
elhelyezett illegális hulladéklerakások és az iparterületen lehetséges pontszerű szennyezések. Az 
Istvánakna mellett elhelyezkedő egykori hulladéklerakó rekultivációja 2010-ben megtörtént. Előtte 
a kommunális hulladék mellett építési-bontási törmeléket is elhelyeztek a területén.  
 
A Vadász-réti szántóföldek termőképessége igen gyenge, Sz7-es minőségi osztályba tartoznak. A 
talaj itt nagy víznyelő és vízvezető képességű. A domborzati adottságok miatt kialakult alacsony 
termőképesség a fennálló erózióveszély miatt tovább romolhat. Nemcsak a mezőgazdasági 
területeken, de - különösen a belterület mellett fekvő - erdős területeken is számottevő lehet az 
vízerózió, aminek során a talaj lemosódik és lerakódik az alacsonyabban fekvő területeken, illetve 
utakon.  
 
A talajok a felszín alatti vizekhez hasonló módon szennyeződhetnek. Így az adódhat a 
csatornázatlanságból, az ipari területek kibocsátásából, az intenzív mezőgazdasági művelés során a 
vegyszerek talajba jutásából, vagy a helyenként jelentősebb állattartás során trágya esetleges nem 
megfelelő tárolása miatt is. Ezek közül Pilisszentivánon a mezőgazdasági művelés és az állattartás 
nem mondható számottevő tényezőnek.  
A község területén a zártkertek esetében talaj és vízvédelmi szempontból gondot jelent a 
csatornázatlanság, ugyanis a szennyvizek így a talajba szikkadnak, jelentősen terhelve ezzel többek 
között a talajt is. 
Az Erzsébet parkban tömörülő ipari létesítmények a tevékenységük során veszélyes hulladékot 
termelnek. Ezek közé tartozik a műanyaggyártó, a fémszerkezet gyártó üzem, valamint egyes 
kereskedelmi, szolgáltató üzemek (pl. autószerviz, autófényező műhely stb.) Ezen üzemek 
működésük során potenciális veszélyforrást jelentenek a talajra nézve is. 
 

12.2. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME 

A település felszíni vizekben szegény, a belterületen a kis vízhozamú Aranyhegyi-patak folyik 
keresztül.  
Egy 2008-ban készített tanulmány szerint az Aranyhegyi-patak „tápanyagterhelése igen magas, mely 
feltehetőleg a nem megfelelő fokozatú szennyvíztisztítás, illetve az illegális 
szennyvízbevezetéseknek tulajdonítható, valamint bemosódással kerülhet a patak vizébe.” A patak 
vízhozama általában alacsony, a szállított vízmennyiség nagy része – a Pilisszentiván környéki 
szakaszon - többnyire a bevezetett, tisztított szennyvizekből származik.  
A belterületen keresztülfolyó Aranyhegyi-patak esetében a környező területek intenzív használata 
és az onnan lefolyó csapadékvizek minősége, a természetes tisztító, szűrő hatást nélkülöző, 
kiépített mederszakaszok a patak vízminőségét is károsan befolyásolják. 
 
A Slötyi vízminőségére a horgászat miatt veszélyeztető tényezőt jelent a szervesanyag tartalom. 
Szántóföldi művelés csak a Jági-rétet érinti, mely szintén kedvezőtlenül befolyásolhatja az 
Aranyhegyi-patak vízminőségét.  
A Jági-tó (más néven Vadászréti-tó) vizében az alacsony vízhozam mellett felgyülemlett magas 
szervesanyag tartalom miatt eutrofizálódás figyelhető meg. A Szénás-hegycsoport Európai Diplomás 
Terület és védőzónájának természetvédelmi kezelési terve szerint „A Pilisszentivánon található 
művelt szántókon vegyszeres növényvédelmet folytatnak. A szerves- és műtrágyák a szántók 
mellett található Vadászréti-árok időszakos vízfolyásába mosódnak.”  
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A külterületen fekvő felszíni vizek – és környezetük – az országos ökológiai hálózathoz tartoznak, 
védelmük ennek megfelelően kiemelten fontos feladat.  

A felszín alatti vízminőség vizsgálata során az egyik legfontosabb tényező az, hogy Pilisszentiván 
karsztos területen fekszik. 
A nyílt karsztos felszín jelenléte miatt a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a települést a felszín 
alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny települések közé sorolja, illetve kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területet jelöl meg területén. 

Az egykor jelentős szénbányászat következtében a felszín alatti vízkészlet is megcsappant, egyes 
források elapadtak (pl. Hársas-forrás). 
 
Pilisszentiván területén aránylag kis számban vannak ipari üzemek, vagy egyéb jelentős kibocsátást 
végző gazdasági létesítmények, ezért ezek viszonylag kis mértékben veszélyeztetik a felszíni és 
felszín alatti vizeket. A legtöbb azonban ezek közül a Slötyi környezetében fekszik, így e területen 
esetlegesen számolni lehet a szennyezőanyagok közvetett módon történő vízbe jutásával. A 
gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban kibocsátási adatokkal nem rendelkezünk. A működés során 
a vonatkozó környezetvédelmi határértékeket be kell tartani.  
 
A mezőgazdasági eredetű szennyezések nagy része a földművelés során alkalmazott vegyszerek 
talajba, majd talajvízbe kerüléséből származik. A talajba szivárgó műtrágya és a növényvédő szerek 
elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek nitráttartalmát növelik. A kis arányú szántóföldi művelés 
miatt ez a jellegű szennyezés kevésbé számít veszélyeztető tényezőnek.  
 
Az állattartásból származó nagy szervesanyag-tartalmú szennyvizek szintén a vizekbe juthatnak. Bár 
Pilisszentivánon nagyüzemi szintű állattartás már nem jellemző, több helyen tartanak lovakat. Az 
állattartás során a trágyatárolást, elhelyezést minden esetben kizárólag szigeteléssel ellátott 
trágyatárolóban szabad csak megoldani. 
Minthogy a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet szerint Pilisszentiván a nitrátérzékeny települések közé 
tartozik, fokozott figyelemmel kell lenni a talajba jutó vegyszerekre, és figyelmet kell fordítani a 
vizek nitrátszennyezésének megelőzésére. 

A felszín alatti vizeket érő szennyezések másik része a kommunális szennyvizek talajba jutásából 
adódhat. A település belterületén 19,1 km-en kiépült a szennyvíz-csatorna hálózat, melyre a 
lakásállomány mintegy 85%-a csatlakozik. A hálóztara nem csatlakozó ingatlanokon a szennyvíz a 
talajba szikkad szennyezve ezzel a talajt és a felszín alatti vizeket.  

Különösen problémát okoz ez a zártkertek területén, ahol a szennyvíz-csatorna hálózat nem épült 
ki, illetve ahol a zömében kis telkeken helyenként sűrűn egymás mellé épített - gyakran lakó 
funkciójú - épületek miatt a területek intenzív használatúak.  

Pilisszentiván területén hulladéklerakó ma már nem működik. A korábbi lerakót 2009-ben zárták be, 
majd a következő évben rekultiválásra került. A hulladéklerakó területről hiányos szigetelés esetén 
könnyen a talajba juthatnak a szennyező anyagok, ezzel veszélyeztetve a felszín alatti vizeket. 
 
A belterület erdővel érintkező területein sok helyen előfordulnak/előfordulhatnak kisebb-nagyobb 
illegális hulladék-elhelyezések, melyek ugyancsak veszélyeztethetik a felszín alatti vizeket. 

12.3. A LEVEGŐ TISZTASÁGÁNAK VÉDELME 

A 4/2002-es KvVM rendelet alapján Pilisszentiván az 1. Légszennyezettségi agglomerációba tartozik. 
Az 1. zónacsoport: Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: 

Kén-dioxid: „E” (A légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van) 

Nitrogén-dioxid: „B” (A légszennyezettségi határértéket, tűréshatárt meghaladja) 

Szén-monoxid: „D” (Légszennyezettség a felső vizsgálati küszöbérték és a l. sz. határérték között) 

Szilárd (PM10): „C” (A légszennyezettség a l. sz. határérték és a tűréshatár között van) 

Benzol: „E” (A légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van) 
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Talajközeli ózon: „B” (A légszennyezettségi határértéket, tűréshatárt meghaladja) 

A légszennyezettségi határértékekkel kapcsolatban a 4/2011.(I.14.) VM rendelet rendelkezik. 

A levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényező többnyire az ipari tevékenység, a 
közlekedés, a lakossági fűtés és talaj eredetű levegőszennyezés lehet.  

Pilisszentivánon légszennyező anyag kibocsátási értéket az alábbi telephelyekről tudunk a 2002-2012 
közötti időszakból: 

Üzemeltető Tevékenység Telephely címe 
Földesi Kereskedelmi És 
Szolgáltató Kft. 

Fa szerszámnyél gyártó üzem 2084 Pilisszentiván 

Helter és Társa Kereskedelmi És 
Szolgáltató Kft. 

Épületasztalos műhely 2084 Pilisszentiván ERZSÉBET PARK 
IPARTELEP  

Máté Péter  Gépjármű fényezés 2084 Pilisszentiván SZEGFŰ KÖZ 2.  

TUNGSRAM-Schréder Zrt. Világítástechnika 
 

2084 Pilisszentiván Tópart 2.  

W.E.T. Automative Systems 
Magyarország Kft  

KÖZÚTI JÁRMŰMOTOR, -
ALKATRÉSZ GYÁRTÁSA  

2084 Pilisszentiván BÁNYATELEP 
14.  

Forrás: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium LAIR nevű internetes adatbázisa 

Szilárd szennyezőanyag (por, pernye, korom) tekintetében a fa szerszámnyélgyártó üzem 
kibocsátása jelentős volt 2009 és 2012 között, ugyanis kb. 1300 kg por keletkezett a mért években. 
Ezenkívül jelentős porterhelés érinti a települést a szomszédos pilisvörösvári dolomitbányából.  

Kén-dioxidból és nitrogén-oxidokból szintén szerszámnyélgyártó üzemnek volt a legnagyobb a 
kibocsátása. Az üvegházhatású szén-dioxid emisszió legnagyobb részét a TUNGSRAM-Schréder Zrt. 
világítástechnikai gyártóüzeme, és egy járműmotor- és alkatrészgyártó üzem adja. Előbbinek évről 
évre csökkent a kibocsátása. A mérgező szén-monoxidot a szerszámnyélgyártó valamint a 
motorgyártó üzem bocsátotta ki.  

Pilisszentiván esetében további levegőszennyezést okozó tényező a közúti közlekedés. A közlekedés 
során általában por, korom, szénhidrogének, kén- és széndioxidok, nitrogén-dioxid és ólom jut a 
levegőbe. 
Legjelentősebb forgalommal a község főútja, a 1107 j. út belterületi szakasza, azaz a Szabadság és 
a Tópart út bír. Annak ellenére, hogy ez az út átmenő forgalmat biztosít, a szomszédos 
Pilisvörösváron áthaladó 10-es főút megléte miatt ez a forgalom viszonylag alacsonynak mondható.  

Pilisszentiván északi részét egy rövid szakaszon érinti a Budapest-Esztergom vasútvonal, annak 
közlekedéséből azonban levegőt szennyező anyagok csak kis mértékben származnak. 

Pilisszentivánon a gázhálózat kiépült, a lakosság, mintegy 75%-ban csatlakozott rá. A gázfűtés 
mellett többen használják a hagyományos fa- és széntüzelést is vegyesen, mely főként por, korom, 
széndioxid és kéndioxid kibocsátással jár, ami téli időszakban növeli a levegő szennyezettségét. 

Porszennyezés forrása lehet a burkolatlan utakon való közlekedés. A belterületen az utak többnyire 
burkoltak. A külterületen többnyire mindenhol földút van, ezért e területeken alkalmanként zavaró 
lehet a porszennyezés mértéke. Ugyanez vonatkozik a száraz időben történő mezőgazdasági 
művelésre is, azonban a nagyobb, összefüggő mezőgazdasági területek igen kis arányúak 
Pilisszentivánon, s a művelés hatását csökkentik a területet körülölelő erdőségek.  
A településen a szántóföldek többnyire művelés alatt állnak, azonban az eleve rossz minőségű 
termőföldeken előfordulnak parlagon hagyott részek, s ugyanígy a zártkertekben sokhelyütt 
találhatók meg nem művelt parcellák. Az erdő belterülethez való közelsége miatt az erdő 
szegélyterületein több kialakultak bozótos, rendezetlen területek. Ezeken a területeken, illetve a 
belterületi üres telkeken jelentős lehet az allergén gyomok mennyisége. A pollenkoncentráció 
csökkentése érdekében szükséges lenne legalább az utak és árkok szélének rendszeres kaszálása, 
gondozása, illetve az allergén növények irtása külterületen is. 
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Állattartás a településen nem jellemző, néhány helyen azonban tartanak lovakat. E területek közül 
a lakóterülethez közel fekvő telep esetében előfordulhat, hogy az állattartás a környéken lakók 
számára kellemetlen szaghatással járhat. 

12.4. ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Zajterhelés általában a közlekedésből, esetleg nagyobb ipari, mezőgazdasági feldolgozó üzemek 
működéséből származhat. 
Pilisszentiván közúti terhelése leginkább a 1107.j. országos mellékúton áthaladó forgalomból 
adódik. Az út a belterületen, a község központján vezet keresztül, majd csatlakozik a 10-es főútba 
Pilisvörösvárnál. A Pilisszentivánon áthaladó forgalom viszonylag nagy, s a zajszint esetenként 
meghaladja a vonatkozó KvVM-EüM rendeletben meghatározott határértékeket.  
A zaj- és rezgésterhelés többnyire a Szabadság út déli oldalán erősebb, az északi oldalon jelentkező 
hatásokat csökkenti az utcában végighúzódó aránylag széles zöld sáv.  
 
A belterületet csak kis szakaszon érinti a Budapest-Esztergom vasútvonal. Az itt áthaladó vasúti 
közlekedés zaj- és rezgésterhelést okoz, melynek hatása leginkább csak a község északnyugati 
részét érinti.  

A közlekedésből származó zajterhelési határértékeket a területen, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM 
rendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

Közlekedési zajtól származó határértékek 

 
Kiszolgáló út, lakóút 

mentén 
gyűjtőút, összekötőút, 
bekötőút, egyéb közút 

mentén 

az országos közúthálózatba 
tartozó, valamint belterületi 
első és másodrendű főutaktól 

Zajtól védendő terület nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

nappal  
6-22 óra 

éjjel  
22-6 óra 

Lakóterület (Falusias, 
kertvárosias) 

55 dB 45 dB 60dB 50dB 65dB 55dB 

Üdülőterület  50 dB 40 dB 55 dB 45 dB 60 dB 50 dB 

Gazdasági terület 65 dB 55 dB 65dB 55dB 65dB 55dB 

 
A Pilisszentivánon működő ipari létesítmények egy helyre csoportosulva, a község keleti részén, a 
lakóterületeket viszonylag kevéssé érintve helyezkednek el, zajhatásuk ezért kevésbé zavaró. 

A 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet 1. számú melléklete üzemi létesítményektől származó zaj 
terhelési határértékeire vonatkozóan is tartalmaz adatokat. A tervezési területen az alábbi 
zajterhelési határértékek érvényesek: 

Üzemi létesítménytől származó zaj határértékek. 

Zajtól védendő terület nappal 6-22 óra éjjel 22-6 óra 

Lakóterület (Falusias, kertvárosias) 50dB 40dB 

Üdülőterület  45 dB 35 dB 

 

12.5. HULLADÉKKEZELÉS 

Kommunális hulladéklerakó ma már nem működik Pilisszentivánon, a kommunális hulladék 
elszállítását – hetente egy alkalommal - a Saubermacher Bicske Kft végzi a Bicske területén működő 
lerakóra. A korábbi lerakó - mely a belterület határában, a Táncsics utca nyugati végében fekszik - 
2009-ben bezárásra került, ez volt a kistérség legtovább működő nem szigetelt lerakója.  

A településen a háztartásokban szelektív hulladékgyűjtés működik. Itt a fém, a műanyag és a papír 
hulladékot gyűjtik szelektíven, s a korábbi szelektív hulladékgyűjtő szigeteken továbbra is 
elhelyezhető az üveghulladék. A szelektív hulladék elszállítása havonta történik. A szelektíven 
gyűjtött hulladékok újrahasznosításra kerülnek. 
Szervezett lomtalanítást nemtartanak, a lomokat a lakosoktól évente egyszer szállítják el.  

A zöldhulladék elszállítása egyénileg történik a bezárt hulladéklerakó területére, ahol jelenleg épül 
a komposztáló telep.  

A veszélyes hulladéko elszállítása évente egyszer történik.  
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Pilisszentiván területén több helyen előfordul illegális hulladék-elhelyezés. Ezek voltaképp a 
település bármely területén felbukkanhatnak, leggyakrabban a belterülethez közel eső - főként 
erdő- - területeken, a zártkertekben, a külterületi utak mentén. Az illegális lerakókat meg kell 
szüntetni, és fontos a lerakás megelőzéséről (szemléletformálással, lakossági akciókkal) 
gondoskodni.  

12.6. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

Markáns táji elemként jelenik meg a Pilisvörösváron ma is működő dolomitbánya, melynek fehér 
(helyenként vörös) tájsebe a nyugati lakóterületek felől és a hegycsúcsokról is jól látszik. Nemcsak 
maga a tájseb, de a bányában működő, a kitermelt nyersanyagot feldolgozó létesítmények is 
jelentősen zavaró tájelemek. 
Messzire látszódik el a község északi részén fekvő Jószerencsét lakótelep. A négy épülettömbből álló 
lakótelep a Kovács-dűlő nevű domb tetejére épült, így erőteljesen kimagasodik környezetéből, ami 
főleg a völgyből nézve igen szembetűnő.  
A fentieken felül a vizuális környezetterhelés nem jellemző, egyéb jelentős, vizuális konfliktust 
okozó művi tájelemek nem találhatók a településen. 

13. KATASZTRÓFAVÉDELEM 
Pilisszentiván területén katasztrófavédelmi szempontból potenciális veszélyforrást jelent az 
alábányászottság, illetve a felszínmozgás veszélyes területek. 

Pilisszentivánon a több mint száz évre visszanyúló szénbányászat következtében a 
területhasználatok szempontjából korlátozó tényezőt jelenthet a terület alábányászottsága. 2014. 
március 28-én kelt előzetes véleményében a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitánysága tájékoztatott, hogy Pilisszentiván területén bányatelek, megkutatott, 
nyilvántartott ásványvagyon nem található.  

 
Pilisszentiván alábányoszott területei 

Az alábbi ábrán jól látható, 
hogy a település középső keleti 
részein jelentős kiterjedésű 
alábányászott területek talál-
hatóak. 

Alábányászottsággal a Slötyi 
déli része, a Tópart utca és a 
Jóreménység utca által 
határolt közel teljes délkeleti 
belterületi rész, valamint a 
Táncsics utcától délre fekvő 
szintén belterületi település-
terület egy része érintett. 
Külterületen a belterülettől 
délkeletre fekvő erdőterületek 
jelentős része, valamint az 
István-akna és annak 
szomszédságában fekvő erdő-
területek többsége és az 
egykori zártkertek egy kis 
hányada alábányászott. 

Az illetékes Bányakapitányság fent hivatkozott levelében tájékoztat, hogy a felszínmozgásos 
területek katasztere szerint Pilisszentivánon egy ilyen terület található belterülethatártól délre. A 
nyilvántartás szerint „Istvánakna” területén a Fehér-hegy és a Hosszú-árok között a bányászati 
tevékenység felhagyása után bányavágatok omlása miatt bányafelszakadás volt megfigyelhető 1978-
ban. A szakadás terjedésével az erdőt pusztította, meddő területet érintett. A felszínmozgásos 
terület jelenlegi állapotáról nincsenek adatok.  
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II. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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1.1. VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

1.1.1. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy összefoglaló módon mutassa be a település 
területrendezési konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődése, a 
következő településrendezési tervfázisok irányát. 

Települési alapadatok 

Terület (ha) 812 

Belterület (ha) 149 

Zártkert (ha) 71,5 

Külterület (ha) 591,5 

Lakosság (fő) 4418 

Térségi kapcsolatok, településhálózat 

Pilisszentiván a Budapesti agglomeráció északnyugati részén, a Budapest – Dorog – Esztergom 
tengelytől (10-es főút) délre helyezkedik el. A község a fővárostól 20 km-re fekszik. A települést a 
1107. sz. összekötő út tárja fel, amely Budapestről Solymár felől közelíti meg Pilisszentivánt. 
Sajátos településfejlődési folyamatok eredményeként a település belterülete Pilisvörösváréval 
összenőtt. Pilisszentiván közigazgatásilag a Pilisvörösvári járáshoz és Pilisvörösvári kistérséghez 
tartozik. A szomszédos Pilisvörösvár több központi funkciót lát el a térségben. A településről sokan 
ingáznak munkahelyi, illetve oktatási célból Vörösvárra és Budapestre. 

Közlekedési szempontból Pilisszentiván kedvező helyzetben van. A településen áthaladó főút a 10. 
számú főútról Solymárnál leágazik, majd a település végén visszacsatlakozik, így a falu a fővárosba 
tartó hatalmas teher- és személyforgalomtól mentesül. Mindemellett a község jól megközelíthető, 
és a főváros is könnyen elérhető.  

A település társadalma 

Pilisszentiván lakosszáma 2011-ben 4143 fő volt. A XX. század közepétől kezdődően a népességszám 
dinamikusan nőtt és növekedik ma is a községben. Budapest közelsége és a vonzó természeti 
környezet miatt várható az odavándorlások számának további növekedése, bár a településre a 
kistérségi és megyei adatokhoz képest jóval kevesebben költöztek. Ebben szerepet játszhatott az is, 
hogy a település a védett erdők és hegyek ölelésében korlátozott mennyiségű lakóterületet képes 
kialakítani, bővíteni. Pilisszentiván lakosságának nemzetiségi összetételére jellemző a meglehetősen 
nagy számú (1034 fő) német nemzetiségű lakosság, mely a község teljes népességének csaknem 
egynegyede. 

A település gazdasága 

Gazdasági szempontból Pilisszentiván nem emelkedik ki a térségből, de a területén működő 
vállalkozások, üzemek meglehetősen sok helyi lakost foglalkoztatnak. A település keleti részén lévő 
ipari park ad helyet a különböző ipari és szolgáltató vállalatok telephelyeinek. Budapest közelsége, 
s a főváros elszívó ereje a térségi gazdasági viszonyokban és a munkaerő-áramlásban is 
megmutatkozik. Az agglomeráció északnyugati részének települései (Pilisszentiván, Pilisvörösvár, 
Solymár, Piliscsaba) fejlett gazdasággal rendelkeznek, mely térségi szinten meghatározó, s nagy 
számú munkahelyet jelent az itt élőknek. 

Pilisszentivánon a foglalkoztatási arány megegyezik az országos átlaggal. A 2014-es önkormányzati 
adatszolgáltatás szerint a népesség megoszlása a gazdasági aktivitás szerint a következő volt: 

- foglalkoztatott:   2834 fő 
- munkanélküli:  68 fő 

Pilisszentiván térségének turisztikai adottságai kedvezők, hiszen a Budai-hegység illetve a Pilis által 
határolt Pilisi-medence a kirándulók és a kikapcsolódni vágyók kedvelt célterülete. Ezzel együtt mind a 
térségben, mind a községben csupán alkalmi, „egynapos” turistákkal találkozhatunk, a térség 
idegenforgalma többségében a természetjárókra korlátozódik. Ennek megfelelően Pilisszentiván turisztikai 
szempontból nem tölt be jelentős szerepet a budai agglomerációban. 
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Településüzemeltetés 

A település önkormányzata a lakosság számára minden anyagi közszolgáltatást biztosít, azonban a 
közművek jelentős része nem az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében van, így az 
önkormányzatnak sok esetben csak közvetett befolyása van a közszolgáltatások minőségére (pl. víz-, 
gáz- és elektromos hálózat). A további településüzemeltetési feladatokat részben a Polgármesteri 
Hivatal, részben különböző vállalkozók látják el keretszerződés alapján. 

Természeti adottságok 

Pilisszentiván a Dunántúli-középhegység nagytáj, Dunazug-hegyvidék középtáj, Pilisi-medencék és a 
Budai-hegyek kistáj találkozásánál helyezkedik el. A település lakó- és mezőgazdasági területei a 
Pilisi-medence, míg az erdővel borított hegyvidék a Budai-hegyek része. 
Északkeleten változatos felszínű, sasbércek szabdalta árkos medencék jellemzik a tájat a Pilisi-
hegyek ölelésében. A terep alapvetően dombsági jellegű, északnyugati irányból hegylábi, lejtős 
felszínek tartanak a medencefenék irányába. Pilisszentiván környékén barnaföld, valamint a mészkő 
térszíneken gyenge termőképességű rendzina talajok képződtek. A település éghajlata mérsékelten 
meleg és száraz, a hegytetőkön mérsékelten hűvös. 
A terület lejtőinek vizeit az Aranyhegyi-patak vezeti le a Dunába. A Vadász-rét déli határvonalában 
húzódik a Vadász-rét-árok, melynek vize a Jági-tavat táplálja, majd továbbfolyva az Aranyhegyi-
patakba ömlik. 
Pilisszentiván területe a Bakonyicum flóravidékbe, ezen belül a Pilisense flórajárásba tartozik. 
Magas a természetes vegetációval borított területek aránya. A település környékén jórészt 
erdőterületek, kisebb területen – a hegyek meredek tetőin - száraz gyepek találhatók. 

Tájszerkezet 

Pilisszentiván a Pilis hegységtől délre, a Budai-hegység északi vonulatainak lábánál fekvő település. 
Tájszerkezetét meghatározzák domborzati adottságai. A lakott területek a síkabb térszíneket 
foglalják el az északnyugat-délkelet irányú dombhátak között, az Aranyhegyi-patak egy ágának 
völgyében. Ahogy emelkedik a terep, úgy változnak a tájhasználatok, s a déli kitettségű 
hegylábakon, kisebb, lakott területekhez közelebb eső dombtetőkön előbb megjelennek a régi 
szőlőtermő területek, majd azokat is felváltják az erdők. A táj változatosságát emeli a zártkerti 
részek, bányásztelepek szórványos, zárvány-szerű elhelyezkedése az erdőterületeken belül. 
Ugyancsak a domborzati adottságokhoz kapcsolódóan alakultak ki a vonalas tájszerkezeti elemek. 
Természetes vonalas elemek a vízfolyások. Mesterséges vonalas elemek a közlekedési infrastruktúra 
elemei, ezek azonban kevéssé dominálnak Pilisszentiván esetében. 

Tájhasználat 

Pilisszentiván tájhasználata a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó, azaz az Aranyhegyi-patak 
keskeny völgyét, illetve a síkabb, enyhe lejtésű hegylábi területeket foglalja el maga a település, a 
délebbre fekvő hegyes-völgyes terep túlnyomó részét pedig többnyire az erdőségek, melyek az 
igazgatási terület több mint felét kiteszik. A tájhasználatokban meghatározók a zárványszerűen 
elhelyezkedő zártkerti területek, ezeknek azonban csak kis része áll mezőgazdasági művelés alatt, 
többnyire parlagon hevernek, illetve nagy részük erdősödésnek indult. Az itt található telkek között 
jópár hétévégiházas üdülőként funkcionál. Az üdülőkhöz nagyjából hasonló arányban lakóházak is 
találhatók itt – főként a Károlyhegyi- illetve a Zsíroshegyi-dűlő zártkerti területein. A 
szántóterületek a Vadászrét területén nagyjából egy helyre koncentrálódnak, minőségük azonban a 
nagy meredekségű lejtős terep miatt azonban igen gyenge. Külterületen található a község 
temetője, illetve több lovasturisztikai létesítmény. A belterülettől délre fekszik a mára már 
rekultivált hulladéklerakó. Pilisszentiván területe felszíni vizekben szegény, legfőbb vízfolyása az 
Aranyhegyi-patak, melynek partjaira települt a község. Mesterséges állóvíz a belterületen a 
bányászati tevékenység folytán létrejött Slötyi, valamint külterületen a duzzasztással létrehozott 
Jági-tó.  

Táji és természeti értékek 

Pilisszentiván külterületének nagy része a Budai Tájvédelmi Körzet részét képezi, s területén 
számos természeti érték található. A Szénás-hegycsoport - mint a pilisi len élőhelye - Európa 
Diplomás terület, valamint a Budai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeihez tartozik. A 
tájvédelmi körzet a külterület majdnem egészét lefedi. A védett területeken belül Natura2000 
hálózathoz tartoznak a belterülettől délre fekvő erdőségek. Ex lege védett területek a község 
területén található források, barlangok. Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei közül magterület, 
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illetve pufferterület található. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez tartozik a 
külterület túlnyomó része. Helyi védelemre tervezett a belterülethez közel fekvő három 
erdőterület.  

Településszerkezet 

Pilisszentiván településszerkezetét az alábbi legfontosabb elemek határozzák meg: 
- Az Aranyhegyi-patak, a település kialakulásának vezérvonala, 
- a történetileg kialakult településmag, ahol összeolvad a lakó- és intézményterület, 
- a történeti településmaghoz csatlakozó lakóterületek, 
- a lakóterületté átalakuló volt zártkerti, üdülőterületek, 
- a közlekedési hálózat, melynek csupán egyetlen fontos eleme van, a település főutcája, a 

Szabadság út. 

Pilisszentiván mai településszerkezete egységes képet mutat, a település fejlődési stádiumai, 
növekedésének folyamatai nem képeztek élesen elkülönülő településrészeket a községben. A 
település egyes részeinek használata, az úthálózat jellege, a telekstruktúra, valamint a települési 
szövet csupán kis mértékben tér el egymástól. 

Pilisszentiván beépített területei a síkabb térszíneket foglalják el az északnyugat-délkelet irányú 
dombhátak között, az Aranyhegyi-patak egy ágának völgyében. A település a domborzati adottságok 
miatt a völgy hosszanti irányában terjeszkedett. A községben párhuzamos utcás rendszer alakult ki, 
az északnyugati-délkeleti irányú utcák rétegvonallal párhuzamos irányban futnak. 

A település legmeghatározóbb és egyben legrégebbi szerkezeti eleme az Aranyhegyi-patakot is 
magába foglaló Szabadság út és annak folytatásában fekvő Tópart utca. A főutca és a vele 
párhuzamosan futó Bányász utca menti területek alkotják az ősi településmagot, melyre egykor a 
főútra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra volt jellemző. 

Belterületi területhasználat 

Beépíésre szánt területek 

Lakóterületek 

A település lakóterületei döntően kertvárosias jellegűek, ezalól csupán a XX. század elején épített 
Jószerencsét lakótelep kisvárosias tömbje képez kivételt. A településen megfigyelhető az egykori 
zártkerti, kiskertes mezőgazdasági területeken a lakófunkció folyamatos megjelenése.  

Vegyes területek 

Pilisszentiván vegyes használatú területei elsősorban a főutca mentén helyezkednek el. A település 
főutcája a község lineáris településközpontjaként működik felvállalva az igazgatási, oktatási, 
egészségügyi, ellátási központ szerepét. 

Gazdasági területek 

A teherforgalmat is igénylő gazdasági telephelyek elsősorban a főút mentén telepedtek meg a keleti 
településrészben. 

Különleges területek 

Pilisszentiván területén egyetlen beépítésre szánt különleges terület, egy lovarda található a 
Jóreménység utca végében. 

Beépítésre nem szánt területek 

Erdőterületek 

A település jelenlegi belterületén három nagyobb foltban fordul elő erdőterület a Templom hegyen, 
a Kálvária domb környékén, valamint az István-aknához vezető út mentén. Területük összesen 
körülbelül 9 hektárra tehető. 

Zöldterületek 

A település legjelentősebb kiterjedésű zöldterületei közé a Slötyi-tó körüli zöldterület és a főutca 
mentén húzódó zöldsáv tartozik. Utóbbi nem tekinthető kimondottan közösségi zöldterületnek. A 
település jelentősebb zöldterületei továbbá a főutca menti játszótér, a József Attila utca végében 
elhelyezkedő erdei pihenő és a Kucmag-rét. 

Vízgazdálkodási területek 
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Pilisszentiván legnagyobb vízgazdálkodási területét a Slötyi-tó teszi ki, területe körülbelül 6 hektár. 
A települési vízműa Fenyves és Kossuth utca nyugati végénél, valamint a Károlyhegyi-dűlőben, a Rét 
utcától északra található. 

Különleges beépítésre nem szánt területek 

A település különleges területei közé tartozik a jelenlegi és régi temető, a település sportpályája, a 
hulladéklerakó egykori területe, a külterületen található lovarda és kutyaiskola. 

Épületállomány 

Pilisszentiván épületállománya, telekhasználata, a beépítés módja és intenzitása elsősorban építés 
idejéből adódó jellegzetességeket mutat. 

A község történetileg legrégebbi utcája az egyik legjellegzetesebb részét képezi a településnek. A 
főútra egykor az arra merőleges, hagyományos keskeny, hosszútelkes telekstruktúra, oldalhatáron 
álló beépítés, az utcafrontra merőleges épülettömeg és az oromfalas nyeregtető volt jellemző. 
Napjainkra a hosszú keskeny telkeket sok helyen megosztották, a 60-as, 70-es években a 
hagyományos vidéki vályogházak jelentős részét elbontották, vagy átépítették és a helyükön 
jellemzően 100 négyzetméteres, négyzet alapú, sátortetős házak építettek. 
A településkép alakulásának következő jelentős nagy korszakát a 80-as, 90-es évek jelentette. Az 
ebben az időszakban épült átlagos házak 3-400 m2-esek voltak. A pince helyett alagsort alakítottak 
ki, a földszint és az emelet felett a tetőteret is beépítették. 
Általánosan elmondható azonban, hogy napjainkban a település egyetlen részén sem figyelhető meg 
a fent említett építési korszakok – oldalhatáron álló parasztház, szocializmus korában épült 
kockaház, 80-as, 90-es évekbeli „óriásház” – tiszta, önálló megjelenése. A település jelenlegi 
arculatát a különböző korszakokban épült épületek együttes megjelenése adja. 

A település legújabb lakóterületein megjelenő lakóépületek mediterrán, minimalista vagy olykor 
meghatározhatatlan stílust képviselnek. Ilyen lakóterületekkel többnyire a belterület déli peremén 
találkozunk. 

A településszövettől merően eltérő beépítés a Klapka utca mentén, a XX. század elején épült 
Jószerencsét lakótelep. A dombtetőn álló 4 emeletes épületek a hagyományos településszövetben 
zárványt képző, a településképet zavaró beépítést alkotnak. A településszövet izgalmas részét 
képezi a XX. század elején, bányászcsaládoknak épült ikerházakból álló Táncsics telep, valamint az 
erdőterületekkel körülvett, halmazos beépítésű István-akna. 

A lakóterületektől merően eltérő megjelenésű területet alkotnak a település keleti végében fekvő 
gazdasági területek. A kisebb műhelyek és üzemek általában csarnokszerű épületekben kerültek 
kialakításra. Az épületek közül a WET Kft., a Tungsram-Schréder Zrt. és a Ludvig és Mentesi 
Sütőipari Kft. mind megjelenésében, mind pedig méreteiben is eltér. 

Épített értékek 

Pilisszentiván területén az örökségvédelmi nyilvántartás alapján 1 műemlék található. A községben 
a főutcán elhelyezkedő Római Katolikus Templom áll műemléki védettség alatt. A sváb építészet 
építményei nincsenek országos védelem alá helyezve. A község éppen ezért megalkotta az 
építészeti értékek védelméről szóló rendeletét, mely alapján a parókia, a kálvária, a tájház és 
számos lakóház épületét helyezte védelem alá. Emellett helyi védelem alá helyezte a település 
teljes területén megtalálható valamennyi kő- és acélkeresztet és képköveket. Az önkormányzat 
rendeletében javaslatot tesz számos helyi védelem alá vonható épületre. 

Közlekedés 

A településen áthaladó országos mellékúton viszonylag kevés az átmenő forgalom (a térségi és a 
távolsági forgalom inkább a 10. sz. főutat veszi igénybe), inkább a belső forgalom jellemző. 
Ugyanakkor a 10. sz. főút közelsége a település megközelíthetősége, gyors közúti kapcsolatai 
számára rendkívül kedvező helyzetet teremt, anélkül, hogy a település területét jelentős 

forgalomnagyságok és az ebből következő ártalmas környezeti hatások érnék. 

A település kötöttpályás megközelíthetőségét erősíteni szükséges a Pilisvörösvári vasútállomás és 
megállóhelyek felé, így Budapest és Esztergom könnyen elérhető lesz. 

A településen a gyalogosok biztonsága tovább erősíthető a kijelölt gyalogátkelőhelyek 
középszigettel való kiépítésével. Bár a gyalogosok helyzete Pilisszentivánon kedvezőnek ítélhető 
(megfelelő gyalogjárdák, biztonságos közúti átvezetések), a kerékpáros hálózat kialakítása még nem 
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kezdődött meg. Biztonságos és vonzó kerékpáros infrastruktúra kiépítése további forgalom-
csökkenést eredményezne a településen, mivel a helyi forgalom, a helyi úti célok közötti 
közlekedésre a lakosság egy része nem a közúti gépjárműveit venné igénybe. 

További rendezendő kérdés a település közösségi közlekedéssel való jobb ellátása, a buszjáratok 
nyomvonalnak továbbvezetése, bővítése, hogy minél több lakóingatlant lehessen kedvezőbb 

feltételekkel megközelíteni. 

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Pilisszentiván közlekedési lehetőségeit, a közúthálózat 
kiépítettségét és a forgalombiztonságot tekintve igen kedvező helyzetben van, ugyanakkor a 
vasútvonallal való kapcsolat, a közösségi közlekedési hálózat és a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése elkerülhetetlen a település élhetősége, közlekedésének fenntarthatósága érdekében. 

Közmű 

Pilisszentivánon a közüzemű vízellátás, szennyvízelvezetés-kezelés, villamosenergia- és földgáz-
ellátás mellett a vezetékes telefon illetve vezetékes műsorelosztás kiépítése egyaránt biztosított. A 
közműhálózatok kiépítése teljeskörű, a rácsatlakozások aránya – a szennyvízcsatorna-hálózat 
kivételével – 90% feletti, azonban a szennyvízcsatorna-hálózatra történt rácsatlakozások aránya is 
több mint 85%. 

A község topográfiai adottságai változatosak, ennek megfelelően nagy hangsúlyt kell fektetni a 
felszíni vízelvezetésre. A csapadékvíz jelenleg nyílt árkos módszerrel van elvezetve, a mélyebb 
fekvésű területeken a vízelvezetést a patakok, árkok biztosítják. 

A villamosenergia, valamint a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat vezetékei jellemzően föld 
felett vannak elhelyezve, mely jelentős mértékben befolyásolja, alakítja a község arculatát. 

Környezeti állapot 

Pilisszentiván területén aránylag kevés olyan pontszerű kibocsátóforrás van, amely a környezeti 
állapotra számottevő káros hatással lehet. A karsztvizek jelenléte miatt Pilisszentiván a felszín 
alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny. Különösen nagy probléma emiatt a volt zártkerti 
területek csatornázatlansága. A felszíni vizeket (Aranyhegyi-patak, Slötyi) az intenzív használat 
(horgászat, lakóterületek stb.) veszélyezteti. A talajt a domborzati viszonyokból adódóan a 
vízerózió pusztítja. Levegőtisztaság szempontjából legjelentősebb kibocsátó a községen áthaladó, s 
a 10-es főútba becsatlakozó 1107 j. út, emellett a Pilisvörösvár területén található dolomitbánya 
hatása is jelentős lehet.  

Kevés jelentősnek mondható kibocsátással rendelkező helyi vállalkozás található Pilisszentivánon. 
Ezek közül legjelentősebb a fa szerszámnyél gyártó üzem, a TUNGSRAM-Schréder Zrt 
világítástechnikai gyártóüzeme és egy járműmotor- és alkatrészgyártó üzem. A zaj- és 
rezgésterhelés Pilisszentivánon leginkább a 1107 j. orsz. mellékút közúti közlekedéséből származik. 
Hulladékkezelés tekintetében gondot okoznak az illegális hulladékelhelyezések, amelyek kül- és 
belterületen, s a régi zártkertek területén is előfordulhatnak.  

1.1.2. EREDMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

Pilisszentiván a budai agglomeráció északnyugati részén elhelyezkedő, közel 4500 főt számláló 
település. A községet a török elnéptelenedés után a svábok népesítették be, a sváb jelenlét, a 
hagyományok azóta is jellemzik a települést. 

Pilisszentiván közlekedési szempontból kedvező helyzetű település. A 10-es számú főút csupán a 
település északi részét érinti, így a falu a jelentős teherforgalomtól mentesül, ugyanakkor a község 
jól megközelíthető, és a főváros is könnyen elérhető. 

A lakosságszám növekedő tendenciát mutat, bár ez főként a beköltözők számának, és nem a 
természetes szaporulatnak köszönhető. A helyi lakosság hűen őrzi a község sváb hagyományait, 
annak ellenére, hogy a bevándorlások következtében a sváb lakosság aránya mérséklődött. A sváb 
gyökerek, tradíciók megőrzése nem csak a jelen, de a jövő feladata is, hiszen a község lakosságának 
identitását ez erősíti. 

Pilisszentiván gazdasági szempontból nem emelkedik ki a térség települései közül azonban az elmúlt 
20 évben nagyobb fejlődésen ment át, s a felépült üzemeknek köszönhetően mára a környék 
jelentős foglalkoztatója. Pilisszentivánról naponta a lakosság körülbelül 70%-a, mintegy 3000 fő 
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ingázik más településre, ebből legtöbben Budapestre, Pilisvörösvárra és Solymárra. Ezzel együtt 
jelentős a településre ingázók száma is, hiszen naponta mintegy 350 fő érkezik a községbe. A helyi 
lakosság képzettsége jónak mondható. 

Pilisszentiván egy falusias karakterű település, melyen az agglomerációs hatások – gazdasági 
fejlesztési területek megnövekedése, lakóterületi bővülés – eddig csak kis mértékben érzékelhetők. 
Ennek oka az, hogy a belterület csak korlátozott irányban növekedhet, részben a domborzat, 
nagyobb részben a körülölelő természetvédelmi oltalom alatt álló területek miatt. 

A község további fejlődése Pilisszentiván ismertségének javulása, kistérségi szerepének növekedése 
által képzelhető el. Fontos azonban, hogy a település jövőbeni fejlődése során a mennyiségi 
fejlődés, méretbeli növekedés helyett a minőségi fejlesztésekre kerüljön a hangsúly. 
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1.2. EGYEDI KEZELÉST IGÉNYLŐ, ILLETVE PROBLÉMÁS TERÜLETEK 

Belterületi kiemelt feladatok: 
- Pilisszentiván belterületi lakóterületei az elmúlt évszázadokban folyamatos változáson 

mentek keresztül. A falu speciális fekvése miatt – hegyoldalak között, az Aranyhegyi-patak 
mellé települt – az egyes területek és épületek településképi megjelenése fokozott 
jelentőséggel bír. Éppen ezért a lakóterületek beépítési paramétereinek felülvizsgálatánál 
figyelemmel kell lenni a meglévő adottságokra, értékekre. (Figyelemmel a megváltozott 
jogszabályi környezet következtében történő paraméterváltásokra – pl. építménymagasság 
helyett épületmagasság) 

- A településközpont tradicionális szerkezetének, településképi megjelenésének megóvása 
érdekében megfelelő szabályozás szükséges, meghatározva a védelemre érdemes 
településszerkezeti elemeket is (beépítési mód, utcakép, telekszerkezet stb.) – az 
értékvédelmi rendeletben meghatározott előírások figyelembe vételével. 

- A településközpont vegyes beépítésének megőrzése, megfelelő szabályozási paraméterek 
kialakítása. 

- A Slötyi környékének megfelelő szabályozása, a szabályozás során lehetőség biztosítása a 
rekreációs funkciókra. 

- A község zöldfelületi rendszerének megfelelő átgondolása, az élhető lakókörnyezet 
megteremtése érdekében. 

Gazdasági területek 
- A község nyugati határában kialakult szabályozásának fenntartása, a terület fejlődési 

lehetőségeinek biztosítása. A szabályozás során a beépítési paramétereket úgy kell 
meghatározni, hogy a vállalkozások jövőbeli működése, fejlődése biztosított és zavartalan 
legyen, azonban működésük a természeti és lakókörnyezetre a lehető legkisebb terhelést 
jelentsen. 

Tájhasználati feladatok 
- Kertes mezőgazdasági területek szabályozási paramétereinek újragondolása, elősegítve a 

területek megújulását (optimális telekméret és telekstruktúra). 
- Mezőgazdasági területek racionalizálása: gyenge minőségű szántóföldek használatának 

újragondolása (pl. gyepként történő hasznosítás)  
- Lovas turisztikai területek szabályozása 
- Egykori bányaterület szabályozási paramétereinek újragondolása 

Környezeti, természeti értékek 
- Belterületi, ökológiailag értékes területek védelme 
- Védett területek védelmének biztosítása településrendezési eszközök segítségével 
- Ex lege védett értékek védelme 
- Helyi természetvédelem érvényesítése 
- Tavak eutrofizációjának megelőzése, megakadályozása 
- Illegális szemételhelyezések megakadályozása, megelőző lépések 

Közlekedési és közmű területek 
- Fenntartható közlekedési módok fejlesztése (kerékpáros infrastruktúra, vasútállomással való 

kapcsolat, további gyalogosfelületek építése)  

- Az egyes településrészek, valamint Pilisszentiván és a szomszédos települések közötti 

kerékpáros és gyalogoskapcsolatok fejlesztése, 

- A közösségi közlekedéssel való ellátottság fejlesztése a lehetőségek szerint, 

- Csapadékvíz-elvezetés megoldása minden útszakaszon. 

1.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

A településen nem találhatók eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek. Bár a falu egyes 
lakóterületei megjelenésükben kis mértékben eltérnek egymástól, azonban a fontosabb 
területhasználati és beépítési jellemzők megegyeznek egymással. 

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a település keleti határában elhelyezkedő gazdasági területek 
jelentősen eltérnek a falu egyéb területeitől, azonban ez a terület kis kiterjedése miatt nem 
kezelendő önálló településrészként. 
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ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI 

SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

PILISSZENTIVÁN 
 

VÉLEMÉNYEZŐK 

TOVÁBBI 
ELJÁRÁSBAN 

RÉSZVÉTELI 

SZÁNDÉKÁT 
MEGJEGYZÉS 

JELEZTE 
NEM 

JELEZTE 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
1. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL 

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

x  1. A község településfejlesztési koncepciója a tervtárban 
nem található meg. Az eljárás következő szakaszában a 
településfejlesztési koncepció hitelesített példányát kérik 
megküldeni! 
2. Egyszerűsített eljárás csak a R. 32.§ (4) bekezdése 
szerinti esetben! 
3. Az állami főépítésznek nincs előzetes adatszolgáltatási 
kötelezettsége. 
4. Véleményezésre jogosult szervek R. 9. Melléklete 
szerint 
5. Előzetes környezeti vizsgálat lefolytatását kérik! 
6. A felülvizsgálat során a koncepcióval való összhangra is 
ki kell térni. 
7. A hatályban lévő TR eszközök 2015. december 31-ig 
használhatók. 
8. OTrT-vel és BATrT-vel összhangban kell lennie. 
9. Csak tervezői névjegyzékben szereplő tervező 
10. A R.-ben alkalmazott követelmények, OTÉK 1.sz., 
valamint R. 6. mellékletében meghat. jel- és 
fogalomrendszer 
11. A SzT "az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép 
felhasználásával…" készül. 
12. Partnerségi egyeztetés 
13. Vélemények figyelembe vétele: R. 34.§ (2) és 37.§ (7) 
14. Eltérő vélemények tisztázása a R. 39.§ (1) 
15. Képviselő-testületi döntés kell! 
16. A R. 40.§ (1) bekezdése szerinti összes dokumentumot 
meg kell küldeni! Csatolni kell a polgármester 
nyilatkozatát. 
17. Véleményezési eljárást le kell folytatni. 
18. A TSzT elfogadásáról szóló döntésnek minden esetben 
meg kell előznie a HÉSZ elfogadását. 
19. Az elfogadott településrendezési eszköz hitelesített 
példányát papír alapú dokumentáción és elektronikus 
adathordozón is meg kell küldeni! 

2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI HATÓSÁG  x Nem nyilatkozott. 

3.  KÖZÉP-DUNA –VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI 

ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG x  Alapvető jogszabályok felsorolása. 
Legalább a rajzi munkarészeket papíron is. 

4. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG x  Pilisszentiván közigazgatási területén található 
természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló 
területek (Budai Tájvédelmi Körzet, Natura 2000, 
OTrT országos ökológiai hálózat övezete). 
Természetvédelmi célkitűzés a természetes 
növénytársulások és természetszerű élőhelyek 
védelme. 

5. NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET KÖZÉP-
DUNA-VÖLGYII KIRENDELTSÉGE x  Felhívja a figyelmet a jogszabályi előírásokra. 

 

6. KÖZÉP-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI 

IGAZGATÓSÁG x  "Pilisszentiván település a felszín alatti víz állapota 
szempontjából fokozottan érzékeny, ezen belül is 
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 



PILISSZENTIVÁN 72 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2014. 
www.vzm.hu 

területen fekvő település…" "A rendezési terv 
Igazgatóságunk kezelésében lévő vízfolyást nem érint. 
Amennyiben a csapadékvíz elvezetése vízfolyást 
befogadóként érint, annak kezelőjével egyeztetni 
szükséges." 
 
Elektronikus adathordozón kéri a dokumentumot. 

7. PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG  x  "A településrendezési eszközök módosítása során a 
tűzvédelmi követelmények közül kiemelt figyelmet 
kell fordítani az oltóvíz hálózat és föld feletti 
tűzcsapok kiépítésére, épületek közötti és melletti 
tűztávolságokra, az épületek megközelíthetőségére, 
tűzvonulási út és terület szükségességére..." 
Elektronikus adathordozón kéri a dokumentumot. 

8. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 

 x Illetékes: BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
(áttétel) 

9. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ÚTÜGYI, 

VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI HIVATAL  x  Felhívja a figyelmet a hatályos jogszabályi 
előírásokra. 
Közeljövőben várható közúthálózati fejlesztések: 
- M0 Nyugati szektor a 10-1. sz. főutak között, 2x2 sáv 
- M10 Pest megyei szakasz, 2x2 sáv 
- Új főút Esztergom - M1 között, 2x1 sáv 
Nemzeti Infrastrukúra Fejlesztő Zrt. részt kíván venni. 
A településrendezési eszközök módosításához 
hozzájárul. 

10. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI 

HIVATAL 
 x A településrendezési eszközök módosításához 

hozzájárul. 

11. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG ÚTÜGYI 

OSZTÁLY 

x  "…  új és meglévő utakat a forgalmi vizsgálat, az 
útszakasz hálózatban betöltött szerepe, az igénybe 
vehető közlekedési terület szélessége (OTÉK 26.§) és 
a környezet terhelhetősége figyelembevételével, 
úthálózati szempontok szerinti útkategóriába kell 
sorolni a közutak igazgatásáról szóló módosított 
19/1994. (V.31.) KHVM rendelet szerint..." 

12. FORSTER GYULA NEMZETI 

ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI 

KÖZPONT 

x  Észrevételt nem tesz. 

13. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI 

JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI ÉS 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 

x  örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni 
1 db műemlék és műemléki környezete és 3 db 
nyilvántartott régészeti lelőhely 
hatástanulmány térjen ki a "települési szövet és 
beépítés morfológiájának vizsgálatára" 
értékvédelmi munkarész a 393/2012. (XII.20.) 3. sz. 
melléklet alapján készüljön 
műemléki környezetbe eső ingatlanok tételes 
felsorolását kéri a HÉSZ mellékletében 
régészettel kapcsolatos jogszabályváltozások: 
nyilvántartást a Lechner Lajos Tudásközpont… 
működteti 
a régészeti lelőhelyeket is kéri felsorolni a HÉSZ 
mellékletében 
régészeti lelőhelyeken tervezett építési 
tevékenységekkel kapcsolatos tudnivalók. 
A terv jóváhagyása után egy papír alapú példányt kér. 

14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

FÖLDHIVATAL x  "Pilisszentiván területe összesen 811,54 hektár, amelynek 
72,7%-a termőterület. Ebből a mezőgazdaságilag 
hasznosított terület 159,77 hektár (ez a teljes terület 
19,7%-a)." Táblázat a település viszonyában meglévő 
átlagosnál jobb minőségű termőföldterületek művelési 
ágáról és területnagyságáról. 

15. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG  x Nem nyilatkozott. 

16. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- 

ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  x A településrendezési eszközök módosításához az 
engedélyt feltétel nélkül megadja. 
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17. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI 

HIVATAL  x A tervezett módosítások a honvédelem érdekeit nem 
érintik; észrevétel nem tesz. 

18. PEST MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG   x Észrevételt nem tesz. 

19. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG  x  "A település területén bányatelek, megkutatott, 
nyilvántartott ásványvagyon nincs. A község 
közigazgatási területének egy részét viszont érinti 
alábányászottság. A belterületi határtól délre egy 
terület felszínmozgás-veszélyesként szerepel az 
országos kataszterben. A tervezet kidolgozásakor ezt 
a tényt szükség szerint figyelembe kell venni." 

20. NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG x  A teljes körű nyilvántartás megtalálható a honlapon 
(www.nmhh.hu). 

21. PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA x  Csak abban az esetben illetékes, ha szükségessé válik 
a TSZT módosítása. 
OTÉK-ot a Településrendezési kódex-szel együtt kell 
alkalmazni. 
Tartalmi követelményeket lásd Településrendezési 
kódex 
Fektessünk hangsúlyt a változásokkal érintett 
településrészek tekintetében a településszerkezeti 
változások bemutatására 
Kötelező munkarész a területrendezési tervvel való 
összhang igazolása; "Módosítási javaslatok" tervlap 
készítését kéri 
Helyzetfeltáró munkarészben a területfejlesztési 
dokumentumokkal való összhangot is vizsgálni kell! 
Elektronikus adathordozón kéri a dokumentumot. 

22. PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
x  Elektronikus adathordozón kéri a dokumentumot 

23. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA – POLGÁRMESTERI 

HIVATAL 

 x A véleményezési eljárás további szakaszában nem 
kíván részt venni. 

24. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 

POLGÁRMESTERI HIVATAL x   

25. PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – 
POLGÁRMESTERI HIVATAL  x Nem nyilatkozott. 

 

 

 
 




