
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárásnak 

a 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakaszához készített 
 
 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ ANYAG 
 
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 130/2017. (VIII.03.) Kt. sz határozatában úgy döntött, 
hogy elkészítteti a Budai út és a Kertekalja (0140/3 hrsz-ú) utca mentén, a MOL benzinkút 
mellett található kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre, illetve kertes mezőgazdasági 
területre vonatkozó TSZT - és HÉSZ részleges módosítását. 
 
A változással érintett terület elhelyezkedése: 
A változással érintett terület Pilisvörösvár dél-keleti részén a Budai úttól délre található, a TSZT 
szerint nagyrészt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területsávban, illetve kisebb 
részben általános mezőgazdasági területeken helyezkedik el. 
 
A vizsgálat alá vont együtt kezelendő terület határai: 
Budai út - Útőrház utca - Makkos utca - Kertekalja utca - 0140/12 hrsz. egy része - 0140/30 
hrsz. 
 
Vizsgált terület lehatárolása: 

 
 



Változással érintett terület lehatárolása: 

 
  



Hatályos településrendezési eszközök: 
• Pilisvörösvár Hatályos Településszerkezeti Terve (TSZT) 75/2014 (V.29) Kt. sz. 

határozatával elfogadva. 

 

A TSZT szerint a terület Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe, illetve Gksz jelű 
kereskedelmi, szolgáltató terület besorolású. 

• Pilisvörösvár Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 16/2014 (VI.2) önkormányzati 
rendeletével elfogadva. 

 

A HÉSZ a területet Mk-1 jelű kertes mezőgazdasági terület övezetébe sorolja. 



A TSZT és a HÉSZ módosításának célja: 
A TSZT és HÉSZ módosítás célja vállalkozói kezdeményezésre a Kertekalja utca mentén új 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése, oly módon, hogy közlekedési és 
területfelhasználási szempontból szerves kapcsolatot alakuljon ki az utcától keletre és délre már 
kijelölt távlati Gksz területekkel.  
Ezzel egyidejűleg feladat a Budai út menti, a TSZT-ben Gksz-be tartozó, de övezetileg és 
ténylegesen is kiskertes mezőgazdasági terület besorolásának felülvizsgálata és átsorolása a 
kialakult állapotnak megfelelően. Fentiek megvalósításának kardinális feltétele a tervezett 
feltáró út teljes értékű csomóponti kapcsolatának kialakítása a Budai út felé, célszerűen a 
meglévő üzemanyagtöltő állomás útcsatlatkozásának – az előzetes telepítési tanulmányban 
kidolgozott és előzetesen egyeztetett – fejlesztésével. 
 
A módosítást kezdeményező vállalkozó a tulajdonában álló ingatlanok (7170/2, 7169/3, 7169/4, 
7170/1) teljes területét kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe, illetve annak megfelelő 
építési övezetbe kívánja sorolni a tágabb térségben végzett mezőgazdasági tevékenységéhez 
szükséges központi telephely (gépállomás, raktárak, terményfeldolgozás, stb.) kialakításához 
kapcsolódóan.  
 
A fentiekhez szükséges módosításokat Pilisvörösvár Önkormányzata a változásokat bemutató 
telepítési tanulmány (TT) elfogadásával előzetesen támogatta és hozzájárult a hatályos 
településrendezési eszközök TT-ben rögzített módosításához a vállalkozó költségviselése 
mellett.  
 
A TSZT és a HÉSZ változásai: 

 



 
 


