
Pilisszántó Települési Arculati Kézikönyvének (TAK) és a Településképi Rendeletének (TKR) 
készítéséhez kapcsolódó véleményezési eljárás során beérkezett észrevételek és válaszok 
összefoglalása 2017. október 18. 
 
Az alábbi véleményezők 2017. szeptember 13-án email értesítést kaptak arról, hogy a TAK és TKR 
tervezete a Lechner központ egyeztetési felületén megtalálható. 
 

 véleményező észrevétel válasz 
 PMKH Állami Főépítész Véleményt adott. 

1. Hivatkozások és 
rövidítések a JSZRnek 
megfelelők legyenek. 
2.A településképi bejelentést 
követően hatósági határozat 
készül. 
3. Egyedi településképi 
követelmény köztelező nem 
lehet. 
4. Nyelvhelyességi hibák és 
elírások. 
 

 
1. Javítottuk, a 312/2012 és 314/212 
Korm rendeletre való hivatkozásokat 
különösen. 
2. Javítottuk a TKR 43. és 44.§-ában. 
 
 
3. Javítottuk a TKR 24.§ (7) 
bekezdésben. 
 
4. Javítottuk. 
 
 

 DINPI Javasolja, hogy a TAK-ban az 
Orosdy kastély és a 
Sziklaszínház környéke 
településrész ne tartalmazza 
a természetközeli és erdő 
területeket. 
 
Javasolja, hogy a TKR-ben az 
Orosdy kastély és a 
Sziklaszínház környéke 
olvadjon bele a Tájterület 
elnevezésű településrészbe. 

A TAK-ban a településrész lehatárolást 
a javaslatnak megfelelően 
módosítottuk és a vonatkozó szöveges 
részeket is eszerint alakítottuk. 
 
 
 
A TKR 2. mellékletében a tájterület 
lehatárolását a javaslatnak 
megfelelően módosítottuk. 

 Miniszterelnökség  
dr. Latorcai Csaba 
társadalmi és 
örökségvédelmi 
ügyekért, valamint 
kiemelt kulturális 
beruházásokért felelős 
helyettes államtitkár 
erkeztetok@me.gov.hu 

Nem adott véleményt.  

 Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Kéri, hogy egyes település 
részek előírásaik között 
szereplő, a vezeték nélküli 
elektronikus hírközlésre 
vonatkozó előírások 
kerüljenek a „9. Az egyes 
sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezése” 
című fejezetbe. 

A megjelölt előírások megfontolás 
alapján kerültek az egyes 
településrészekhez. Ezek az előírások 
ugyanis a magánépítkezőket, 
háztulajdonosokat is érintik, ezért 
előnyben szeretnénk részesíteni azt, 
hogy ők a saját telkükre, házukra 
vonatkozó szabályokat a saját 
településrészüknél megtalálják. A 



 
 
 
Kéri a 20 méternél 
magasabb épületek térképi 
jelölését. 
 
 
 
Kéri a 32. §-ban elsősorban 
alkalmas területek térképi 
feltüntetését. 
 

hatóság emberei akkor is megtalálják e 
szabályokat, ha nem egy fejezetben 
vannak. 
Nem áll rendelkezésünkre adat, de az 
antennák telepítést megelőzően 
mérések alapján készül terv, amely a 
lefedettségeket méretezi és a 
szükséges helyeket megkeresi. 
 
Az észrevételnek megfelelően 
feltüntettük. 
 

 Magyar Építész Kamara A Pilisszántó öröksége 
fejezetben leírtakhoz nem 
mindenütt kapcsolódik kép. 
Vannak képek, amelyek 
pixelesek. Legyenek 
képaláírások arról, hogy mit 
ábrázol a kép. 
 
Szükséges-e ennyi féle 
terület-lehatárolás? 
 
 
 
 
 
 
Szükséges-e az épületek 
lenyomatainak bemutatása? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szakmai kifejezésekhez 
grafikai illusztrációt kér. 
 
 
 
 
 

Kiegészítettük a fejezetet további 
képekkel, a pixeles képeket jobb 
minőségűre cseréltük. A fényképek alá 
képaláírásokat illesztettünk be az 
örökségről szóló fejezetben. 
 
 
 
A TAK-ban szükségesnek tartjuk jelölt 
lehatárolásokat. A lakóterület 4 
területrésze valóban eltérő karakterű 
és ezt az ajánlások szintjén fontos 
figyelembe venni. A TKR-ben kevesebb 
szabály mellett összeolvadnak egyes 
területrészek. 
 
Pilisszántón az egyes településrészek 
karakterének különbsége éppen a 
beépítés jellegén, intenzitásán, 
szabályos vagy szabálytalan 
szóródásán alapul. Ezért ezt fontosnak 
és érdekesnek is találtuk és mindenütt 
közérthető módon le is írtuk. 
Véleményünk szerint a lenyomatokat 
bemutató ábrák laikusok számára is 
nagyon érzékletesek! Pilisszántó 
állandó nagy vitájában (központi 
belterület és a kiterjedt kertes 
területek közötti feszültség) kíván 
segítséget nyújtani azzal, hogy 
látványosan rámutat a különbségekre. 
 
Egyes szakmai kifejezéskehez (pl 
oldalhatáron álló, keresztszárnyas 
beépítés) a TAK tartalmaz ábrákat. 
Más esetekben részletfotókkal és 
melléjük írt szöveggel ad 
magyarázatot. 
 



Ajánlások és vonatkozó fotók 
kerüljenek egy oldalra. 
Legyenek rövid képaláírások. 
 
 
 
 
Pótlandók a vakolat 
felületképzésekre, színekre 
vonatkozó javaslatokhoz 
fotó vagy grafika. 
 
A Jó példák bemutatása 
hiányzik, az utolsó két 
fejezet pótlását kéri. 
 
 
 

A TAK következetesen úgy van 
szerkesztve, hogy a kinyitott egymás 
mellett lévő lapokon a szöveg és a 
képek összetartoznak. Az építészeti 
útmutató részben minden kép alatt 
van aláírás. 
 
A TAK minden településrésznél 
tartalmaz ezekre rámutató fényképet 
szöveges magyarázattal. 
 
 
A TAK sajátos építményfajták, 
reklámhordozók, egyéb műszaki 
berendezések, kertek jó példáit egy-
egy külön fejezetben tárgyalja. Az 
épületek, építészeti részletek (ajtók, 
ablakok, tornácok, anyaghasználat, 
színek, homlokzatképzés), kerítések jó 
példái valóban nem külön fejezetben 
szerepelnek, hanem minden egyes 
településrésznél úgy, hogy a kinyitott 
kiadvány bal oldalán szerepelnek az 
ajánlások, a jobb oldalon pedig a jó 
példák, részletek fotói egy-egy tömör 
ajánlás mondattal feliratozva. Ennek 
egyértelművé tétele érdekében a jó 
példákat tartalmazó oldalakra ezt most 
felírtuk. 

 Pest Megyei Főépítész Nem adott véleményt.  
 
  



Pilisszántó Települési Arculati Kézikönyve (TAK) és a Településképi Rendelete (TKR) készítéséhez 
kapcsolódó 3. lakossági fórumot (2017. szeptember 5-i lakossági fórum) követően beérkezett 
észrevételek és válaszok összefoglalása. 
 
 

 név észrevétel válasz 
 Görbitz Gyula A munkaközi anyagok kapjanak 

verziószámot. 
A honlapra kerüljön helyrajzi 
számos falutérkép. 
 
Egymásnak ellentmondó adatok 
vannak a különböző területek 
beépíthetőségére vonatkozóan. 
 
Nyaraló övezeteknél 15-65% 
tetőhajlás tart 
megengedhetőnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A falu technikai fejlődésének 
elengedhetetlen része az un. 
hírközlési létesítmények 
elhelyezése. A templomtornyot 
javasolja erre a célra. 
 
Külterületen is legyen 
követelmény, hogy a föld alá kell 
kerülniük a légvezetékeknek. 
 
 
A külterületi utcákra is kerüljön 
be a HÉSZ-be a metszetrajz. 
 
 
Tegyék lehetővé a külterületek 
értelmes lakható fejlődését a 
beépítés 8-10 %-ra emelésével. 
 

Dátummal szoktuk jelölni, de a 
verziószám is jó gondolat. 
Megtalálható a honlapon a Szabályozási 
terv, ami helyrajzi számos alaptérképre 
készült. 
Nem találtuk meg az ellentmondó adatot. 
 
 
 
A kertes mezőgazdasági övezetekben 35 o 
és 45o közötti tetőhajlást enged a 
tervezet. Az alpesi jelleg itt tájidegen. De 
az észrevételre való figyelemmel 
kiegészítő szabályt javasolunk: Meglévő 
épület bővítése során, amennyiben a 
meglévő épület tetőhajlásszöge nem 35 o 
és 45o közötti, úgy az egységes 
tömegalakítás és az illeszkedés érdekében 
a bővítés tetőhajlásszöge eltérhet a 35 o és 
45o közötti tetőhajlástól. 
 
A rendelet tervezet ennek értelmében 
szabályoz. 
 
 
 
 
Egyelőre ez irreális követelmény lenne. 
Először a védett területen kellene elérni. 
Új épület azonban mindenütt csak föld 
alatti csatlakozással épülhet. 
 
A HÉSZ egyéb módosításakor 
megfontolható, de ezeknél a burkolat 
egyelőre nem tervezett. 
 
Ilyen jellegű módosítás a TKR készítése 
kapcsán nem elvégezhető. A nagy 
kiterjedésű kertes mezőgazdasági 
területek lakhatóvá tétele a település 
meglévő lakóterületeihez és a települési 
ellátások rendszeréhez mérten túlzott 
arányú lenne.  
 
 



 Jaksa Andrea A rendelet tervezet 32.§ (2) 
bekezdése és a 3. melléklete 
között nincs összhang. 

A szöveges részt javítottuk a 3. 
mellékletben ábrázolt térképi 
jelöléseknek megfelelően. 
 

 Kubovics 
Ferenc 

Még egy fórum megtartását kéri 
érdemi megbeszélés érdekében. 

A TAK és TKR készítéséhez kapcsolódóan 3 
fórumot szervezett az önkormányzat, 
amelyek mindegyikén kb 15-25 ember 
jelent meg. A fórumokon érdemi 
beszélgetések alakultak ki. Az írásban 
beérkezett észrevételek is, és a 
fórumokon elhangzott javaslatok is 
befolyásolták a fórumokon még csak 
tervezetként bemutatott anyagok további 
alakulását, aminek eredménye a végső 
tervezeten látható. 
 

 Likó István A kis-, közép- és nagyfeszültségű 
légvezetékek differenciálását kéri, 
ne legyen telepíthető 
kisfeszültségű légvezeték  a 
belterületen , közép és 
nagyfeszültségű légvezeték olyan 
helyen, ahol az emberek életvitel 
szerűen élnek. 
 
Kéri, hogy az önálló 
tartószerkezetű vezeték nélküli 
hírközlési építmények számára 
alkalmatlan területként legyenek 
jelölve a kertes mezőgazdasági 
területek mindenütt. 
 

A TKR tervezetének 3. mellékletében a 
tervlapon jelölt piros sraffos területen 
semmilyen légvezeték nem telepíthető.  
Kiterjedtebb területen a légvezeték 
kizárása egyelőre irreális követelmény 
lenne. Új épület azonban mindenütt csak 
föld alatti csatlakozással épülhet. 
 
 
A jelölést az észrevételnek megfelelően 
kiterjesztettük a kertes mezőgazdasági 
területek egészére. 
 

 Madarász 
Péter 

Új fórumot kér, mert nem a 
végleges anyagot 
véleményezheti. 
 
A TAKban nincs helye a jogszabály 
értelmezésének a sajátos 
építményekkel kapcsolatban, csak 
jó példák bemutatásának. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A véleményezési anyag tervezet, amely az 
észrevételek fényében még tovább 
változhat, ezért nem végleges változat. 
 
A sajátos építményekről szóló fejezet a 2. 
fórum után jelentősen megváltozott, de a 
sajátos építményekkel kapcsolatos 
szempontok ismertetését fontosnak 
tartjuk. Jó példákat nemcsak a faluból, 
hanem máshonnan is lehet bemutatni. 
Amennyiben ilyesmi építése szükségessé 
válik, úgy a faszerkezetű, vagy egyéb 
funkcióval is egybekötött példákhoz való 
ragaszkodást itt is rögzíteni kell. De az 
észrevétel fényében a fejezetet tovább 
finomítottuk. 
 
 
 



A rendelet tervezet 32.§ (2) 
bekezdése és a 3. melléklete 
között nincs összhang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Független szakértői vélemény 
kikérését javasolja a mobil 
adótorony, és az elektromos 
légvezetékek egészségügyi 
hatásairól. Ennek megfelelően 
történjen a szabályozás. 
 
Az óriásplakátok szabályozását 
hiányolja a TKR-ből. 
 
 
 

A 3. fórum alkalmával a térképen 
egyezettük a résztvevők javaslatait, ezt 
közvetlenül a fórum után igyekeztünk is 
bemutatni. A szöveg véglegesítését a 
véleményezés lezárása után végeztük el a 
többi észrevétel és az államigazgatási 
szervek észrevételeinek figyelembe 
vételével. A szöveges részt javítottuk a 3. 
mellékletben ábrázolt térképi 
jelöléseknek megfelelően. 
 
A rendelettervezet nem tartalmaz sem az 
antennák közötti, sem az antennáknak az 
építményektől mért távolságára 
vonatkozó szabályt. E rendelet csak a 
településképi szempontok alapján tehet 
javaslatot. 
 
Az óriásplakátok olyan reklámok, amelyek 
elhelyezését országos szabályok 
határozzák meg. Helyi rendeletben a 
reklámnak nem minősülő cégfeliratokat 
stb lehet szabályozni. 

 Somorjai Ede Kéri a TAKból a sajátos 
építményekre vonatkozó fejezet 
törlését. 
 
 
 
 
 
 
Kéri a HÉSZből a Gip-e övezet 
törlését. 
 

A sajátos építményekkel kapcsolatos 
szempontok ismertetését fontosnak 
tartjuk. Jó példákat nemcsak a faluból, 
hanem máshonnan is lehet bemutatni. 
Amennyiben ilyesmi építése szükségessé 
válik, úgy a faszerkezetű, vagy egyéb 
funkcióval is egybekötött példákhoz való 
ragaszkodást itt is rögzíteni kell. 
 
Ilyen jellegű módosítás a TKR készítése 
kapcsán nem elvégezhető. 

 


