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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

1.1.1. A település helye a településhálózatban 

 

Piliscsév település Komárom-Esztergom megye keleti határán fekszik.  

A település területe 25 km²  (2491 hektár) 

A települést északról Esztergom és Kesztölc, keletről Pilisszántó és Pilisszentkereszt, délről 

Piliscsaba, nyugatról pedig Leányvár települések határolják. 

Közlekedésföldrajzi helyzetét tekintve fekvése igen kedvező, hiszen a település a 10 számú főút 

mentén fekszik, de annak átmenő forgalma a települést nem terheli. Piliscséven halad át a 2. 

számú Budapest-Esztergom vasútvonal is, amelynek megállója és P+R parkolója is van. 

 

forrás: openstreetmap 

A település feltárását biztosító 11125. számú állami bekötő úton kívül, Piliscsév egyéb kiépített 

közlekedési kapcsolattal nem rendelkezik. 

A 10. számú főút és a vasútvonal azonban kiváló és rövid elérési idejű térségi összeköttetést ad 

Budapest, Piliscsaba ill. Dorog és Esztergom felé.  

A tervezés alatt álló M100 számú gyorsforgalmi út a tervek szerint Piliscsév területén a település 

belterületétől keletre halad majd. Az M100 számú gyorsforgalmi út és a 10. számú főút 

csomópontjából kiindulva átszeli Piliscsév gazdasági területeit, alagúttal halad át a Kopasz-hegy 
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alatt, majd keresztezi a Csévi-patakot és végül a mezőgazdasági területeken keresztül eléri a 

Kesztölc-Piliscsév közigazgatási határt, a közigazgatási határ mentén, kesztölci területen.  

A település a Leányvári csomópontból közvetlen útkapcsolatot kap a gyorsforgalmi útra, amely 

csomópont még kedvezőbb közlekedésföldrajzi helyzetbe hozza majd a települést.) 

Piliscsév földrajzi helyzetét tekintve a Pilis-hegység néven ismert kistáj részét képezi. Ezen belül 

a Pilisi-medence és a Pilisi hegyek határán található. A terület természetföldrajzi adottságait 

tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, domborzati adottságok, csapadékeloszlások terén 

változatos, heterogén képet mutat. 

 

1.1.2. Térségi kapcsolatok 

 

A település térségi kapcsolatai tekintetében a domborzat adta határok, a Pilis vonulatai és a 

környező dombok, valamint a Csévi-patak völgye jelentősen befolyásolták a közlekedési hálózatok 

és így a térségi kapcsolatok kialakulását is.  

Piliscsév regionális kapcsolatait, amint azt említettük, elsősorban a 10. számú főút és a Budapest-

Esztergom vasútvonal adja: ez a két közlekedési útvonal biztosítja az összeköttetést a budapesti 

fővárosi ill. agglomerációs régió és a Dorog-Esztergom település-csoport felé. Ezt a kapcsolatot 

erősíti majd a jövőben a tervezett M100 gyorsforgalmi út is. 

A közeli nagyvárosok, térségi központok és a főváros közelsége jelentős mértékben befolyásolja 

a község fejlődését. Az elérhetőség és a közelség a község gazdasági-idegenforgalmi potenciálját 

egyaránt erősíti. 

A domborzati adottságok korábban determinálták a lehetséges gazdálkodási formákat. Mára 

azonban a lakosság döntő többségének megélhetése eltolódott a mindennapos ingázás felé. 

A 2500 fős Piliscsév helye, szerepe a térségben jól megítélhető a népszámlálás soros adataiból 

is. Piliscsév népessége az elmúlt 20 évben folyamatosan növekszik. 1990 óta közel 200 fővel 

nőtt a lakosság száma, amely jelzi, hogy kiváló és élhető településnek ítélik meg a térségben. 

Országos kitekintésben a Piliscsév környéki régió és városcsoport meghatározó gazdasági 

potenciállal rendelkezik. Piliscsév nagy előnye, hogy gyönyörű természeti környezetben, 

ugyanakkor dinamikusan fejlődő térségben fekszik. A városok kiváló elérhetősége és közelsége 

lehetővé teszi azt, hogy a régió által biztosított előnyből a település is “hasznot húzhasson”.  

 

1.1.3. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések   

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 

1/2014.(I. 3.)OGY határozatával) értelmében a településstratégiák célja a többközpontú 

térszerkezetet biztosító településhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű 

térségek fejlesztése. Mindezek szem előtt tartásával, az OFTK olyan funkcionális térségeket 

határoz meg (1.1-2. ábra), amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, 

társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és 

területi munkamegosztásba. 

Piliscsév és környéke az OFTK szerint részét képezi a Budapest körüli rekreációs zónának, a 

környezeti meghatározottságú természetközeli gazdálkodás területének, a turisztikai funkciójú 

területeknek és nem utolsó sorban a gazdasági-technológiai magterületnek is.  
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Az OFTK térszerkezeti jövőképe 

A nagyobb városok és környezetük által alkotott gazdasági-technológiai magterület és térsége az 

ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős szerepet játszanak. A 

térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és hálózatait. 

Ezeket olyan települések alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, jelenlévő és 

potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazottságuk révén, a növekedés dinamikus 

térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben. Ahogyan a fenti ábrán is látható, 

Piliscsév része ennek a dinamikus térségnek. 

A település könnyen ki tudja használni a fekvéséből eredő remek lehetőségeket.  

Piliscsév és térsége jó mezőgazdasági és erdőgazdasági adottságú terület, továbbá kisebb és 

nagyobb városokhoz és a fővároshoz is közeli település, amely arra predesztinálja, hogy egy 

intenzívebben fejlődő gazdasági zóna aktívabb részesévé váljon. A településnek országos 

jelentőségű funkciója természetesen nincs és nem is elvárható. 

Az OFTK is kimondja, hogy az OFTK-ban meghatározott egyes térségek nem kizárólagos és 

semmiképpen nem szabályozási jellegű térségek. Például a természetközeli gazdálkodás sem 

korlátozódhat kizárólag a környezeti meghatározottságú gazdálkodás tereire, de ott kiemelt 

fontosságú. 

Az OFTK továbbá kimondja, hogy: 

„A kiegyenlített területi fejlődés elérése érdekében a többközpontú, decentralizált fejlődés 

biztosítása szükséges. Ezt a célt szolgálja a városhálózati megközelítés, a belső és külső 

városgyűrűk, a fejlesztési tengelyek kijelölése.” 
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Azon túl, hogy önálló területi célként is megjelenik, és önálló fejlesztéspolitikai eszközöket kap a 

városfejlesztés és a vidékfejlesztés, általános elvként az OFTK – a Nemzeti Vidékstratégiával 

összhangban – a város-vidék együttműködést, a kölcsönös előnyökön nyugvó 

kapcsolatrendszert rögzíti. Mind az országos fejlesztéspolitikában, mind a helyi szinteken 

törekedni kell e szempont érvényesítésére. 

 

 
Az OFTK településhálózati jövőképe 

 

 

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

VIZSGÁLATA 

1.2.1. Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 97/2005. 

(XII. 25.) OGY határozat 

 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó 

tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a 

területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az 

ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára. 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt 

fogalmaz meg. A négy cél irányt ad a társadalom és gazdaság egészének, valamint a társadalom 

és a gazdaság környezethez való viszonyulásának is: 
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1. értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdaság és növekedés 

2. népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 

3. természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 

védelme 

4. térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

 

A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika alakítása és a célok elérése során a területi 

célokat, a lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján az OFTK az alábbiak 

szerint határozza meg: 

1. az ország makro-regionális szerepének erősítése 

2. a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 

3. vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 

4. kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

5. területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

elősegítése  

6. összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása  

 

Komárom-Esztergom megye 

POZICIONÁLÁS 

A megye az Európai Duna Régió kiemelkedő fejlődési 

potenciálú Bécs-Budapest gravitációs térségében 

helyezkedik el. Kis mérete ellenére differenciált 

gazdasági, táji adottságok, természeti, kulturális 

értékek nagy gazdagsága, alulhasznosított turisztikai 

potenciál jellemzi. Térszerkezetét a kiváló elérést 

biztosító Helsinki folyosók és a gyenge észak-déli 

kapcsolatok (hiányzó hidak és főutak) határozzák meg. 

A népsűrűség magas, a lakosság 2/3-a él városokban. A vidéki térségekben és a hagyományos 

ipari-bányászati központokban jelentős az elvándorlás, a Dunakanyar északi részén viszont nő a 

népesség. Az agrárgazdaság teljesítménye csökkent, de a Kisalföldön jelentős a versenyképes 

nagyüzemek súlya. Az ipari termelés 98%-át a feldolgozóipar (gép-, jármű-, vegyipar, 

elektronika) adja, a hagyományos villamosenergia-ipar leépülőben van, de fejlődik a megújuló 

energiaforrások hasznosítása. Az újra-iparosítási folyamat a válság hatására lassult, a 11 ipari park 

jelentős területkínálattal bír. Gyenge a megye K+F+I kapacitása. Az egy lakosra jutó termelési 

érték az országos átlag négyszerese, a gazdaságilag aktív népesség aránya magas, alacsony 

viszont a felsőfokú végzettségűek aránya. 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

• Oroszlány-Tatabánya-Tata-Komárom városhálózati csomópont fejlesztése: Tatabánya 

gazdasági központi szerepének megőrzése, további megerősítése mellett, versenyképes, 

innovációt és befektetéseket támogató, családbarát urbanizált táj kialakítása, az elért 

eredmények megtartásához szükséges infrastrukturális és gazdasági célú fejlesztések 

folytatása, az Által-ér völgyének fenntartható vízgazdálkodási, ökológiai, rekreációs 

fejlesztése. 
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• Esztergom-Párkány és Komárom-Komárno várospárok központszerepének fejlesztésére 

építve a Duna mente struktúraváltása: az észak-déli kapcsolatok megerősítése, kiépítése, a 

nemzetközi térszervező funkciók, összehangolt logisztikai kapacitások, meglévő gazdasági 

potenciálok hasznosítása, az árvízvédelem és az intermodális közlekedésfejlesztés 

összehangolása, diverzifikált, nem szállításigényes gazdaság; a Duna, a dombvidék, a 

világörökség várományos területek turisztikai potenciáljainak kihasználása. 

• A megyei vidéki tájak új egyensúlyának kialakítása: kisalföldi agrárvertikum nagytérségi 

integrációja; integrált fenntartható vízgazdálkodás infrastruktúrája, kooperáló erős vidéki 

közösségek innovatív kezdeményezéseinek támogatása; a munkaerő-piaci központok 

elérhetőségének javítása, központi szerepű települések funkciójának megerősítése; 

élhetőség, rekreációs funkció és a dombvidéki mozaikos táj adottságaira épülő helyi gazdaság 

együttműködésre épülő fejlesztése. 

• Rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi 

feldolgozó-kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, fenntartható 

területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások felszámolása, 

tájgondnokság megszervezése, kooperációra épülő tájfejlesztés. 

• A megye energiaipari pozíciójának megerősítése az energiaszektor struktúraváltására építve, 

a táji, környezeti, térszerkezeti adottságok, az európai (Duna régiós) és az országos 

energiastratégia és a befektetői szándékok összehangolt figyelembe vételével. 

• Kvaterner szektor, K+F, felsőoktatás és középfokú szakképzés megerősítése, az 

együttműködési kultúra és a vállalkozási hajlandóság erősítése, a leszakadó 

településrészek és társadalmi csoportok integrálódásának, felzárkózásának, befogadásának 

ösztönzése. 

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megközelítése szerint Piliscsév 

része a Budapest környéki agglomerációs térségnek. 

Ehhez kapcsolódóan az OFTK az 

alábbiakat mondja:  

A városok fejlődése számos, főleg a 

fejlődés koordinálatlanságával 

magyarázható, kedvezőtlen folyamatot is 

elindított. Különösen erősen jelentkezett a 

szuburbanizáció – az a folyamat, melynek 

során a városközpontok népessége 

csökken, de a külső területein elhelyezkedő 

részek népessége növekszik – és a városok 

terjeszkedése, amely alapvetően rendezi át 

a településközi viszonyokat, elsősorban a 

nagyvárosok körül, de gyakran 

középvárosaink környékén is. A városi terek koordinálatlan, rendezetlen növekedése átlépi azok 

adminisztratív határait, a tágabb környezet átalakulásához vezetve, miközben a városmagban 

funkcióvesztés, illetve válságterületek kialakulása figyelhető meg. Mindezt az ingázási, 
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közlekedési, intézményi kapcsolatok sűrűsödése, az infrastruktúrafejlesztés igényeinek 

robbanásszerű növekedése kíséri. A szuburbanizáció a főváros mellett az aprófalvas vagy tanyás 

térségbe ágyazott nagyvárosok esetén a legerőteljesebb. 

Város és vonzáskörzete, mint funkcionális alapegység 

Funkcionális térségek – hiányzó láncszem a fejlesztéspolitikában 

Magyarország területi alapú fejlesztéseinek eddigi nehézségei sok esetben abból fakadtak, hogy 

a fejlesztések nem a valós térszerveződések folyamataiba avatkoztak be. Az eddigi gyakorlat, 

döntően, a valós térkapcsolatokat gyakran kevéssé tükröző közigazgatási határok mentén 

szerveződő területegységek fejlesztésére irányult, amelyeket nem jellemzett a települések közötti 

együttműködés, a kölcsönös előnyök és kompromisszumok feltárása, a városok térségük iránti 

felelősségvállalása. 

Ha javítani akarjuk a területi alapú fejlesztési beavatkozásaink hatékonyságát, akkor e téren 

gyökeres fordulat kell. A valós térszerveződéseket követő beavatkozási alapegységeket és 

területi középszintet kell kijelölni a fejlesztések számára. 

A helyi szint alapegységei: a város-vidék együttműködést érvényesítő várostérségek. 

A városok vonzáskörzetét több funkció térbeli szerveződése jelöli ki. Egyrészt a foglalkoztatás, 

a munkaerő-piac, ugyanis általában a város kínál több munkahelyet a környékbeli településeken 

élők számára, melyeket napi ingázással érhetnek el. A városi szolgáltatásokat 

(közszolgáltatások, közigazgatási szolgáltatások és egyes rendszeres lakossági ellátást szolgáló 

üzleti szolgáltatások) a környékbeli településekről igénybe vevők lakóhelye is kijelöli a 

vonzáskörzet határát. Adott esetben a városi vonzáskörzetet azok a városkörnyéki települések is 

kijelölik, melyek termékeiket a város piacán értékesítik, illetve különböző keresleti igényeiket ott 

elégítik ki. 

A városok és vonzáskörzetük egysége nem csak a város felől közelíthető meg. Város és környéke, 

a környező vidéki térségek kölcsönösen szolgáltatnak egymás számára. Jó esetben a város 

környéke kínál elsődleges helyszínt a városban élők rekreációjára, az általuk fogyasztott 

élelmiszer, vagy sok esetben akár iparcikkek előállítására. 

A várostérségek kialakulásában szintén fontos tényező a térség települései és egyéb szereplői 

közötti együttműködési készség. Ezt a hasonló lehetőségek és kihívások, de a történelmi 

kapcsolatok, a hagyományok is nagymértékben elősegítik. Ki kell emelni a helyi identitás 

szerepét is, mely egy várostérség fejlődésének legfontosabb erőforrása lehet, mert a helyi 

szereplőket a térség érdekében való és együttes cselekvésre ösztönzi. 

A területi fejlesztések alapegységei a városok és a vidéki térségek együttműködésére épülő, a 

várost és vonzáskörzetét magában foglaló várostérségek lesznek. (Szakmai kifejezéssel 

funkcionális várostérség: FVT). Lehatárolásuk alapulhat a különböző funkciók vonzáskörzeteit 

kimutató területi elemzéseken, de ugyanígy a térségi együttműködés hagyományokra és a térségi 

identitásminták eloszlásán is. Mindez azt jelenti, hogy egyrészt központi szinten is meg kell 

határozni a szerveződések kereteit, szabályait és intézményeit. Másrészt a területi középszint, 

a megye koordinációja is sokat segíthet a szerveződésében és a működés nyomon 

követésében. A kialakításban magának a helyi szintnek is mozgásteret kell biztosítani, hogy 

valóban jól működő fejlesztési térségek jöjjenek létre. 
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Az eddigi lehatárolások (pl. kistérségek) arra utalnak, hogy hazánkban a jelenlegi kistérségi 

léptéknek megfelelő várostérségek kialakítása indokolt. A fejlesztési egységeknek viszont nem 

kell a jelenlegi kistérségi határok szerint szerveződniük. Az egyes várostérségek a helyi 

viszonyok alapján jelentősen eltérhetnek egymástól (pl. a kisvárosok és a nagyvárosok körüli 

várostérségek közötti különbségek). A kistérségi rendszer ennek megfelelően átalakul, statisztikai 

funkciója azonban megmarad. 

A várostérségek fejlesztésének szempontjai:  

Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított 

fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető 

fejlesztési közpénzek jelentőségének. A fejlesztések a térség egészének javát kel l  hogy 

szolgálják, az erőforrások települések közötti funkcionális és harmonikus elosztásával. Mindez 

dedikált forráskereteken, térségi együttműködésben kialakított helyi-térségi projektcsomagok vagy 

programok formájában nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési források 

felhasználásakor. 

• Természetesen a nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban 

– külön erőforrásokat kell fordítani a városi központok fejlesztését szolgálói sajátos 

akciókra is (ld. városfejlesztési prioritások). Ugyanakkor kialakítandók a vidékies 

települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a kettőnek szinergiában kell 

lennie egymással. 

• A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati 

és megyei szintű fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget 

adva a komplex és integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési 

infrastruktúrára, a közösségi és közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, 

a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy 

akár a képzésekre. 

• Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a 

beavatkozás terei itt is egy vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika 

vagy egyes ágazati politikák kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi 

„építőelemévé” e valós helyi szintű térszerveződés. 

• Együtt-tervezés: nem csak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a 

települések gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület-, településrendezési és 

településfejlesztési tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét 

szerves egységben kezelő szemléletet és gyakorlatot kell alkalmazni. 

• Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi 

zöldfelületek és a várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok 

erősítésére. 

 

Pest megye és az agglomeráció: a metropolisz térség kohéziójáért  

A budapesti agglomeráció kiterjedésében és funkcióiban egyedi világvárosi jelenség hazánkban, 

sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Az agglomeráció alapvetően Pest megye északi részén 

húzódik, de a szomszédos megyékben is található, több olyan település is, amelyeknek 
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Budapest felé irányuló napi kapcsolatai vannak. Az agglomerációt az európai nagyvárosok 

közvetlen vonzáskörzetében tapasztalt kihívások jellemzik. Ezek közül kiemelhető az óriási 

tömegigényeket kiszolgáló közlekedés, amelyet a Budapest felé irányuló és az agglomeráción 

belüli kapcsolatok nehézségei mellett, még a Budapest központú országos közlekedési hálózat 

átmenő forgalma is terhel. Szintén külön említendő a stratégiailag és térségi szinten kevéssé 

koordinált fokozódó beépítés és a települések összenövése, melynek eredményeként 

fenntarthatóságában sérül a területhasználat (ritkul az ökológia-rekreációs hálózat, károsodik a táji 

és kulturális örökség), a lakó és a termelő-szolgáltató funkciók kedvezőtlenül keverednek, 

hiányoznak a valós települési központok. Továbbá a térség az ország legkedvezőbb 

demográfiai adottságú területeként nagy kihívások elé állítja az oktatási-nevelési 

közszolgáltatásokat. Az agglomerációs kihívások eredményes kezelése csak a települési és a 

megyei szereplők koordinált együttműködésében képzelhető el. 

 

Hatékony és fenntartható helyi és agglomerációs mobilitás 

A helyi közlekedésnek a település és a közvetlen környezetében megtalálható funkciók és 

szolgáltatások elérését kell biztosítania, a lehető leghatékonyabb módon. Szakítva az egyoldalú 

mobilitási szemlélettel, az elérhetőséget az utazási igények és távolságok csökkentésével is 

javítani kell a vegyes területhasználat és egyéb eszközök (infokommunikációs technológiák, 

munkaszervezés) segítségével. 

Határozottan növelni kell a fenntartható közlekedési módok (kiemelten a kötöttpályás, valamint 

egyéni fenntartható formák, például kerékpáros közlekedés) szerepét a helyi közlekedésben, 

megfelelő közlekedésszervezés és szemléletformálás révén. Az infrastruktúrafejlesztésnek ezen 

túlmenően a közlekedési módok közötti zökkenőmentes váltás biztosítására is tekintettel kell 

lennie (intermodális csomópontok, P+R és B+R parkolók, összehangolt menetrend). 

Külön kell kezelni a fővárost és agglomerációját, mint hazánk egyetlen metropolisz-térségét. 

A hálózatok és szolgáltatások kialakításánál a fenntarthatósági szempontokat kell szem előtt 

tartani. A fővárosra és az agglomerációjára nehezedő közlekedési nyomást a belső nagyvárosi 

gyűrű erősítésével, a Budapestet elkerülő kapcsolatok kiépítésével lehet enyhíteni, illetve a 

távmunkát, elektronikus ügyintézést lehetővé tevő feltételek és megoldások ösztönzésével 

csökkenteni az utazási igényt. A napi mobilitási-, ingázási igények kielégítését mindenekelőtt a 

fenntartható közösségi közlekedési megoldások (kötött pályás, kerékpáros közlekedés) 

alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

Fejl esztéspol i ti kai fel adatok:  

• Az utazási igény és távolság csökkentése vegyes területhasználattal, a tranzitforgalom 

kiszűrése (elkerülő útvonalak). 

• A városi közösségi közlekedés fejlesztése, intermodális csomópontok, P+R, B+R parkolók kiépítése. 

• Biztosítani kell, hogy a kis- és középvárosok a maguk köré szerveződő települések 

bármelyikéből elérhetők legyenek közúton és közösségi közlekedéssel is. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint, Piliscsév része a 

tájképvédelemmel és védett természeti területekkel és értékes természeti erőforrásokkal 

rendelkező térségnek is. 
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Ezekkel kapcsolatban az OFTK álláspontja a következő: 

Természeti értékeink meghatározóak az ország számára. Legjelentősebb természeti adottságaink 

és értékeink a területi tervezés, a fejlesztéspolitika számára is megkerülhetetlen, fontos minőségi 

tényezők. 

Kiváló talajadottságainkra alapozott, kiterjedt szántóink nem csak gazdaságilag jelentősek, az 

ország stratégiai területhasználatát is nagyban meghatározzák. Az ország területének 

legnagyobb része jó mezőgazdasági adottságú terület, egyes térségek tájhasználatában és 

gazdaságában a mezőgazdaság meghatározó tényező. E kedvező adottságok megőrzése 

érdekében az intenzív gazdálkodás és a környezeti meghatározottságú, extenzív termelés 

ideális egyensúlyát kell megtalálni, a mezőgazdaság tájfenntartó szerepének érvényesítésével, 

a környezeti adottságokhoz igazodó tájhasználattal és gazdálkodással. A természeti 

adottságokra épülnek méltán híres borvidékeink, melyek a kultúrtájakhoz és az 

üdülőkörzetekhez hasonlóan egyedi területi tervezést, speciális gazdasági profilt, a környezethez 

illeszkedő fejlesztéseket kívánnak meg. 

Magyarország nem beépített területeinek szinte teljes egésze termőterület, mezőgazdasági 

adottságaink rendkívül kedvezőek. Mégis kijelölhetők azon térségek, ahol a legjobb minőségű 

szántók koncentrálódnak. Más térségeink pedig az extenzívebb, tájgondozó növénytermesztési, 

állattenyésztési vagy erdőgazdálkodási tevékenységek terepe. 

Piliscsév hatalmas kiterjedésű erdőterületekkel rendelkezik, ezért meg kell említeni az OFTK alábbi 

megállapításait is. 
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Erdőterületeink jelentősége messze túlmutat az amúgy kiterjedt, - az ország területének ötödét 

kitevő -  terület szoros erdészeti, erdőgazdasági funkcióján. Pótolhatatlan a szerepük 

élőhelyként és természet közeli fajgazdagságukban a biodiverzitás megőrzésében, a talaj- 

klíma- és vízvédelem számára, gazdasági és közjóléti, turisztikai funkcióikban. Egyben 

gyakorlatilag az egyetlen – belátható időn belül – érdemben fejleszthető, gyarapítható természeti 

erőforrásunk. A fenntartható erdőgazdálkodási módszerek elterjesztése és a sokoldalú funkciók 

megtartása az ország minden részén támogatandó cél. Fontos tényező, hogy az állami tulajdon 

és gazdálkodás kimagasló az ágazatban. Az erdőgazdálkodást fokozott térségi szemléletben kell 

folytatni. 

Az erdőgazdálkodás térségi szemlélete tovább erősítendő: 

• Az állami területeken való erdő- és vadgazdálkodást a különböző térségi szereplőkkel 

való fokozott együttműködésben kell megvalósítani (ebbe az irányba kell ösztönözni a 

magángazdálkodókat is). Az erdők funkcióit a térségi önkormányzatok, civil szervezetek 

és a gazdasági szereplők bevonásával közösen kell kialakítani, figyelembe véve a 

rekreációs, a nevelési, a tájképvédelmi és a munkahely-biztosító funkciókat egyaránt. 

• Az állami területeken való erdő- és vadgazdálkodás legfontosabb térségi célja, hogy az 

erdő minél több helyben élő számára biztosítson tartós munkahelyet, megélhetést, az 

erdők ökológiai állapotának fenntartása mellett. 

• Törekedni kell az erdő javainak minél nagyobb mértékű helyi hasznosítására, a helyi 

kereslet növelésére, pl. az energetika, a feldolgozó- és élelmiszeripar területén, 

természetesen csak az ilyen gazdálkodásra kijelölt területeken. 

• A nagyvad létszám nem veszélyeztetheti sem az erdők ökológiai állapotát, sem a helyi 

mező- és erdőgazdasági javakat, nem korlátozhatja az erdők rekreációs funkcióit. 

Szorgalmazni kell az erdőterületek terület-szemléletű kezelését, melyben fontos tényezők az 

erdők puffer- és rekreációs funkciói, valamint a minél jobban összekapcsolódó, hálózatba összeálló 

erdők, a minél nagyobb összefüggő erdőtömbök kialakítása. 

• A klímaváltozásra válaszul a helyi adottságoknak megfelelő, a minél magasabb szintű 

és minél stabilabb ökológiai állapotot eredményező, az idegenhonos fajok terjedését nem 

támogató erdőművelésre van szükség. 

• Az erdő által szolgáltatott megújuló energiahordozókat csak települési, legfeljebb 

kistáji léptékben, és lehetőleg közösségi használatban szabad kiaknázni. 

• Az erdősült településeink, kistájaink fejlesztését az organikus, stabil gazdaságuk 

kialakítása érdekében az erdő által kínált lehetőségekre kell építeni. 

Előzőek mellett, az OFTK Piliscsév területét az ország turisztikai térszerkezetén belül a kiemelt 

üdülőkörzetek közé sorolja.  
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A turizmus valamennyi térségben 

fontos fejlesztési potenciálként 

jelentkezik. A nemzetközi és 

országos viszonylatban is kiemelkedő 

turisztikai értékek mellett számos, 

elsősorban a belföldi turizmusban 

hasznosuló értékünk van. Fontos, 

hogy a turizmusban rejlő 

térségfejlesztési potenciált 

kibontakoztassuk, ugyanakkor a 

turizmus ne jelentsen a 

térhasználatra, tájra, természeti 

értékekre, erőforrásokra vonatkozóan 

a minőségüket és a megújulásukat 

veszélyeztető terhelést. 

 

TÉRHASZNÁLATI, TERÜLETHASZNÁLATI ELVEK, AJÁNLÁS AZ OFTK-BAN 

A területfejlesztés és a területrendezés szorosan egymásra utalt. A területfejlesztés – és a 

területhasználat szempontjából releváns többi ágazati politika – számára a területrendezés 

szabályrendszere jelenti az általuk megfogalmazott térhasználati elvek, célok szilárd hátterét, 

érvényesülésük egyik biztosítékát. Ugyanakkor ez a szilárd szabályrendszer önmagában nem 

fejlesztéspolitika és nem is lehet kizárólagos területhasználati politika, hiszen nem terjedhet ki 

minden területi folyamatra, területi jelentőségű gazdasági, társadalmi tevékenységre 

A hatékony és korszerű területrendezésnek folyamatos, rendszeresen megújuló, 

összehangolt rendszert kell alkotnia az ország területi képét megalkotó fejlesztési 

stratégiákkal, melyek közül a legátfogóbb a területfejlesztésé. A területfejlesztés 

elképzeléseinek tehát orientálnia kell a rendezés szabályrendszerét, leginkább stratégiai szinten, 

természetesen nem kizárólagosan 

A takarékos és átgondolt területhasználat a legfontosabb térhasználati elvek egyike. A 

termőföld védelme, mivel rendkívül korlátozottan megújuló erőforrásról van szó, a legfontosabb 

célja a takarékos területhasználatnak. Hasonló, nem pótolható értékeket véd az ökológiai 

szempontból jelentős területek (vizes élőhelyek, gyepek, erdők stb.) megőrzése is. A 

kihasználatlan beépített területek, barnamezők jobb kihasználásával hosszú távon a 

nemzetgazdaság számára fontos erőforrásokat védünk, biztosítva ezzel a gazdasági növekedés 

alapfeltételeit, miközben a csökkent értékű területek értékét is növelhetjük. A barnamezős 

beruházások támogatása tehát nemzetgazdasági szempontból is fontos. A gazdaságfejlesztés 

hatékony területi, területhasználati orientálásának része lehet az egyes térségek 

gazdasági/társadalmi fejlődését szolgáló beruházások tervezésénél a fokozottabb területi 

megközelítés, a beruházók és a térség számára legkedvezőbb helyszínek központilag segített 

kiválasztása, a barnamezős területek központi nyilvántartása. 

A takarékos helyhasználatot érvényesíteni kell a településfejlesztésben is. A városok 

szétterülésének elkerülése, a tagolt és kompakt városszerkezet kialakítása az agglomerációs 

településeket is erősen érinti, valódi térségi szintű térszervezési feladat. A vidékies 
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területhasználatnál is kerülni kell a talajpusztulást, visszafordíthatatlan talajvízcsökkenést okozó 

tevékenységeket. Az infrastruktúra-fejlesztések tervezésénél az ezt figyelembe vevő 

megoldásokat kell támogatni. Mindez többek között a természeti értékek és erőforrások védelme 

mellett a tájnak a klímaváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességét is fokozza. 

Napjainkban különösen fontossá vált a víz-, az energiaellátás, az infokommunikációs 

csatornák és a közlekedési hálózatok biztonságos és színvonalas elérhetősége minden 

térség és minden település lakói számára. Külön ki kell emelni a periférikus térségek és az 

aprófalvak, tanyák infrastrukturális elérésének fejlesztési igényeit, mivel felemelkedésükhöz ezek 

elmaradhatatlanok. A környezeti infrastruktúra (hulladékgazdálkodási rendszerek, 

szennyvízkezelés) térszervezésében is meghatározó az ellátás- és környezetbiztonság, emellett 

a fejlesztések gazdasági, foglalkoztatási hatásait is figyelembe kell venni a tervezés során. 

A gazdaságfejlesztés, az ellátásbiztonság javítása, a kistelepülések népességmegtartó 

képességének erősítése, a szállítási igények csökkentése, tágabb értelemben a gazdasági, 

társadalmi, környezeti fenntarthatóság megőrzése vagy visszaállítása érdekében a helyi 

gazdaság fejlesztése, a helyben meglevő értékek felismerése, tudatos és fenntartható 

kiaknázása a fejlesztéspolitika egyik kiemelkedő területi célja. Ezt a térszerkezet alakításával a 

területrendezés is tudja támogatni, az önmagukban is élet- és fejlődőképes funkcionális térségek, 

városkörnyékek beemelésével a területi tervekbe, a közlekedés- és infrastruktúrafejlesztések 

orientálásával, a gazdaságfejlesztési célú beruházásokra vonatkozó szabályozással. Mindez 

nemcsak a gazdaság, az infrastruktúra, a munkahelyek ideálisabb rendszerének kialakítását 

segíti, de a helyi közösségeket, a működő és életképes szociális kapcsolatrendszereket, a helyi 

identitást is erősíti. 

 

A nemzeti prioritásokhoz kapcsolódó tématerületek Piliscsévet is érintő céljai 

 

Gazdaságfejlesztés 

Többfunkciós agrár-és élelmiszergazdaság 

Teljes foglalkoztatottság elérése 

Gazdasági versenyképesség 

Turizmus 

A turizmus hazánkban hagyományosan a nemzetgazdaság kiemelten fontos ágazata. 

Magyarországon és helyben, Piliscséven is, különösen az egészség-, az egészségügyi-, az 

öko-, az aktív-, a kerékpáros-, a kulturális- és a falusi turizmus területén kínálkoznak 

fejlődési lehetőségek, ami nem csak a turizmus területi szétterítését, hanem a természeti és 

kulturális értékekben gazdag vidéki térségek fejlődését is jelentősen előmozdíthatja. 

Ehhez kapcsolódó feladatok: 

• Az attrakciófejlesztés során a ténylegesen új, innovatív, kreatív megoldások, a helyi 

gazdaság élénkítéséhez való fokozottabb hozzájárulás, a területi különbségek és 

koncentráció mérséklésének preferálása. 

• Tematikus termékfejlesztés, terméktervek, tematikus utak és termékláncok, kiemelt 

programok, komplex turisztikai termék- és szolgáltatáscsomagok (egészségturizmus, 
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kulturális-, vallási és örökségturizmus, aktív turizmus és altípusai, hivatásturizmus, 

ökoturizmus), klaszterek fejlesztése. 

• Az épített örökség erőforrásként való használata a turizmusban, a művelődéstörténetileg 

hitelesen helyreállított és bemutatott objektumok számának erőteljes növelése. 

• Az alkony- és szabadidő-gazdaság fejlesztése. 

• Rugalmasan igénybe vehető turisztikai szolgáltatások dinamikus fejlesztése. 

• A belföldi turizmus további erősítése a hazai üdülési támogatások rendszerének 

kiterjesztésével, bővítésével, népszerűsítésével. 

• A közlekedéspolitikával összhangban a nagytérségi elérhetőség fejlesztése, a turisztikai 

kiszolgáló infrastruktúra és a szolgáltatás minőségének fejlesztése. 

• A fogyatékos személyek számára a turisztikai szolgáltatások, attrakciók akadálymentes, 

egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. 

• Fenntartható térhasználati alapelvek érvényesítése. 

• A vonzerők-szolgáltatások-infrastruktúra termék elemek térségileg összehangolt fejlesztése. 

• A teljes TDM rendszer tényleges felállásának elősegítése; pontos jogi, törvényi 

szabályozásának megteremtése, nemzeti-regionális-térségi-helyi szintű kiépítése. 

• Számolni kell azzal is, hogy a turizmus fejlesztése nem kizárólag gazdaságfejlesztési 

eszköz, hanem multiplikatív hatásrendszeréből eredően egyéb társadalmi hatásokkal 

rendelkezik, amelyek kihasználását elő kell segíteni. Ide tartozik a kulturális hatás, hiszen 

a fogadóhelyen élőkben tudatosul saját kultúrájuk és hagyományuk értéke, továbbá a 

turizmus dinamizálja a kulturális kínálat bővítését és a helyi kulturális élet fejlődését. Ide 

tartozik továbbá a demográfiai hatás is, hiszen a turizmus fejlődésével megélénkül a 

desztinációk munkaerő igénye, és végül itt említhető a lakossági, területi identitásra 

gyakorolt pozitív hatása. 

 

Logisztika 

Széleskörű egyetértés van abban a tekintetben, hogy a következő évtized első számú húzóágazata 

az erősen interszektorális logisztika lesz, amely egyben a magyar gazdaság számára az egyik 

legfontosabb kitörési pont lehet. 

A jelenlegi magyarországi helyzet a tranzit jellegre utal, ugyanakkor célszerű lenne megerősíteni 

az ország földrajzi helyzetéből adódó lehetőségek kihasználását, mivel ez tudja helyzetbe hozni a 

logisztikai ágazatot, ide értve a közlekedést is. Az országon csak áthaladó áruáram – a káros 

környezeti és társadalmi hatásai mellett – kevesebb hasznot és kisebb piaci potenciált 

eredményez, mint az árufolyamot megállító tevékenységek – lokális gyártás, ide vonzott elosztási 

tevékenységek gócpontjai – előtérbe állítása. 
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Kkv-k, befektetés ösztönzés 

A magyar gazdaság nyitottsága közismert, és az is, hogy igen nagyszámú kkv tevékenykedik mind 

a termelő, mind a szolgáltató szférában. A foglalkoztatás növelése érdekében fontos a kkv-k 

támogatása direkt és indirekt módon egyaránt. 

 

Közlekedésfejlesztés 

A közlekedési infrastruktúra fejlődése elérhetőbbé teszi a munkahelyeket és az oktatási 

szolgáltatásokat, javítja a munkaerő mobilitását, hozzájárul a foglalkoztatás bővítéséhez. A 

közlekedési hálózat fejlesztése megteremti a lehetőségét annak, hogy a területi fejlődésbeli 

különbségek belátható időn belül jelentősen mérséklődjenek. A mobilizáció mennyiségi 

növekedése mellett az elvárások differenciáltabbak lettek, általában nő a kényelem, a biztonság, 

a gyorsaság iránti igény. 

Ehhez kapcsolódó feladatok  

• A vasúti közlekedés javítása érdekében alapvető prioritás a vasúti fő- és mellékvonal-

hálózat, valamint a regionális mellékvonalak és kiszolgáló létesítményeik korszerűsítése, 

egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása, megfelelő fenntartása. Kiemelt cél 2020-ra 

a TEN-T törzshálózat teherszállítási korridorokhoz kapcsolódó vonalain a hagyományos 

vasúti infrastruktúra átjárhatósági műszaki előírások szerinti fejlesztése a határokig. A 

vasúti személyi közlekedésben a kitűzött cél az átlagsebesség növelése, a nagyobb 

városok közötti összeköttetések kiépítése, minden megyeszékhely becsatolása a 

villamosított vasúthálózatba, valamint a vasúti szolgáltatás színvonalának emelése. 

• A vasúti áruszállítás részarányának és teljesítményének növeléséhez a szállítási idők 

csökkentése mellett, kombinált közlekedési módok speciális feltételeinek megteremtése. 

• Szükséges a vasúti pályaudvarok rekonstrukciója, a parkolási lehetőségek fejlesztése, 

a helyi közösségi közlekedés elérhetőségének biztosítása. 

• Fontos feladat a pénzügyileg önfenntartó közlekedési rendszer kialakítása. 

• A közúti közlekedés tekintetében a TEN-T hálózat hazai 50%-os kiépítettségét 

figyelembe véve, gyorsforgalmi utak építése, illetve a gyorsforgalmúvá fejleszthető utak 

újabb ütemeinek tervezése-kivitelezése szükséges. 

• A TEN-T hiányzó közúthálózati elemei, az országhatárokig tartó elemek megvalósítása. 

• Meg kell kezdeni a főváros körüli M0 gyorsforgalmi út hiányzó szakaszainak építését. 

• A gyorsforgalmi úthálózati elemmel fel nem tárt, ilyennel nem rendelkező térségek, megyék 

mielőbbi bekapcsolása a hálózatba. 

• Törekedni kell a Budapest központú sugaras közúthálózat haránt irányú fejlesztésére. 

• A közúthálózat átlagos burkolat-állapotának javítása érdekében 2020-ig, mintegy 2400 km-

t meghaladó, 115 kN teherbírású útmegerősítés és főútfejlesztés szükséges. 

• Térségi jelentőségi mellékúthálózatok fejlesztése. 

• Az ország agglomerációiban az elővárosi közlekedési rendszerek, a funkcionálisan 
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összetartozó térségeiben integrált közlekedési rendszerek fejlesztése. 

• Intermodális csomópontok létrehozása. 

• A nemzetgazdaság érdekeit maximálisan támogató, a mobilitási igényekhez igazodó, 

közép- és hosszútávon önfenntartó légi közlekedési rendszer kialakítása. 

• Légi áruszállításhoz kapcsolódó közútfejlesztés. 

• A vízi közlekedés előnyeinek kihasználásához szükséges az elavult járműpark 

korszerűsítése, a hazai kikötőhálózat EU-normáknak megfelelő kialakítása, a kompok, 

révek fejlesztése, a teherhajózáshoz kapcsolódó logisztikai központok kedvező közúti és 

vasúti kapcsolatainak kiépítése. 

• További dunai hidak építése. 

• A helyi és helyközi közösségi közlekedés összehangolása, korszerűsítése, környezetbarát 

fejlesztése és az al-ágazatok együttműködése (a járműpark, kiszolgáló létesítmények és az 

utastájékoztatás) révén kombinált közlekedési módok előtérbe helyezésével. 

• Szükséges a közösségi közlekedés akadálymentesítése, az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításának elvének érvényre juttatása. 

• A kerékpáros közlekedés részarányának növelése a nagyvárosokban a jelenlegi 2-3 %-ról 

10 %-ra, a kis- és közepes településeken pedig 30 %-ra; mintegy 2000 km kerékpárút 

megépítésével, valamint a kerékpározás népszerűsítésével és az úthálózat kerékpáros-

barát fejlesztésével. 

• A környezetbarát, energiatakarékos közlekedés, az elektromos mobilitás térnyerésének 

elősegítése a hozzá kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúra kiépítésének támogatásával, 

népszerűsítésével és a városi közösségi közlekedési tervek megújításával. Az 

útkarbantartás környezetbarát megoldásainak preferálása. 

• Az egészségügyi ellátó intézmények, a köz- és felsőoktatási intézmények, a 

közgyűjtemények valamint a kutatóintézetek, a munkahelyek és a közigazgatási egységek 

közösségi és kerékpáros közlekedéssel való megközelítésének javítása. 

• Kishatárforgalom szélesítése, kishatár-átkelők számának gyarapítása a határon átnyúló 

kapcsolatok erősítése, a munkaerő mobilitásának elősegítése érdekében. 

 

Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság 

Elsődleges fejlesztési prioritás az elérhetőség javítása a hazai térségek, települések, 

vállalkozások, intézmények és állampolgárok számára. 

Kiemelten kell kezelni: 

– a közlekedési, infokommunikációs és szolgáltatási kapcsolatok javítását, 

– a közösségi közlekedés valamennyi területének a megújítását, ami hozzájárul az 

elérhetőség és a kitűzött környezeti célok teljesítéséhez, 

– az ország földrajzi helyzetéből adódó elérhetőségi és közlekedési kapcsolatok javítását, ami 

által az ország az EU-ból kifelé és az oda irányuló gazdasági folyamatok „kapujává” válhat. 
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Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 

Az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése kiemelt jelentőségű, további megerősítése mind a 

helyi gazdaság, mind az exportcélú termelés és feldolgozás tekintetében fontos. 

Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem 

Meghatározó fejlesztéspolitikai területet képez gazdaságfejlesztési és környezeti szempontból, 

ezért kiemelten kell kezelni: 

– az energiahatékonyság javítását, 

– a megújuló energiaforrások súlyának növelését, 

– a természeti erőforrások mennyiségét és minőségét megőrző, fenntartható erőforrás- használatot, 

– a környezet- és tájgazdálkodás, kiemelten a vízgazdálkodás szerepét, 

– a klímaváltozással kapcsolatos, és az ebben érintett térségek felkészülését, 

– a környezet minőségét megőrző és javító környezetvédelmi beavatkozásokat 

Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek 

Vidéki térségeink, településeink sajátos vidéki értékeket megőrző, azokra építő fejlesztése, 

felzárkóztatása, beleértve a társadalmi, közösségi, gazdasági és infrastrukturális fejlesztéseket. 

Vidéki településeink népességmegtartó képességének erősítése. Kiemelten fontos a vidéki 

térségek gazdaságának megerősítése. Az agrár- és élelmiszergazdaságon túl, a vidéki 

térségek jövője szempontjából kulcsfontosságú a vidéki foglalkoztatást biztosító további gazdasági 

ágazatok fejlesztése, a gazdasági diverzifikáció, a helyi gazdaság megerősítése. 

Kulturális örökségvédelem 

A kulturális örökségvédelem szakterületén világszerte megfigyelhető trend és tendencia az 

örökségvédelem társadalmasítása. Ez két irányú folyamat, és nem csupán  azt jelenti, hogy az 

örökségvédelmi szakma intézményei felől hangsúlyeltolódás figyelhető meg a civil szféra egyes 

szervezetei és az önkéntes örökségápoló, hagyományőrző szervezetek felé, hanem arra is utal, 

hogy a kulturális örökségvédelem szakmai prioritásai egyre szélesebb körben válnak elfogadottá és 

alkalmazottá. 

A magyarországi épített örökségállomány színvonalát, értékeit tekintve európai, nemzetközi rangú. 

Helyzete, állapota, tudományos igényű helyreállításainak hiánya, a nagyközönségnek jelenleg 

bemutathatóállomány csekély aránya elmarad az európai, illetve a nemzetközi átlagtól. 

Magyarország nem használja ki a kulturális örökségben rejlő erőforrásokat. Szükség van a kulturális 

örökségi helyszínek fejlesztésére, kibontakoztatására, bemutatásukra a nagyközönség számára, 

ezáltal az örökségturizmusba történő minél szélesebb körű bekapcsolására. 

Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás 

A társadalom értékrendjében az anyagi jólét megszerzése, a fogyasztás valós jelentőségéhez 

képest aránytalanul nagy szerepet kap, míg a környezet minőségének, szolgáltatásainak értékelése 

nem megfelelő súlyú, eközben pedig jelentős energiaigény és -veszteség keletkezik. A társadalom 

polarizálódása a jómódúak növekvő fogyasztása mellett az elszegényedést is magával hozta. A 

kiszolgáltatottak lehetősége az önellátásra, az életmódváltásra, a takarékossági beruházásokra 
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korlátozott. A tartós munkanélküliség sújtotta térségekben terjed a megélhetési célú, környezeti 

károkozással is járó bűnözés. Az ipari termelés bővülése összességében nem járt együtt a 

környezetterhelés hasonló arányú növekedésével, ugyanis a leépülő nehézipar, vagyis az anyag- 

és energiaigényes ágazatok helyett, a feldolgozóipar és a szolgáltatások indultak fejlődésnek. A 

fokozódó kereskedelmi aktivitással és a termelési módozatok változásával összefüggésben az 

áruszállítás, különösen a közúti szállítás növekedett, számos kedvezőtlen környezeti hatást okozva. 

(Nagy zajterhelés, a helyi levegőminőség, az emberi egészség, az épített környezet állapotának 

romlása). 

A logisztikai központok, ipari parkok számának gyarapodása számottevő területfoglalással jár, 

mellette a mezőgazdasági területek nagyságának csökkenése jellemző, aminek okai a belterületbe 

vonások, az ipar, a bányászat és az infrastruktúra terjeszkedése, az erdőterület növekedése. A 

növekvő mértékű urbanizáció hatása tetten érhető a beépített területek nagyságának növekedésén 

túl a kis területen koncentrálódó lakosság adott térséget érintő fokozott környezetterhelésében is, 

melyet a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése hivatott ellentételezni. A különböző 

területhasználati igények az ökoszisztémák biológiailag aktív területeinek beszűküléséhez és 

feldarabolódásához vezetnek. A túlhasznosítás, az inváziós-idegen-honos fajok terjedése és a 

szennyezés is a biológiai sokféleség csökkenését okozza. A természetvédelem is fokozódó 

kihívásokkal szembesül a természeti rendszerek egészének megóvására, lehetséges gyarapítására 

irányuló törekvései során. 

A talajok állapota összességében kedvező, azonban a mezőgazdálkodással érintett termőtalajok 

termékenységét csökkentő degradációs folyamatok veszélyeztetik. A felszíni vízrendszeren belül 

elsősorban az állóvizek, a kisvízfolyások, illetve a duzzasztás miatt jelentősen lelassult vízfolyás-

szakaszok jelentik a kritikus helyeket, a kijelölt víztestek 70–80%-a közepes, vagy annál rosszabb 

minőségű. A felszín alatti vizeknél problémát jelentenek az engedély nélküli vízkivételek, a 

vízszintsüllyedés, a nem megfelelő trágya- és növényvédőszer használata, valamint a nem 

megfelelő mezőgazdasági technológiák alkalmazása. Az árvízvédelem terén az elmúlt 150 évben 

végzett műszaki beruházások kedvezőtlen hatással voltak a vizek ökológiai állapotára, probléma az 

árvízi biztonság garantálása, továbbá számos térségben okoznak problémákat a síkvidéki 

vízelvezetés hiányosságai (belvízmentesítés). Komoly fenyegetést jelent az egyes települések 

víziközmű ellátottságának hiánya. 

 

1.2.2. Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz való kapcsolódás 

 

Meghatározó (Piliscsévet is érintő) területi folyamatok 

A megye változatos táji adottságai és országon belüli pozíciója a történelem folyamán sokszor 

biztosított előnyöket a megye számára, és ezt – sok más térséggel szemben – sikerült megőrizni. A 

megye területén két markáns, integrált települési és közlekedéshálózati folyosó húzódik. 

Magyarország legfontosabb nyugat-európai kapcsolata, az M1-es autópálya, és vasúti megfelelője, 

az 1. számú vasútvonal is a tatabányai folyosóban halad végig, mely a megye szó szerinti 

gerincvonala. (Ezzel nagy átfedésben van az Által-ér völgyében az Oroszlány–Tatabánya–Tata–

Almásfüzitő kapcsolati zóna). A Budapest, Pozsony és Bécs közötti fejlődési tengely kiemelkedő 

szállítás-logisztikai előnyt, a ráfűződő településeknek komoly gazdasági lehetőségeket biztosít. 

Ezek a kedvező telepítési feltételek alapozták meg a megye új ipari tengelyének kifejlődését 

Tatabánya központtal. 
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A másik tengely a Duna mentén húzódik az Esztergom–Dorog–Nyergesújfalu–Lábatlan–Süttő-

Komárom sávban. 

A folyosók a megye legnagyobb méretű településeit, legfontosabb ipari létesítményeit és igazgatási 

centrumait fűzik fel, többszörös közúti-vasúti összeköttetés által megerősítve. 

A Duna menti közlekedési és gazdasági tengely szerepét a 20. század végére a Budapest-

Tatabánya-Tata-Komárom-Győr irányú közúti-vasúti folyosó vette át. A Duna menti térség 

visszaesésének okai igen összetettek és szorosan összefüggenek egymással. Nagy múltú 

hídfővárosok, Komárom és Esztergom „várospárjai” a hídfő-helyzetből következően a Duna másik 

partján is kiépültek. A városok hosszú évtizedekre befagyasztott kapcsolatai, együtt-fejlődésük 

ellehetetlenülése is egyik oka a Duna mente tartóssá vált krízisének, mivel ezek a ma 

középvárosnak tekinthető várospárok féloldalas, megrekedt fejlődésük miatt elvesztették korábbi 

nagyobb térségre kiterjedő gazdasági és térszervező szerepüket. Esztergom helyzetében 

különösen látszik a beszorítottság, melyet súlyosbít, hogy a Duna túloldalán fekvő szlovákiai 

területek is ugyanilyen bezártsággal küzdenek. Az észak-déli irányú közlekedési folyosó (Párkány-

Esztergom-M1) középtávú kiépítéséről nem mondhatnak le a két ország hátrányos helyzetű 

térségei. A térség területhasználati (hasznosítatlan barnamezők, Duna megközelíthetetlensége, 

súlyos közlekedési eredetű környezetterheléssel sújtott lakóterületek), közlekedési (főút 

túlterheltsége, vasút és vízi út alulhasznosítottsága) és környezeti konfliktusai (pl. vörösiszap-

tározók), a kulturális örökségi, valamint természeti-táji értékeiben rejlő lehetőségek 

kihasználatlansága, csak összefüggéseik rendszerében oldhatók fel. 

Bizonytalan a másik erősen urbanizálódott térség, a 10-es főút mente-Dorog-Esztergom 

fejlődési iránya. A megyeszékhely nehézkes elérhetősége miatt is, egyre erőteljesebb az 

integrálódás a Budapesti agglomerációba. Kérdés, hogy a rendszerváltás után nagy 

lendülettel beindult nyitási folyamat Szlovákia irányába tovább tud-e gördülni, meg 

tudnak-e valósulni azok az észak-déli irányú nagytérségi kapcsolatok, melyek segítségével a Duna 

mindkét oldalán fekvő, jelenleg viszonylag elzárt térség, egy nagyobb makrogazdasági tér 

vérkeringésébe tud bekapcsolódni. 

 

Fejlődési irányok Piliscsév vonatkozásában 

A Vértes, Gerecse és a Bakonyalja térségekben a mozaikos táj adottságainak megfelelő 

művelési  kultúrák szétestek, részben eltűntek, a népesség elköltözik, elöregedett, elszegényedett. 

Ezekben, a térségekben az innovatív vidékfejlesztési eszközök alkalmazása (lásd Közösség által 

Irányított Helyi Fejlesztések, CLLD módszere), a korszerű víz- és erdőgazdálkodásban, 

decentralizált energiagazdálkodásban, a diverzifikált tájhasználatban rejlő helyi 

gazdaságfejlesztési lehetőségek és a fejlődési tengelyekhez való kapcsolódás erősítése 

együttesen szükséges ahhoz, hogy a kedvezőtlen folyamatokat lassítani tudjuk. 

A megye gazdaságában a meglévő kapacitások és szervezetek további elvesztése komoly 

veszélyeket rejt magában. A stabilitás fontos tényezői – a működő termelőegységek 

megtartásán túl – az ipar és a vállalkozási struktúra szerkezetalakítási lehetőségei, ezen belül 

a megye mezőgazdasági termeléséhez, kitűnő adottságaihoz igazodó alágazati 

fejlesztésekben, továbbá a zöldiparban és a korszerű energetikában rejlő lehetőségek 

kihasználása. A megye területi változásaiban zajló folyamatok alapján középtávon 

koncepcionális kérdés, hogy sikerül-e a meghatározó fejlődési tengelyre sokkal erőteljesebben 
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rászervezni a megyei településhálózatot, beleértve Komárom és Esztergom észak-déli 

kapcsolatainak erőteljes fejlesztését is. 

 

Komárom-Esztergom megye jövőképe Piliscsév vonatkozásában 

KOMÁROM- 

ESZTERGOM 

MEGYE 
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térsége 
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Duna mente 

 

 

 

 

 

A megye jövőképe szerint, a folyó két oldalán fekvő Duna menti hídfővárosok együttműködve 

erősítik meg térszervező szerepeiket, míg az őket összekötő térség újra-pozícionálása e 

hídfővárosok megerősödésére építve válik esélyessé. Piliscsév a hídfővárosok térségében 

fekszik. 

A megye jövőképe – szembenézve a kihívásokkal – új térszerkezeti erővonalak és térségi 

együttműködési hálózatok kiépülésére, a tudás- és információs társadalomba történő 

felzárkózásra és a sokrétű alkalmazkodás feltételeinek megteremtésére épül. 

A megye identitásának másik meghatározó térsége a Duna mente, ahol a komplex válságkezelés és 

a 21. század kihívásainak való megfelelés érdekében, alapvető struktúra- és irányváltás 

következik be 2030-ra. Az Európai Duna Régió Stratégia lehetőségeit kihasználva a megye 

és a Duna kapcsolata sokrétűen újraszerveződik. Az újraszerveződés alapvető elemei a 

Komáromnál és Esztergomnál megépülő Duna-hidakkal kialakuló-megerősödő észak-déli 

(másodlagos) kapcsolat - és gazdaság- fejlesztési tengelyek, illetve a Duna menti 

településlánc integrált közlekedési, területhasználati-gazdasági, turisztikai és mentális 

megújulása a térségen belüli szoros együttműködésre és munkamegosztásra, és a Helsinki (IV. 

és V/C.) folyosókkal való megerősödött kapcsolatokra épülve. A sikeres struktúraváltás alapvető 

feltétele a hasonlóan „zsugorodó” szlovák oldali Duna menti térséggel összehangolt fejlesztés. 

Fontos és tartós foglalkoztatóvá válik az erdőgazdálkodás, a kapcsolódó faipar és vadgazdálkodás, a 

vízgazdálkodás a hozzákapcsolódó halgazdálkodási, rekreációs, öntözéses gazdálkodási 

lehetőségekkel, a megújuló energiaforrások sokféleségének együttes használatára épülő decentralizált 
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energiagazdálkodás, a dombvidéken a gyümölcs és szőlő-termesztés, a borászat, míg a Kisalföldön 

a nagy élőmunka igényű, öntözéses szántóföldi kultúrák is újra erőre kapnak. A vidéki térségek 

életminőségének, rekreációs szerepeinek és turisztikai lehetőségeinek integrált fejlesztése olyan 

tovább gyűrűző hatást produkál, amely a helyi gazdaság eredményeit és a helyi lakosság életminőségét 

kimutatható mértékben javítja. A természeti erőforrások közül a megye területén különösen az 

ivóvízkészlet hazai és európai szinten egyaránt stratégiai jelentőségűvé válik, megóvását a társadalom 

ennek megfelelően, mint nagy értékű ökológiai szolgáltatást ellentételezi. A természeti források 

védelmének e forintosított elismerése révén a helyi szereplők - egyének és szervezetek - maguk is 

érdekeltté válnak erre irányuló teljesítményük fokozásában. 

A megye egyik legdinamikusabban bővülő ágazatává válik a turizmus és a helyi keresletre épülő 

rekreáció, mely utóbbi nagy mértékben járul hozzá a várostérségek népességmegtartó 

képességének markáns javulásához, valamint a népesség jobb egészségi állapotához és általános 

közérzetéhez. Azzal, hogy a megye kezébe vette a turizmusfejlesztés koordinálását, a legkülönfélébb 

célcsoportok számára sikerül sokoldalú, többnapos programcsomagot kínálni, különös tekintettel a 

környező nagyvárosi régiók (Budapest, Bécs, Pozsony, Győr) lakosságára, mint kiemelt fogyasztói 

csoport részére. 

A területi együttműködések keretében a megye egész területén fokozott támogatást kap a civil 

aktivitás és kreativitás és kibontakozik egyre inkább a helyi gazdaság.. Az egészség, az 

innováció, a vállalkozói kultúra és a társadalmi együttműködés feltételeinek javítása a megye 

társadalmának erősítése és a megye fejlettségi szintjének megőrzése érdekében fog megvalósulni. 

A tudástársadalomba való erőteljesebb bekapcsolódás és a megye gazdasági továbblépése nem 

választható el az aktívabb és jóval tudatosabb, vállalkozó-kedvű és képességű lakosságtól. 

A megyei vidéki tájainak új egyensúlya Piliscsév vonatkozásában 
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A megyei vidéki tájak új egyensúlyának alapja a Kisalföld, illetve a dombvidéki tájak differenciált 

fejlesztése. A megye kisalföldi területeinek – jelenleg nem az értékén kezelt – rendkívül jó 

mezőgazdasági adottságai és fennmaradt termelési kultúrája, valamint a térség megújuló 

energiatermelésben betöltött szerepe a jövőben igen jól kihasználhatók. A térség 

versenyképességének, makro-regionális pozícionálásának alapvető feltétele a szomszédos – 

Győr-Moson-Sopron és nyugat-szlovákiai megyék hasonlóan kedvező adottságú térségeivel való 

összefogás, klaszterépítés. A viszonylag sűrű kisvároshálózat (Ács-Bábolna-Kisbér-Komárom) a 

megújítandó, fejlesztendő feldolgozóipar optimális, logisztikailag hatékony rendszere számára 

kiváló alapul szolgál, miközben a helyi gazdaságok megerősödése nagymértékben szélesíti a 

termékpalettát. 

A dombvidéki tájak népességmegtartó és jövedelemtermelő képessége csak a térség 

adottságaihoz igazodó dombvidéki tájgazdálkodás XXI. századi újraszerveződése mellett 

növelhető olyan mértékben, hogy az a jelenlegi – Európa legtöbb vidéki térségét érintő – 

zsugorodási trendek mérsékléséhez érdemben hozzá tudjon járulni. A „XXI. századi” magában 

foglalja az integrált víz- gazdálkodást, a megújuló erőforrások bővülő használatát, a gazdálkodók, 

valamint a környező városi piacok közötti szoros kooperációt. A stratégia feladata, hogy a 

mozaikos tájhoz illeszkedő élelmiszervertikum, a korszerű erőforrás-gazdálkodásra épülő 

erdő-, és vadgazdálkodás és a kapcsolódó feldolgozóipar, a vízgazdálkodásra épülő 

kertészet, halgazdálkodás, turizmus, a megújuló erőforrásokra épülő energiagazdálkodás, 

és az ezekkel szoros integrációban folyamatosan fejlődő hulladékgazdálkodás, a 

térségközpontok és mikro-központok megerősödése, az urbánus térségek munkaerőpiacainak 

elérhetősége, valamint a közösség és a humántőke fejlesztése összehangoltan, és 

következetesen haladjon előre. 

A dombvidéki tájgazdálkodás tudásközpontjaként tájközpontok működhetnek, melyek nem 

feltétlenül esnek egybe a térségközpontokkal, sőt, ahol a térségközpont nagyobb város, ott 

különösen nem. A tájközpontok az adott táj specifikus adottságait összegyűjtő tudás- és 

információs központok, turisztikai, képzési és a későbbiekben K+F bázisok. 

A turisztika terén a megye által koordinált – és a helyi lakosság életminőségének fejlesztésével 

összehangolt – több szintű szervezés hozhat létre egy olyan stabil bázist, mely a mainál 

jelentősebb jövedelemtermelést eredményezhet e térségek lakosai számára. Interregionális 

szinten szerveződik - többek között - a világörökség-várományos értékekhez való kapcsolódás és 

azzal szoros összefüggésben az egyházi zarándokturizmus, mely a vidéki térségek diszkrét 

pontjait fűzi fel. Megyei szinten szervezhető például az egymáshoz is kapcsolható lovas 

turizmus és a borturizmus, melynek kiemelkedő központjai épültek vagy építhetők ki, továbbá 

más, tájspecifikus sportturisztikai szolgáltatások (sí, golf, evezés, kerékpár) és az extrém 

sportokra épülő turizmus (barlangászat, sziklamászás, technikai sportok, vitorlázó repülés). Ezek 

szintén diszkrét pontokhoz kötődnek és a kistérségeken átívelő hálózatba szervezhetők (közös 

beszerzések, közös marketing stb.). A harmadik a kistérségi-natúrparki szint, mely a 

tájközpontok és a hozzájuk kapcsolódó községek turisztikai kínálatát a komplex dombvidéki 

tájgazdálkodással összehangoltan szervezi hálózatba. 

 

 

 



 

 

 

 

 28 

 www.ter-halo.hu 

 
 

A Megye térszerkezeti jövőképe 2030 Piliscsév vonatkozásában 

Budapest és Bécs között három különböző súlyú, kiépítettségű és fejlettségű kereszt-tengely 

alakul ki. A Brno – Pozsony - Szombathely – Zágráb folyosó nem  érinti, míg a második  tengely 

metszi  a megyét: a Nyitra folyó völgye – Nyitra – Révkomárom-Komárom – Tatabánya – 

Székesfehérvár – M6; a harmadik pedig Budapest térségében érinti a megyét: a Garam folyó 

völgye – Léva – Párkány – Esztergom –– M1 – M7 – Érd - M6. A megye megerősödése  és 

további fejlődése szempontjából sikeresen megvalósul ezeknek a komplex gazdasági és 

közlekedési kereszttengelyeknek a strukturált fejlesztése, kapacitásnövelése és jó átjárhatósága. 

A középtávon megvalósuló komáromi híd jelentősen előre lendíti a Nyitra – Székesfehérvár 

tengely kiépülését, összekapcsolva a két szomszédos megye hasonló adottságú területeit, teret 

nyitva egy nagy kapacitású agrár-élelmiszervertikum felfuttatásának. A megyék és az 

országok összehangolt közlekedésfejlesztéseinek eredményeként nő a határátkelési pontok 

száma és kapacitása. A logisztikai szerepek és folyamatok összehangolása és a meglévő 

infrastruktúrák racionális fejlesztése Komárom-Révkomárom és Esztergom-Párkány hídfővárosok 

esetében mindkét ország(megye) számára nagy előnyökkel és komoly kisugárzó hatással járnak. Az 

agglomeráció peremén az M1 es és az abból kiágazó új, Esztergom gyors elérését biztosító autóút 

a Budapest nagyvárosi régió és a megye között az egyik „zippzár szerepet” betöltő közlekedési 

hálózati elem, melyet az elővárosi ütemes menetrend szerint közlekedő szolgáltatások tesznek 

teljessé. Esztergom Párkánnyal együttműködve fejleszti ki azt a köztes térségi 

jelentőségű (vasútra és kikötőre alapozó) logisztikai szerepét, mely az új híd 

megépülésén alapul. Esztergom térségi pozícióerősítése elsősorban az agglomeráción 

belüli szerepének és turisztikai potenciáljának megerősítésével valósul meg. Budapest 

metropolisz-térsége a magasabb státuszú pilisi településekkel kialakult elővárosi kapcsolatait a 

közlekedésfejlesztésen keresztül megőrzi, ez a kapcsolati irány egészen a belső csapágyváros 

Esztergomig húzódóan tovább erősödik, mind a gazdasági, mind a turisztikai tematikák terén. A Duna 

mentén az integrált vízgazdálkodás, árvízvédelem és ökológia együttes szempontjainak 

figyelembevételével valósulnak meg azok a komplex közlekedésfejlesztések (utak-

elkerülő szakaszok, vasút-rekonstrukció, kerékpárutak), melyek az itteni megújult 

gazdasággal, népességgel és a térség új szerepeivel arányosak és messzemenően összhangban 

vannak. A Duna mentén létrejött feltételeket kihasználva fellendül a megújuló 

örökséggazdálkodásra, a világörökségi területek fejlesztésére alapozott komplex 

turisztikai desztinációk értékesítése. A Balatontól északra létrejön egy kevéssé 

idényjellegű, Budapesttől a Dunakanyaron át Komáromig húzódó összefüggő 

rekreációs zóna. A megyében megvalósul a városhálózat konszolidációja és a városok 

népességmegtartó erejének megőrzése, melynek legfontosabb eszközei a 

szolgáltatások hálózatba szervezése és az elérhetőség jelentős javítása. 

 

Stratégiai célok Piliscsév vonatkozásában 

A várostérség vidéki települései számára a városközpontok és gazdasági területek jó elérése 

mellett a vidéki életminőség javítása, a rekreációs kínálat diverzifikálása, a térségi szinten 

összekapcsolódó, a városok gazdaságát kiegészítő helyi gazdaság és az ökológiai szolgáltatások 

fejlesztése a cél. A megye vonzó környezeti adottságainak megőrzése érdekében a vidéki települések 

további terjeszkedése nem támogatandó. A térség lakosságának életminőségét alapvetően 
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befolyásolja a városi kereskedelmi, lakossági szolgáltatások kínálatának fejletlensége, melynek 

következményeként a hétköznapi szükségletek biztosításához is jelentős utazási kényszer társul. A 

településfejlesztés során a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek spektrumának és 

minőségének fejlesztésén keresztül, új alapokra helyezhető a lakókörnyezet élhetősége. 

A Duna menti térség bezártságát a révátkelési lehetőségek fejlesztésével párhuzamosan 

Komárom – Révkomárom – Almásfüzitő - Ács városcsoport, valamint az Esztergom - Dorog - 

Párkány települési térségek folyamra merőleges főhálózati folyosóinak fejlesztése enyhíti. E 

beavatkozás eredményeként a térség gyorsabban, közvetlenebbül csatlakozhat a IV. (M1 

gyorsforgalmi út, 1-es vasút) V. (M7 gyorsforgalmi út, 30-as vasút) és az V/A. jelű páneurópai 

folyosóra, továbbá a budapesti agglomeráció fejlesztési pólusra. 

Prioritások 

A várostérség népességmegtartó képességének munkamegosztásra, egyedi arculatokra és közös 

értékekre épülő megerősítése. 

 

Ikervárosok és térségük. A határ két oldalán fekvő városok intézményi, szolgáltatási és termelő 

kapacitásainak összehangolt fejlesztésével jelentősen nőhet a hídfővárosok térségszervező, 

oktatási, egészségügyi, kulturális intézményi, turisztikai, üzleti és lakossági szolgáltató szerepe. A 

várospárok közlekedési-logisztikai összekapcsolása új kitörési lehetőségeket kínál gazdaság 

megerősítésükben, a multinacionális tőke itteni bázisainak megtartásában, a válságból való 

kilábalásban. A térség hosszú távú fejlődésében a foglalkoztatás stabilizálása mellett a rendkívüli 

táji adottságokban rejlő lehetőségek fenntartható hasznosítása kiemelt cél. Ebben zászlóshajó 

szerepet játszanak Esztergom, illetve Komárom-Révkomárom várostérség kulturális örökségei. 

 

Prioritások 

Észak-déli gazdasági-közlekedési tengelyek, interregionális logisztikai rendszerek kiépítése-

továbbfejlesztése, erőteljes rákapcsolódás az európai folyosókra (M100 gyorsforgalmi út), 

Esztergom-M1 közötti M11 kapcsolat kiépítése. 

Dombvidékek komplex tájgazdálkodásra épülő helyi gazdaságának, szolgáltató funkcióinak 

és alkalmazkodó képességének megerősítése. A komplex tájgazdálkodás megerősödésének 

alapvető feltételei a működőképes gazdaságméretek (birtokstruktúra és üzemméret), a szaktudás, 

a vállalkozói hajlandóság és készségek megléte. E feltételek megteremtésében fontos koordináló 

szerepet játszhatnak a Natúrparkok keretében szervezhető tájközpontok, melyek emellett fontos 

innovációs-tanácsadói, tájgondnoksági és képzési funkciót, tudásközpont és tudástranszfer, 

hálózat- építő, piacszervező szerepet is betölthetnek. 

A dombvidéki tájak fejlesztésében kiemelt prioritást kap az erdőgazdasági vertikum megerősítése-

újraépítése. Ennek fejlődőképes, jelentős potenciállal és tervekkel rendelkező elemei a 

vállalkozásként működő állami erdészetek és az általuk már ma is működtetett, illetve terveikben 

szereplő haszonvételek (vadgazdálkodás, fafeldolgozó ipar, erdei gyümölcs, gyógynövény, gomba, 

kapcsolódó feldolgozóipar, erdei hulladékra épülő megújuló energia, erdészeti és kertészeti célú 

faiskolák, jóléti-turisztikai és ökológiai szolgáltatások). További kapacitásbővítési lehetőség a kisebb 

erdőtulajdonosok felkarolása-ösztönzése. Ez jelentős szervezési, képzési tevékenységet igényel, 
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szövetkezetek létrehozását, sok helyi szereplő együttműködésére építve. Az „intelligens 

erdőgazdálkodás” a települések gazdaságát erősíti, turisztikai-jóléti típusú vonzerejét növeli, az 

erózió csökkentése mellett a tágabb környezet mikroklímáját, ezzel a tágabb térség mezőgazdasági 

területeinek termésátlagát is kedvezően befolyásolja (ökológiai szolgáltatás). A Kisalföldhöz 

hasonlóan helyi feldolgozó központokká, energiaparkokká válhatnak a meglévő barnamezők, 

külterületi majorok. A meglévő külterületi kúriákhoz kapcsolódóan felmerülhet gazdálkodáshoz 

kapcsolódó speciális turisztikai szolgáltatások fejlesztésének lehetősége: lovas, horgász, 

vadászturizmus, golfturizmus.  

A foglalkoztatás és a termőtalaj-vesztés mérséklés szempontjából is fontos a művelési ágak 

diverzifikálása és a kapcsolódó helyi feldolgozás és kiegészítő tevékenységek ösztönzése 

(kiemelten legelő, gyümölcsös, szőlő, kertészet, méhészet). 

A dombvidéki tájak természeti-táji értékei, a szabad humánerőforrás-kapacitás és a közeli 

nagyváros-térségek fizetőképes kereslete kiváló lehetőséget kínál ún. „traded-szolgáltatási paletta” 

fejlesztésére. Ezek a szolgáltatások sok elemükben azonos kínálatokra épülnek, ezért fejlesztésük 

bizonyos elemei jól összehangolhatók. A traded szolgáltatások olyan tevékenységek, melyek külső 

jövedelmeket vonzanak a térségbe. Ennek legismertebb formája a turizmus és rekreáció (lásd S1. 

specifikus cél), de ide tartoznak a fogyatékos emberek bentlakásos magánintézményei, a 

fizetőképes (akár Nyugat-Európából ide érkező, letelepedő) nyugdíjasok keresletére épülő 

„alkonygazdaság”, mely különféle csoportos lakásformákat, szabadidős szolgálta- tásokat, gyógyító 

és wellness tevékenységeket, háztartási, ételszállítási stb. szolgáltatásokat, speciális programokat 

is magában foglalhat. Főleg diplomásokat foglalkoztató, vagy azoknak szolgáltató vállalkozások 

keresik a magas szintű, de családias léptékű hotelszolgáltatásokat, minőségi élelmiszerekre épülő 

vendéglátást, speciális programokat is kínáló csapatépítő, oktató, egyéb okból intenzív együttlét 

lehetőségét biztosító helyszíneket. 

A dombvidéki térségek népességmegtartásában is fontos szerepet játszanak a városok és mikro-

központok, gazdaság- és piacszervező, foglalkoztató és közszolgáltató kapacitásuk és minőségük, 

gyors elérhetőségük meghatározó. 

Prioritások 

A komplex dombvidéki tájgazdálkodás szervezeti, intézményi és társadalmi feltételeinek felépítése. 

Életképes, több lábon álló erdőgazdasági vertikum felépítése, ágazat foglalkoztatási és 

jövedelemtermelő képességének növelése (pl. állami erdőgazdaságok kiegészítő tevékenységei: 

fafeldolgozás, egyéb erdei termékek gyűjtése és feldolgozása, faiskola, biomassza és hulladék 

hasznosítására épülő megújuló energia- termelés, komposzt, mulcs, termőföld-előállítás, zárt 

energia- és termékláncra épülő üzemek, jóléti-turisztikai szolgáltatások; magángazdaságok 

ösztönzése, szövetkezése, erdőüzemi, feldolgozó és értékesítő szövetkezetek, Natúrparkokkal, 

turisztikai szolgáltatókkal, erdővel borított területek növelése. 

Táj mozaikosságát, stabilitását és a helyi gazdaság diverzifikációját erősítő agrárvertikum 

ösztönzése, illetve tó- és halgazdálkodás. 

Tájértékekre, helyi gazdaságra és munkaerő-kapacitásra épülő „traded jellegű” szolgáltatási paletta 

felépítése 

Dombvidéki térségek élhetőségének térségi szinten összehangolt fejlesztése. 
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A megye gazdaságának és vállalkozási struktúrájának diverzifikálása, kiemelkedő gazdasági 

pozíciójának stabilizálása 

A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés célja a megye országon és Duna régión belüli pozíciójának 

megőrzése, megerősítése, a foglalkoztatás növelése és az életminőség javítása. Ezen belül fő irány 

a globális kitettség csökkentése a húzóágazatok térségi beágyazódásának fokozásával és további 

megerősítésével, a leszakadó, leszakadásra hajlamos megyei térségek felzárkóztatása, az 

elmaradt struktúraváltás végrehajtása, a „jövő-gazdaság” megalapozása és a megye értékeinek 

magasabb fokú hasznosítása. A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés elemei többségükben térségi 

programokba integráltan valósíthatók meg. 

A KKV szektor előnye a nagyvállalatoknál fajlagosan jelentősebb foglalkoztatási dinamika, a 

keresleti igényekhez való rugalmas alkalmazkodás, az innovációra való nyitottság, jelentősége tehát 

messze túlmutat a foglalkoztatáson. A KKV szektorba tartoznak a nagyvállalatokhoz kapcsolódó 

beszállítók (1), az önállóan vagy klaszterbe szerveződő, globális piacon is versenyképes 

növekedésorientált, tudásalapú és kreatív vállalkozások (2), valamint a beáramló jövedelmeket 

felszívó és a helyi lakosság igényeit kielégítő helyi és regionális piacon működő KKV-k (3, helyi 

gazdaság). A megyének alapvetően az 1. és a 3. típusban vannak jó adottságai. 

A húzóágazatok (járműipar, gépipar, elektronika, gyógyszeripar, agrárium és élelmiszeripar) mellett, 

a megye arculatának meghatározó tényezője az energetika. A struktúraváltás mellett új irány a 

háttéripari és a szolgáltató tevékenységek fejlesztése és a megújuló energia, illetve az 

energiahatékony berendezésekhez kötődő tervező, gyártó, szolgáltató tevékenységek. A megye 

fontos kitörési pontja a turisztikai-rekreációs ágazat, az interregionálisan szerveződő világörökségi, 

kulturális és egyházi turizmus, a megyei szinten szerveződő, kistérségek közötti forrás- és 

funkciómegosztásra építkező tematikus sport- és aktív turisztikai-rekreációs kínálat, valamint a 

helyi-kistérségi szinten szerveződő (natúrparkokhoz kapcsolódó) rekreáció és turizmus. 

Az életminőség, a foglalkoztatás és a telephely-vonzó képesség szempontjából egyaránt kiemelt 

fontosságú a termék- és szolgáltatásbővítő kínálat. Kiemelten támogatandók a diplomás rétegek 

számára vonzó termékek és szolgáltatások, továbbá a vidék népességmegtartó képességét erősítő 

helyi gazdaság. 

Prioritások 

A megye rekreációs turisztikai potenciáljának fenntartható hasznosítása, turisztikai ipar 

foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének megerősítése. 

Helyi gazdaság és az okszerű/ bölcs erőforrás-gazdálkodás feltételeinek megteremtése, fejlesztése 

a vidéki térségekben térségi integrációra, meglévő kapacitásokra, rejtett potenciálokra aktiválására 

építve. 

 

Specifikus célok Piliscsév vonatkozásában 

Meglévő ipari parkok telephelyvonzó képességének növelése, rozsda- és barnamezős 

területek differenciált újrahasznosítása, tájsebek rehabilitációja. 

Prioritások 

Kiemelkedő hálózati pozíciójú ipari parkok telephelyvonzó képességének megerősítése. 
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A területfejlesztés elvei, amelyeket Piliscsév esetében is adaptálni szükséges 

A szubszidiaritás elve szerint, a döntéseknek a lehető legalacsonyabb területi szinten kell 

megszületniük, az intézkedéseket a lehető legalacsonyabb szinteken kell végrehajtani, ahol 

megvan a szükséges készség, kapacitás, erőforrás, ahol az a leggazdaságosabb.  

Az addicionalitás elve szerint, a finanszírozásban a projektgazdának is minden esetben részt kell 

vállalnia, az elv nem támogatja a 100 %-os támogatási intenzitást. A partnerség a területfejlesztés 

szereplői–közszféra, piaci szereplők, civil szféra – közötti együttműködést jelenti a tervezés, a 

végrehajtás és a monitoring folyamatában. 

A nyitottság elve, amely a külső (a tervezés által érintett területen kívüli) térségekkel való 

együttműködési, partnerségi lehetőségek minél szélesebb körének kihasználására irányul. 

A területi kohézió erősítése, ami a koncentrációra (többközpontú funkcionális várostérségek, 

város-vidék integráció), a kapcsolatokra (fizikai, info-kommunikációs és társadalmi hálózatok), 

valamint az intézményesülő horizontális és vertikális kooperációra épül. 

Nem új, de a korábbinál sokkal szigorúbban érvényesülő elv lesz a programozás elve és a 

területiség elve. Az európai unió új eszközökkel is elősegíti, hogy az ágazati projektekkel szemben 

integrált programok, illetve térségi szinten összehangolt, programba szervezett projektek 

élvezzenek prioritást. Ilyen új eszközök az Integrált Területi Beruházás (ITI), illetve a Közösség-

vezérelt Helyi Fejlesztés (CLLD), miközben remélhetőleg javulni fognak a LEADER közösségek 

fejlesztési lehetőségei is. Az eddigieknél markánsabban fog érvényesülni a fenntarthatóság és az 

esélyegyenlőség elve, immár nem csak horizontális célként, hanem programokban, projektekben 

érvényesíthető célként. A területi kohézió elve a támogatási politikában is érvényesülni fog: a határon 

átnyúló programok, projektek előre láthatóan a jelenleginél nagyobb támogatottságot fognak élvezni, így 

a határ menti megyék kedvező pozíciója a többlettámogatási lehetőségek miatt tovább fog erősödni. 

A fenntarthatóság elve, különös tekintettel a klímaváltozásnak való kitettség mérséklését 

(agrárvertikum, vízgazdálkodás, települési mikroklíma), az energiahatékonyság növelését, a 

kibocsátások csökkentését és az erőforrás-felhasználás hatékonyságát (település- és 

térségüzemeltetés, hulladékgazdálkodás, „intelligens” települések, épületek, vállalkozások), 

fejlesztését tartalmazó programokban érvényesül. 

Az esélyegyenlőség elvének eddiginél fokozottabb és ellenőrizhetőbb módon való érvényesítése 

szükséges az oktatásban és a munkaerőpiacon. Az esélyegyenlőség kiemelt területei az 

egészségügyi és egyéb közszolgáltatásokhoz, az információhoz, az erőforrásokhoz (egészséges 

ivóvíz, energia, élelmiszer), a megfizethető és biztonságos lakhatáshoz és a külső forrásokhoz 

(köztük az európai uniós támogatásokhoz) való hozzáférés. Az esélyegyenlőség növelésének 

alapvető eleme a „kapacitásépítés”, azaz a hátrányos helyzetű csoportok, illetve tagjaik képesség- 

és készségfejlesztése annak érdekében, hogy fokozatosan mérséklődjék függésük a külső 

támogatásoktól és támogatóktól, képesek legyenek magukat megszervezni, érdekeiket artikulálni 

és érvényesíteni. 

A megyei területfejlesztésben hangsúlyos szerepet kap a globális kitettség csökkentésének, 

az alkalmazkodóképesség és a változásra való nyitottság növelésének elve. Ebben 

kiemelt szerephez jut az innovativitás, a kísérletező kedv és az innovációk, újszerű jó gyakorlatok 

kipróbálása, alkalmazása. Egyrészt a gazdaságban, mint technológiai innováció, ami a 

gazdasági versenyképességet és gazdálkodási hatékonyságot erősíti, másrészt, mint társadalmi 
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és szervezeti innováció, amely a közösségek, a településrészek, a kistérségek-várostérségek 

szintjén a kihívásokra újszerű, mintául is szolgáló válaszokat adó, alulról szervezett, illetve a társadalmi 

részvételre építő kezdeményezésekben jut érvényre. 

A hazai fejlesztéspolitikában a korábbi kiegyenlítő-felzárkóztatási elv valamelyest háttérbe szorul, a 

fejlesztések a lehetséges kitörési pontokra, a megfelelő fejlesztési energiákkal 

rendelkező térségek és tematikák megerősítésére, stabilizálására irányulnak. E 

hangsúlyeltolódás megköveteli, hogy az eddigieknél következetesebben érvényesüljenek a 

multiplikációs hatásokkal kapcsolatos elvárások (a közszféra befektetése által generált piaci 

befektetés nagyságrendje), és a tovább gyűrűző (spin-off) hatásokkal kapcsolatos 

elvárások (adott pontban történő fejlesztés közvetett hatásterülete, közvetetten érintett népesség 

nagysága, közvetlen célon túlmutató célok megvalósulásához való hozzájárulás, a fejlesztés 

közvetlen eredményeihez való hozzáférés), különös tekintettel az elmaradottabb vidéki térségek 

irányában. A pozitív hatások terítésének fontos eszköze a KKV-k és a helyi gazdaság 

megerősítése, a foglalkoztatás markáns növelését elsődleges prioritásként kezelve. Fontos 

új irány emellett a térszerkezet-alakítás hangsúlyos igénye, melynek tovább-görgetése a 

területrendezési tervekbe és az infrastruktúrafejlesztésekbe, a területfejlesztés és a 

területrendezés összhangjának biztosítása, a rendezési tervezés ehhez szükséges 

megreformálása, kiemelt állami feladat. 

A megyei koncepció üzenetei a települési önkormányzatok számára 

A globális válságjelenségek (demográfiai trendek, klímaváltozás, gazdasági válság és az ezekkel 

szorosan összefüggő államigazgatási, közszolgáltatási reformok) és az Európai Unió új hangsúlyok 

irányába tolódó regionális politikája új fejezetet nyitnak a rendszerváltás utáni önkormányzatiság 

történetében. A közigazgatási határokon belüli gondolkodást a funkcionális térségekben való 

gondolkodás váltja fel, míg a hagyományos önkormányzást a központi kormányzat, a megyei 

önkormányzat, a települési önkormányzatok, továbbá a piaci és nem kormányzati szervezetek 

együttműködésére épülő többszintű (ön)kormányzás (multi-level governance). Bár ezt 

folyamatot a jogalkotás még nem megfelelően támogatja (hiányát a kormányzati szereplőknek 

megfogalmazott üzenetekben jeleztük), a megye akkor tudja igazán sikeresen kihasználni a 2014-

2020 közötti lehetőségeket, ha „előre menekül” és saját kezdeményezésében kezdi meg az 

együttműködő funkcionális várostérségek felépítését. 

A megye településhálózati adottságai következtében ezek a funkcionális várostérségek általában 

túllépik a hivatalos statisztikai kistérségek, illetve a járások területeit, esetleg más lehatárolású, 

azoktól eltérő mintázatokat mutatnak. Komárom-Esztergom megye funkcionális várostérségei 

többközpontúak, így többek között a Bakonyalja is, ahol a központi szerepű Kisbér mellett, mikro-

központok, és a térségen kívüli központok egyaránt hozzájárulnak a térségi foglalkoztatáshoz és 

szolgáltatásszervezéshez. 

A többközpontú funkcionális várostérségekben az egyes városok vonzáskörzetei nagy mértékben 

átfedésben vannak. Városaik, esetenként városok és községek között, kialakult egyfajta 

spontán munkamegosztás, közös munkaerőpiac, azonban e munkamegosztásban jelentős 

többletlehetőségek is vannak. Az együttműködés eredményeképpen egyetlen jól működő 

szolgáltatással, kínálattal lehet felváltani a gazdaságtalanul működő párhuzamos kapacitásokat, 

vagy a párhuzamos kínálatokat el lehet téríteni egymástól, így a térség összességében 

bővíteni tudja kínálatát anélkül, hogy bárhol be kellene zárni működő intézményt. Különösen igaz lehet 
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ez oktatási és kulturális kínálatokra, de akár egészségügyi vagy rekreációs szolgáltatásokra is. A 

nagyobb, többközpontú várostérségekben (városhálózati csomópontokban) már lehetőség van 

közös várostérségi szinten összehangolt közösségi közlekedési rendszerre, egységes 

tarifával, közös arculatú eszközváltó-helyekkel. Közös térségmarketinggel többször akkora 

munkaerő-piaci kínálatot, fogyasztói piacot, valamint változatos telepítési lehetőségeket lehet 

felajánlani a befektetőknek. Ugyanez vonatkozik a funkcionális várostérségek vidéki 

településein előállított helyi termékek potenciális piacára, mely ilyen módon egy 

megsokszorozódott méretű fogyasztói piaccá válhat. A településüzemeltetés eszköz- és 

humánállományának egységbe szervezésével jelentősen költségtakarékosabb, ezért több 

feladat felvállalására alkalmas szervezetet lehet létrehozni. Térségi szinten kedvezmények 

biztosíthatók a helyi lakosság számára a rekreációs, kulturális, üzleti alapú oktatási-képzési-, 

vendéglátó-, stb. szolgáltatásokra. 

A közszféra forrásainak beszűkülése következtében növekvő igény mutatkozik a piaci szereplők, 

a nem kormányzati szereplők (civilek, egyházak, non-profit vállalkozások), a 

kormányzati és önkormányzati szereplők, valamint a lakosság közötti 

együttműködésre a közszolgáltatások működtetése és a helyi gazdaság megerősítése 

terén. Ebben a mikro-vállalkozástól a multinacionális vállalkozásokig minden szereplőre szükség 

lehet, különös tekintettel a vidéki térségekben, illetve a városközpontoktól távol fekvő, 

szegregálódásra hajlamos városi területeken. A 2013. március 15-ét jellemző társadalmi összefogás 

által aktivált, korábban látens energiákat lenne jó mozgásban tartani és átültetni a mindennapokba. 

Szükség van kísérletekre, jó gyakorlatokra, melyek támogatásában számítunk a nagy és 

középvállalatok tőkeerejére, szervezőképességére, vállalkozási ismereteire, 

szakembereinek tudására. Fontos továbbá e jó gyakorlatok megismertetése, szaporítása, és 

térbeli kiterjesztésére. 

Javasolt, hogy a funkcionális várostérségek mielőbb hozzanak létre Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulást vagy Térségi Fejlesztési Tanácsot, és mielőbb kezdjék meg 

programjaik kidolgozását annak érdekében, hogy azok ITI-ként az országos operatív 

programokba, vagy CLLD-ként, egyes tematikus elemeik Közös Cselekvési Tervként 

beépülhessenek a megyei területfejlesztési programba. A Területfejlesztési Tanács munkájába 

vonják be a megyét, a térség prominens gazdasági szereplőit, a legfontosabb közszolgáltatókat, a 

település-üzemeltetési szervezetek vezetőit és a legaktívabb civil szervezeteket, NGO-kat. 

 

1.2.3. Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Stratégiájához és Operatív Programjához 

való kapcsolódás 

 

Az I. és a II. prioritásban a megyei SP kiemelten támogatja a Kormány 1206/2014. (IV. 1.) Korm. 

határozatával kijelölt "Tatabánya és Esztergom térségének (amelybe Piliscsév is tartozik) 

kiemelt járműipari központ" fejlesztésére irányuló beavatkozásokat. 

Az I. prioritás keretében támogatott intézkedések és beavatkozások 

- Nagytérségi beágyazódást erősítő környezetbarát intermodális közlekedés fejlesztése 

- Nagytérségi jelentőségű közúti kapcsolatok fejlesztése 

- M10-es út megépítése-fejlesztése és Dorogi intermodális csomópont/körforgalom fejlesztése 
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- Tatabánya és Esztergom térsége kiemelt járműipari központ (Tatabánya és Esztergom 

térségének kiemelt járműipari központtal kapcsolatos beavatkozása: járműipar, gépipar, 

mechatronika) 

- Innovatív zöldgazdaság felépítése 

- Energetikai innovációk ösztönzése 

- M10-es út megépítése-fejlesztése 

 

A II. prioritás a megye komplex turisztikai programja melletti kiállás alapja, a FTK azon 

felismerése, hogy elképesztően nagy a szakadék a megye turisztikai adottságai, a turizmusban 

rejlő potenciál és a „turisztikai ipar” teljesítménye között. A prioritás célja elsősorban, hogy a többé-

kevésbé ismert és pontszerűen látogatott, de összességében rejtve maradó nemzetközi 

jelentőségű értékeket hálózatba szervezze, részben a meglévő (pl. zarándokutak), részben 

újonnan felfedezett (Által-ér) illetve újonnan kiépülő (EUROVELO) infrastruktúrákkal, 

részben a szervezeti háló megerősítésével. Fontos cél, hogy e hálózatokra a megye térségi 

jelentőségű attrakciói bekapcsolódjanak, illetve kiépüljön a különféle célcsoportok igényeit 

fizetőképességüknek megfelelő szinten kielégítő, európai színvonalú – gazdaságilag fenntartható 

– szolgáltatóhálózat. A fenntarthatóság kritériuma azt jelenti, hogy a megye csak olyan új 

kapacitásokat támogat, melynek létjogosultsága és gazdaságos működése igazolható, másrészt 

jelentős mértékben priorizálja azokat a fejlesztéseket, melyek kulturális örökségi érték megőrzését 

és fenntartható hasznosítását szolgálják. 

A turizmus egyúttal jelentős térségfejlesztő hatással bír, ezért a megye turisztikai programja 

erősen területi fókuszú, lényegében leképezi a megyei területfejlesztési koncepció átfogó 

céljait. 

A „Dombvidéki tájak új egyensúlya” célkitűzéssel összhangban, a turisztikai program harmadik 

intézkedése a sajátos gazdálkodási hagyományokat és a természeti értékeket együttesen helyezi 

fókuszba. 

A II. prioritás keretében támogatott intézkedések és beavatkozások 

- A vidéki térségek turisztikai kínálatainak ráfűzése a megyei komplex turisztikai kínálatokra 

és a szomszédos megyék kínálataira 

- Kerékpározható úthálózat fejlesztése 

- Zarándok- és bakancsos turisztikai infrastruktúra komplex fejlesztése a kiemelkedő 

célpontokhoz kapcsolódva 

- A megye vidéki és szelíd turisztikai kínálatának termékké fejlesztése 

- Tematikus kínálati csomagok kialakítása, meglévők fejlesztése 

- A lótenyésztési hagyományokra épülő komplex kínálatok fejlesztése 

- Természeti adottságokhoz kapcsolható, csomagba fűzhető vidékturisztikai, natúrparki 

- kínálatok fejlesztése 

III-V. prioritás:  a  gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, emberi erőforrások, környezet és energia. 

Kiemelendő ugyanakkor a vidékfejlesztés hangsúlyos szerepe a megyei SP-ben, ami ilyen 
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értelemben mégis eltér az országos sztenderdektől. A gazdaság- és vállalkozásfejlesztés 

prioritáson belül, külön intézkedés keretében jelenik meg a vidékgazdaság. A vidékfejlesztés 

jelentős megyei hangsúlya a turisztikai prioritásban is érvényesül, itt a három intézkedés egyike 

szintén kifejezetten a vidéki térségekre fókuszál, miközben a másik két intézkedés keretében is 

fontos vidékfejlesztési elemek találhatóak. 

A III. prioritás keretében támogatott intézkedések és beavatkozások 

- Iparterületek és gazdasági funkciójú területek, valamint működő vállalkozásaik összehangolt 

infrastruktúra fejlesztése, klímatudatos gazdaság fejlesztése 

- Önkormányzati tulajdonú (többségi) gazdasági funkciójú területek fejlesztése (IP-k, 

technológiai parkok, iparterületek, inkubátorházak, logisztikai központok 

- Leromlott állapotú vagy alulhasznosított gazdasági funkciójú területek fejlesztése és vállalati 

telephely áthelyezések ösztönzése 

- Vállalkozások versenyképességének javítása: telephelyfejlesztés, termék és technológiai 

innovációk, gazdasági integrációk ösztönzése 

- Vidékgazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés, sajátos megyei tájgazdálkodási vertikum 

felépítése 

- Agrár és -élelmiszeripari KKV-k versenyképességének növelése 

- Sajátos megyei tájgazdálkodási vertikumok ösztönzése 

- Gazdálkodók integrációja, szövetkezetek létrehozása 

A IV. prioritás keretében támogatott intézkedések és beavatkozások 

- Egészségügyi és szociális infrastruktúra és humánerőforrás fejlesztése 

- Alapfokú intézményhálózat, ellátási színvonal fejlesztése 

- Egészséges életmód, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, szolidaritás 

- Egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés 

- Betegségmegelőzés, szűrés, szolidaritás 

Az V. prioritás keretében támogatott intézkedések és beavatkozások 

- Környezetegészségügyi fejlesztések, Zajterhelés csökkentése Közlekedési eredetű 

zajterhelés csökkentése zajvédelmi létesítményekkel, vagy forgalomtechnikai eszközökkel 

csökkentendő közlekedési zajterhelések, az alábbi településeken: Tatabánya, 

Vértesszőlős, Tata, Esztergom, Pilismarót, Dömös, Leányvár, Dorog, Tokodaltáró, Tokod, 

Tát, Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Neszmély, Dunaalmás, 

- A vasúti közlekedés, elsősorban a teherforgalom által okozott éjszakai zajterhelés 

csökkentése 

- Közlekedési eredetű szennyezőanyag-kibocsátások mérséklése 

- Ivóvízminőség javítása Külterületi lakott helyek vízellátása 

- Folyékony és szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztése csatornázás, szennyvíztisztítás 
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- Hulladékgazdálkodás  

- A Települési hulladékgazdálkodás rendszerének fejlesztése, a termelési hulladékok 

ártalmatlanítása, hasznosítása, mennyiségük csökkentése 

- Biológiai úton lebomló szerves hulladék elkülönített kezelése, komposztálása, helyi 

hasznosításának elősegítése 

- Klímabarát települések és térségek - klímastratégiák, szemléletformálás 

- Energiatudatos települések 

- Önkormányzati épületek és kommunális szolgáltatások (pl. közvilágítás, 

hulladékgazdálkodás) energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztései 

- Vízbázisok védelme, korszerű vízgazdálkodási rendszerek kiépítése 

- Csapadékvíz elvezetés, vízfolyás-rendezés, belterületi vízrendezés 

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének csökkentése, a helyes 

mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó követelmények alkalmazása 

A VI. prioritás a település integrált fejlesztéseire fókuszál: a megye olyan településfejlesztési 

beavatkozásokat kíván támogatni, melyek a XXI. századi kihívásokra reális, fenntartható 

és kreatív válaszokat adnak. A kapacitások parttalan növelése helyett, az élhetőség javításának 

forrásait mindenekelőtt az együttműködésben és munkamegosztásban keresik. Az 

energiatudatosság mellett hangsúlyosan jelennek meg az újszerű, vízvisszatartásra épülő, a 

területen leeső csapadék helyben maradását segítő műszaki megoldások, beruházásaikkal a 

meglévő épületek, a barnamezős területek újrahasznosítását szolgálják. Új fizikai struktúrák 

létrehozásával szemben a társadalmi struktúrák erősítésébe fektetnek be, illetve új fizikai 

struktúrák elsősorban a társadalmi kohézió erősödését szolgálják 

A VI. prioritás keretében támogatott intézkedések és beavatkozások 

- A vidéki és szuburbánus életminőség megőrzését-javítását szolgáló és a változó 

körülményekhez alkalmazkodó működési feltételek kialakítása 

- A vidéki és szuburbánus életminőség javítását szolgáló és vonzerejét növelő beruházások 

- Felújított, újrahasznosított építészeti örökség (épület). Létrehozott vagy helyreállított nyitott 

terek. 

 

1.2.4. Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjához való kapcsolódás 

 

AZ ITP 2.0 TERÜLETI-TÉRSÉGI INTEGRÁLTSÁGA  

– FUNKCIONÁLIS TÉRSÉGI LEHATÁROLÁSOK 

A megyei fejlesztési tervek megkülönböztetnek városias (urbánus) és vidéki térségeket. 

Mivel a két funkcionális térségtípus kihívásai sok vonatkozásban eltérőek, egyes beavatkozás-

típusok elsősorban városias térségekben, mások éppen a vidéki térségekben preferáltak. 

Az átmeneti zónákban lévő települések – ún. kapcsolódó települések (lásd a térkép sraffozott 

részeit) – azok, amelyek topográfiailag, közlekedésföldrajzi, munkaerőpiaci szempontból 

egyértelműen a városias térségekhez tartoznak, de annak peremén megőrizték vidékies 
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jellegüket, a szuburbánus jegyek kevéssé érvényesülnek. Ezeken a településeken minden olyan 

beavatkozás preferált, amely a vidéki településeken, ugyanakkor pl. a turisztikai fejlesztések, 

környezetbarát közlekedésfejlesztések stb. szempontjából a városias térségekhez (is) tartoznak, 

mint ilyen fontos szerepet töltenek be a város-vidék kapcsolat erősítésében. 

A városias térség ún. magtelepüléseinek körébe a Városhálózati csomópont és a Duna mente 

városai mellett a szuburbánus községek is tartoznak. Ezek gazdasági infrastruktúra fejlesztés 

szempontjából ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a városok. A Duna menti térségben további 

differenciálás javasolt a meglévő-tervezett gyorsforgalmi kapcsolatoktól való távolság 

függvényében. 

A vidéki térségbe a városias térségbe nem tartozó községek és a Kisalföld kisvárosai, Ács, 

Bábolna és Kisbér tartoznak. Ezek a kisvárosok hozzájutnak a vidéki településeken preferált 

fejlesztési forrásokhoz és a TOP városoknak dedikált forrásaihoz is (amihez a községek nem 

férnek hozzá). 

Komárom Esztergom megye funkcionális térségei városias és vidéki térségek. A tömör barna szín 

a városias térségek magtelepüléseit jelöli, a sraffozott települések a városias térségek kapcsolódó 

települései. Zöld pöttyel jelölt: Duna menti térség vidékies jellegű magtelepülései. 
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Duna mente térség, ikervárosok térsége:  

 

 

Komárom-Esztergom megye sajátos megyei térségei, a települések besorolásával. A sajátos 

térségek adottság alapú fejlesztési érdekei a forrás felhasználási módokon és a projektfelhívások 

feltétel- és értékelési rendszerén keresztül érvényesíthetők: 

VÁROSIAS 

TÉRSÉGEK 

Tatabánya 

központú 

városhálózati 

csomópont 

magtelepülések: Tatabányai, Tatai, Oroszlányi járások városai; a 

városokkal határos és közvetlen közúti kapcsolattal (max. 5-6 km 

távolság központ-központ között: Bokod, Kecskéd, Szárliget, Környe, 

Vértesszőlős, Baj, Szomód, Naszály) rendelkező (szuburbánus) falvak, 

továbbá Komárom, Almásfüzitő 

kapcsolódó települések: Mocsa; Kocs, Dunaalmás, 

Dunaszentmiklós, Tardos, Neszmély; Szákszend, Kömlőd, Dad, 

Tarján, Héreg, Vértessomló, Vértestolna, Várgesztes 

Ikervárosok térsége magtelepülések: Komárom, Almásfüzitő, Csém, Kisigmánd; 

Esztergom, Tát, Nyergesújfalu, Dorog, Tokod, Tokodaltáró  

Duna mente magtelepülések: Ács, Komárom, Almásfüzitő, Csém, Kisigmánd, 

Dunaalmás, Neszmély, Süttő, Lábatlan; Esztergom, 

Tát, Nyergesújfalu, Dorog, Tokod, Tokodaltáró kapcsolódó 

települések: Pilismarót, Dömös, Bajót, Mogyorósbánya 

VIDÉKI TÉRSÉGEK Gerecse-Pilis A városias térségek kapcsolódó települései, a Duna menti térség 

vidékies jellegű magtelepülései, valamint Esztergom, Tata, 

Tatabánya, Oroszlány járások községei: 

Lábatlan, Süttő, Neszmély, Dunaalmás, Pilismarót, Dömös, 

Bajót,Mogyorósbánya, Kocs, Szákszend, Dad, Kömlőd, Vértessomló, 

Várgesztes, Tardos, Héreg, Tarján, Vértestolna, Dunaszentmiklós 

továbbá Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, 

Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Úny; Gyermely, Szomor 

Bakonyalja-

Kisalföld 

Komáromi és Kisbéri járások városai és községei (kivéve 

Komárom és Almásfüzitő), valamint Szákszend az Oroszlányi 

járásból: Ács, Csém, Kisigmánd, Mocsa, Szákszend továbbá Bábolna, 

Nagyigmánd, Bana 

továbbá Ácsteszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, 

Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, Ete, 

Kerékteleki, Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely 
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AZ ITP CÉLRENDSZER ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK (Piliscsév vonatkozású) IRÁNYELVEI 

ERŐS MAKROTÉRSÉGI POZÍCIÓKKAL RENDELKEZŐ, STABIL, DIVERZIFIKÁLÓDÓ 

GAZDASÁG 

Kiemelten preferált meglévő gazdasági infrastruktúra energiahatékonysági és megújuló 

energia-hasznosítási célú fejlesztése és vízvisszatartással tervezett vízrendezése 

Városhálózati csomópont jelentős foglalkoztató kapacitású vállalkozásait koncentráló gazdasági 

területek összekapcsolása és M1-re ráhordása. 

Ráhordás az Ikerváros-térség tervezett határátkelő pontjaira. 

A biomassza felhasználásra épülő gazdasági tevékenységek preferálása a vidéki 

térségekben. 

Beszállítói hálózatok, innovációs hálózatok létrehozásához szükséges kapcsolatépítési 

programok támogatása indokolt. 

Speciális, a vidéki térségek adottságait kihasználni képes innovatív kezdeményezések 

szakemberigényének kielégítését szolgáló ösztöndíjprogram létrehozása. 

 

MEGYEI TURISZTIKAI PROGRAM 

Vidéki tájak. 

Azok az attrakciófejlesztések preferáltak, melyek a tematikus térségek turisztikai arculatát, 

tematikus identitását erősítik, kapcsolódva az országos programokhoz, melyek GINOP 

keretében támogatottak (EUROVELO, LIMES, Forster Központ kastélyprogramja, elismert 

országos zarándokútvonalak, „Bejárható Magyarország Program”), továbbá a VP keretében 

támogatottak (borturizmus, lovasturizmus, vadászturizmus, horgászturizmus – a vidéki 

turizmusfejlesztés 

-.támogatandók a Nemzeti Lovas Stratégiához, az Országos Vízi turizmus- és 

Sportfejlesztési Koncepcióhoz kapcsolódó fejlesztések. 

A megye által koordinált térségi turisztikai programokhoz illeszkedő, a térség sajátos turisztikai 

arculatát erősítő fejlesztések preferáltak. 

Vidéki tájakon: zarándok, szelíd, ökoturisztika, természet közeli extrémturizmus (sziklamászás, 

barlangászás, búvárkodás) preferált, továbbá, amennyiben a VP-ből kimaradnak, akkor a bor, 

lovas, horgász, vadászturizmus is itt támogatott. 

Kerékpáros-turizmus fejlesztése során preferáltak a megyei területrendezési terv szerinti 

országos és térségi jelentőségű nyomvonalak megvalósítását szolgáló térségi projektek. 

Kerékpárút fejlesztések esetében a térségi összehangolás (min. két település közös projektje), 

vagy EUROVELO-hoz, vagy turisztikai attrakcióhoz, vagy turisztikai vonzerőt is növelő 

városrehabilitációs akcióterülethez kapcsolódás megyei elvárás annak érdekében, hogy a 

fejlesztés a megyei turisztikai célkitűzések megvalósulásához hozzájáruljon. 

FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSRE ÉS RUGALMAS ALKALMAZKODÁSRA KÉPES TÉRSÉGEK 

ÉS TELEPÜLÉSEK 



 

 

 

 

 41 

 www.ter-halo.hu 

 
 

Vidéki térségekben és a városias térségek községeiben a belterületi csapadék-vízrendezési 

projektek megvalósítása kiemelten preferált. Ahol műszaki-földrajzi akadálya nincs, ott a 

csapadékvíz-rendezést vízvisszatartással, a visszatartott csapadékvíz hasznosítási feltételeinek 

kialakításával kell megoldani. 

A  kerékpáros infrastruktúra és kisebb eszközváltó pontok (pl.: buszmegálló+kerékpártároló, 

révállomás+kerékpártároló+parkoló) fejlesztendők. Eszközváltó pontok hálózatosan, közös 

projektben vagy több, a környezetbarát közlekedést szolgáló beavatkozást integrálva 

valósíthatók meg (így elérhető a TOP szerinti projektméret, továbbá a közös projekt, a közös 

arculat kialakítása a térségi összetartozást és identitást erősíti). 

A kerékpáros-barát település, a biztonságos közlekedés és a közösségi közlekedés fejlesztését 

integráló fejlesztések kiemelten támogatandóak. 

Vidéki térségek községeiben és kisvárosaiban megvalósuló fejlesztések előnyt élveznek. REL-

hez kapcsolódóan: SEAP keretén belüli biomassza felhasználás preferált e térségekben. 

TOP fejlesztések keretében megvalósuló energetikai beruházások támogatottak a 

településüzemeltetési költségek csökkentése érdekében (is). 

A térség– és településfejlesztési szakember, szociális munkás, közösségi tervezési 

szakemberképzés és foglalkoztatás indokolt. 

 

FOKOZÓDÓ TÁRSADALMI AKTIVITÁS, BEFOGADÁS ÉS KREATIVITÁS 

Vidéki térségek leromlott állapotú közintézményi infrastruktúrájának (óvoda, egészségügyi és 

szociális alapinfrastruktúra) korszerűsítése kiemelt cél. 

Időseket gondozó intézmény minden településen támogatható. 

Családi napközi fejlesztése mindenhol támogatható, ahol a projektgazda a projektfenntartást hitelt 

érdemlően igazolni tudja. 

Közszolgáltatások elérhetősége, különösen külterületi lakott helyekről,egyéb 

belterületekről preferált, amennyiben az adott helyen hiányos a közszolgáltatás. 

A biomassza  felhasználás  preferált  a  vidéki térségekben. 

 

PRIORITÁSOK (Piliscsév vonatkozásában) 

Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 

A foglalkoztatás segítése és az életminőség   javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

Zöldterületek fejlesztése 

Kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (belterületi vízrendezés) 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztési intézkedések 
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Önkormányzatok energiahatékonyságának és megújuló energia-felhasználás arányának 

növelése tárgyú intézkedések 

Az egészségügyi és a szociális alapellátó intézmények fejlesztése 

Helyi közösségi programok megvalósítása 

 

Az ITP 2.0 célrendszerének összevetése a TOP intézkedésrendszerével: 

 

 

 

MEGYEI STRATÉGIAI PROGRAM 

PRIORITÁSAI 

 

 

ITP 2.0 CÉLRENDSZERE 

A CÉL 

MEGVALÓSÍTÁSÁBA

N DOMINÁNS 

SZEREPET JÁTSZÓ 

TOP INTÉZKEDÉS I. A MEGYEI GAZDASÁG 

NEMZETKÖZI ÉS 

MAKROTÉRSÉGI 

BEÁGYAZÓDÁSÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSE 

 
 

I. ERŐS MAKROTÉRSÉGI 

POZÍCIÓKKAL RENDELKEZŐ, 

STABIL, DIVERZIFIKÁLÓDÓ 

GAZDASÁG 

TOP 

1.1; 

TOP 

2.1* 

TOP 1.3 

TOP 4.3****** 

TOP 5.1 

TOP 5.3 

III. STABIL, VERSENYKÉPES, 

DIVERZIFIKÁLÓDÓ GAZDASÁG 

 

 
II. MEGYEI TURISZTIKAI PROGRAM 

 

 
II. MEGYEI TURISZTIKAI 

PROGRAM 

TOP 1.2 

TOP 2.1 

TOP 3.1 

TOP 5.1 

TOP 5.3***** 

VI. OTTHON A XXI. SZÁZADBAN  

 

 

 

III. FENNTARTHATÓ 

MŰKÖDÉSRE ÉS RUGALMAS 

ALKALMAZKODÁSRA KÉPES 

TÉRSÉGEK ÉS TELEPÜLÉSEK 

TOP 

1.1*** 

TOP 1.4** 

TOP 2.1 

TOP 3.1 

TOP 3.2 

TOP 4.1** 

TOP 4.2** 

TOP 

4.3**; 

TOP 5.1**** 

TOP 5.2 

TOP 5.3***** 

 

 

 

 

V. BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET, 

GYÓGYULÓ TÁJAK 

 

 

 
IV. FOKOZÓDÓ TÁRSADALMI 

AKTIVITÁS, BEFOGADÁS ÉS 

KREATIVITÁS 

 

 

 

IV. FOKOZÓDÓ 

TÁRSADALMI 

AKTIVITÁS, 

BEFOGADÁS ÉS 

KREATIVITÁS 

TOP 1.4 

TOP 2.1 

TOP 4.1 

TOP 4.2, 

TOP 4.3 

TOP 5.1******* 

TOP 5.2 

TOP 5.3 
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv 

 

A területrendezési tervek a területfejlesztés társadalmi, gazdasági céljaival összehangolt, 

hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, 

amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat 

szabályozása. A területrendezési tervek között legjelentősebb az Országos Területrendezési 

Terv (OTrT.), amely a léptéknek megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a 

területhasználatra és az infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az annak elérését 

szolgáló szabályokat. 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény (a továbbiakban: 

Törvény) célja, az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a térségi 

területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a 

terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, 

tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális 

adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve 

erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek érdekében folyamatos, 

rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi képét megalkotó 

fejlesztési stratégiákkal. 

 

Az Országos Területrendezési Terv a település közigazgatási területét települési, 

mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területfelhasználási térségbe sorolja. 

 

  
Kivonat az Országos Területrendezési Tervből 

 

Az Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények közül a 

település területét az M10 (Budapest-Esztergom.Szlovákia) és M100 (Bicske térsége M1 – 
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Kesztölc M10) gyorsforgalmi utak egy országos földgázvezeték, valamint a 10 számú főút és a 2 

számú. Budapest-Esztergom vasútvonal érintik. 

 

Az OTrT által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik: 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat 

pufferterületének övezete a település területét az alábbiak szerint érinti: 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris 

kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 

élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, 

és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek – magterületek, 

pufferterületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására; 

„(1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 

Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és 

megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet 

jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 

magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 

csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 

területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 
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hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 

ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 

érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 

ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők 

ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 

övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 

külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.” 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek 

tartoznak, amelyek megakadályozzák, vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását, 

amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy 

rendeltetésükkel ellentétesek; 

„Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 

települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei 

övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, 

amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott 

feltétel kivételével – 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. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 

települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott 

feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 

övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.” 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete a település területét nem érinti. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési 

feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak; 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete a település területét nem érinti. 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 

megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe jó 

növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak; 

 

Az erdők övezete a település területét az alábbiak szerint érinti: 
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Erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az 

erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak; 

„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 

eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 

törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 

meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 

Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési 

térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 

tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 

szerint lehet.” 

 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete a település területét az alábbiak szerint érinti: 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 

megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan 

területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik 

alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt; 

 

A tájképvédelmi terület övezete a település területét az alábbiak szerint érinti: 

 

Tájképvédelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, 

kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, 

valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek 
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tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, 

megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak; 

 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezete a település területét nem 

érinti. 

 

 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben megállapított, 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi 

listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon 

területek tartoznak, amelyek a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a 

Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak megfelelően; 

„31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési 

eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület 

övezetén: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről 

szóló törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 

művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az 

erőműveket a kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket 

megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően 

kell elhelyezni. 

világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben megállapított, 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi 

listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon 
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területek tartoznak, amelyek a kulturális örökség védelméért felelős miniszter rendeletében a 

Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szerepel, a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak megfelelően;” 

 

A vízminőség-védelmi terület övezete a település területét az alábbiak szerint érinti: 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 

megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az 

emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak 

életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló 

területek tartoznak; 

A nagyvízi meder övezete a település területét nem érinti. 
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Nagyvízi meder övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a vízfolyást 

vagy állóvizet magában foglaló területek tartoznak, amelyeket az árvíz levonulása során a víz 

rendszeresen elborít, és amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb 

árvízszint közül a magasabb jelöl ki; 

 

A VTT-tározók övezete a település területét nem érinti. 

 

VTT-tározók: Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 

szükségtározók 

A honvédelmi és katonai célú terület övezete a település területét nem érinti. 
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honvédelmi és katonai célú terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi 

képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi 

szerződésekben vállalt kötelességek teljesítéséhez és a Magyar Honvédség alapfeladatainak 

rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges építmények elhelyezésére vagy 

katonai tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók; 

 

1.3.2. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 

 

A megyei terv Piliscsév területét települési térségbe, erdőgazdálkodási térségbe, 

mezőgazdasági térségbe, valamint sajátos területfelhasználású térségbe sorolja. (Ez a 

besorolás teljesen mértékben tükrözi a valós területhasználatokat.) 
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Kivonat Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervéből 

„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során 

a)8 az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő 

erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület 

övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

b)9 a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 

nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 

honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 

sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 

kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 

erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá 

különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási 

szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 

honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.” (OTrT) 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=212063.370127#foot8
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=212063.370127#foot9
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A települést térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok tekintetében az alábbi 

elemek érintik: 

- az M10 (Budapest-Esztergom.Szlovákia) és  

- M100 (Bicske térsége M1 – Kesztölc M10) gyorsforgalmi utak 

- 220 kV-os átviteli hálózati távvezeték 

- földgázszállító vezeték 

- termékvezeték 

- térségi kerékpárút (tervezett) 

- 10 sz. főút  

- 2 sz. Budapest-Esztergom vasútvonal  

- tervezett egyéb mellékút (Piliscsév-Kesztölc) 

 

Az MTrT által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik: 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezete a település teljes területét érinti. 

 

ásványi nyersanyagvagyon övezete: kiemelt térség esetében a területrendezésért felelős 

miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, 

amelyben a megállapított bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel le nem fedett, az állam 

kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon 

nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei találhatók; 

A földtani veszélyforrás terület övezete a település teljes területét érinti. 
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Földtani veszélyforrás terület övezete: kiemelt térségi területrendezési terv esetében a 

területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben 

megállapított övezet, amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős 

tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek 

tartoznak; 

 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

Térszervező települések övezete a település területét nem érinti.  

 

Térségi együttműködések övezete a település területét nem érinti. 
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Komplex turizmusfejlesztési térségek egyedi övezetei közül a település a Duna-mente komplex 

turisztikai térség övezetével érintett. 

 

„A komplex turizmusfejlesztési térségek egyedi övezeteit a 3.12 melléklet határozza meg. A 

turizmusfejlesztés egyedi övezetei: 

a) Által-ér menti komplex turisztikai térség, 

b) Duna mente komplex turizmusfejlesztési térség. 

Az övezettel érintett településeknek a településrendezési eszközeinek készítése és módosítása 

során biztosítani kell a 1550/2017. (VIII. 18.) kormányhatározatban és a megyei fejlesztési 

dokumentumokban szereplő célkitűzések megvalósítását szolgáló turisztikai fejlesztések 
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elhelyezését. 

A Duna-mente komplex turisztikai térség övezetével érintett települések településfejlesztési    

koncepciójának készítésekor  figyelembe kell venni a Világörökségi Várományos Helyszínek 

Jegyzékéről szóló MvM rendelet szerinti, ”A római birodalom határai – A dunai limes 

magyarországi szakasza” (továbbiakban: Limes), a „Komárom/Komarnoi erődrendszer” és az 

„Esztergom és Visegrád középkori magyar királyi központok, valamint az egykori Pilisi királyi erdő 

területe” világörökségi várományos területek egyetemes értékeit és az azokat hordozó 

attribútumokat. 

A Limes világörökségi várományos terület Kezelési Tervében meghatározott előírásokat a 

településrendezési eszközökben érvényesíteni kell.” 

Natúrpark - szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetei közül a település a Pilisi Sziklák Natúrpark 

övezetével érintett. 

 

„A településfejlesztési koncepciót, valamint az integrált településfejlesztési stratégiát a natúrpark 

fejlesztési dokumentumaival összhangban kell elkészíteni és a célrendszer meghatározásakor 

kiemelten kell foglalkozni 

a) a helyi természeti és kulturális örökség megőrzésével és szemléletformálással, 

b) a helyi termék-előállítás fejlesztésének lehetőségeivel és 

c) a táji, természeti és kulturális értékekre alapozott turizmusfejlesztés lehetőségeivel. 

Az övezet által érintett települések településszerkezeti terveiben olyan területfelhasználást kell 

kijelölni, mely összhangban van a tájjelleggel, az arculati kézikönyvekkel, a megőrző-fejlesztő 

használattal és a természeti értékek védelmével. 

Településrendezési eszközök készítése és módosítása során biztosítani kell a táj harmóniájára 

építő turisztikai és rekreációs kínálat folytonosságát és egymásra épülését.” 

Majorsági táj övezete a település területét nem érinti. 
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Kertes vegyes használatú területek övezetei közül a település a borszőlő termőhelyi kataszteri 

területtel nem érintett a zsugorodó kertes területek övezetével érintett. 
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„A kertes vegyes használatú területek övezetei: 

a) borszőlő  termőhelyi  kataszteri  területtel  érintett  települések  övezete  (3.15.1. melléklet) 

b) zsugorodó kertes területek övezete (3.15.2. melléklet) 

A kertes vegyes használatú területek övezetébe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek kidolgozása során részletes vizsgálatok alapján kell lehatárolni és elemezni a kertes 

területek (zártkertek) jellegzetes egységeit (használat, funkciók, fenntartás szintje, parlagosodás, 

erdősülés, településkép).” 

 

1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ÉS ELHATÁROZÁSOK 

BEMUTATÁSA 

 

A hatályos 2003 évi településfejlesztési koncepció (67/2003 (X.07.) KH számú képviselő-

testületi határozattal elfogadott) főbb elhatározásai, célkitűzései, fejlesztési szándékai: 

PILISCSÉV CÉLRENDSZERE 

Cél Virágzó község 

Prog- 

ram 

A. Gazdaságfejlesztés B. Lakosság-centrikusság C. Környezet és településkép 

Alpro

gram 

I. 

Infrastruktúra 

II. 

Ipartelepítés 

I. Közérzet 

javítása 

II. 

Kommunikáció 

I. 

Településkép 

II. Környezet-

védelem 

Feladatok 
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1. Művi 

értékvédelem 

a település 

egészén 

Iparterületek 

kialakítása 

Munkahelyter

emtés 

Közösségi 

intézmények 

fejlesztése 

Kommunikáció a 

lakossággal 

Virágosítás, 

parkosítási 

program 

A környezet 

általános 

állapotának 

javítása, 

illetve 

megőrzése 

2. Útfelújítás Gazdasági 

marketing 

Faluszépítés Általános 

településmarketi

ng 

Úthálózat és 

csapadékvíz 

levezetés 

megoldása 

Illegális 

szemétlerakó

k 

megszünteté

se 

3. Felkészülés 

az informatikai 

fejlesztésekre 

Vendéglátó-

ipari 

alapinfrastrukt

úra 

letelepedésén

ek ösztönzése 

Munkalehetősé

gek teremtése 

Stratégiai 

együttműködés 

a környező 

településekkel 

Szálláshely 

szolgáltatás, 

idegenforgalo

m ösztönzése 

Szelektív 

hulladékgyűjt

és 

bevezetése 

A RÉSZCÉLOK (PROGRAMOK ÉS ALPROGRAMOK) EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATA 

A település célpiramisánál látható, hogy bizonyos kulcselemek több területen is megtalálhatók. 

Ezek az utak javítása, gazdasági területek maximális kihasználtságának elérése –marketing – 

kommunikáció és a turizmus fellendítése. Ezek olyan intézkedések, amelyek többcélúak, 

alaprendeltetésükön túl több célnak is fontos elemei. A településfejlesztés alapfilozófiája, hogy 

ezen elemek fejlesztése a legfontosabb, ezért ezeket nevezhetjük kulcsprioritásnak, vagy 

vezérprojektnek. 

A 10-es út és a vasút adottságait kihasználva beszállítói jellegű ipari egységek és termelő 

tevékenységek egyaránt letelepedhetnek. Ezeknek szükségük van megfelelő kiszolgálásra 

(közművek, vasút, közút, étterem, szálloda), illetve munkaerőre. A helyi munkalehetőségek 

megteremtésével a lakosság kevesebb része kényszerül ingázásra a környező városokba. 

A természeti és települési értékek védelme, az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások 

megteremtése szintén munkahely teremtő és településfejlesztő hatású. 

Természetesen mindegyik részcél esetében szükséges a projektek teljes tervezése és 

kidolgozása. 

A község településszerkezetének fejlesztésekor és a település általános fejlesztésekor 

figyelembe vettük a már meglévő –a területhasználatot jelentősen befolyásoló- művi és környezeti 

adottságokat. Meglévő és a település életét, fejlődését meghatározó elemeknek kell tekinteni:  

• A 10-es főút és a vasút közötti területen kialakított nagyobb gazdasági területet  

• A Kesztölci út végében található és a település területén elszórtan elhelyezkedő kisebb 

gazdasági területeket 

• A táj- és településképi, néprajzi, történelmi szempontból nagy értéket képviselő meglévő 

pincesorokat 

• A meglévő nagy kiterjedésű erdőterületeket 

• A mezőgazdasági művelés alatt álló területeket 
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• A szintén jelentős kiterjedésű volt zártkerteket, melyek mára elveszítették eredeti funkcióikat 

• A domborzati adottságokat 

• A szennyvíztisztítót és védőtávolságát 

• A homokbányát és a volt mészégetőt 

A településszerkezet fejlesztésekor ezek figyelembevétele mellett arra törekedtünk, hogy a 

terepadottságokat és a már kialakult szerkezetet a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 

vegyük és kihasználjuk. A fejlesztés során az organikusan kialakult falu – domborzati 

adottságokhoz illeszkedő - szerves továbbfejlődését kívántuk biztosítani a hagyományos 

településszerkezet megbontása nélkül. 

A település – nagyon helyesen - el szeretné kerülni az összefüggő települési táj kialakulását és a 

jelenlegi településhez szervetlenül kapcsolódó lakóparkok és más tematikus monolit funkcionális 

területek létrejöttét. A község a fenntartható fejlődés elvével összhangban a település léptékéhez 

igazodó fejlesztésekben látja a jövőt, hiszen mára már mutatkoznak a környékbeli településeken 

megjelent szuburbanizációs folyamatok negatív kísérőjelenségei.  

A fejlesztések illeszkednek a jelenlegi utcahálózathoz és folytatják a már megkezdett fejlesztési 

irányokat. A belterületi határ csak kis mértékben módosul a tervezett lakóterületek belterületbe 

vonásával. A lakóterületi fejlesztések során nagyobb arányban a volt zártkertek és kisebb 

mértékben szántóterületek kerülnek belterületbe és beépítésre szánt területbe. A gazdasági 

területfejlesztés a szántóterületek nagyobb arányú csökkenését eredményezi, de ezek a területek 

a vasút és a 10-es út között már jóváhagyott rendezési tervvel rendelkeznek. 

A tervezett településszerkezetben hat fő területfelhasználási kategóriát különböztetünk meg. Ezek 

a lakóterületi funkció, a településközponti funkció, különleges pinceterületek és különleges sport 

és szabadidős funkció, kereskedelmi gazdasági funkció és végül a mezőgazdasági és 

erdőgazdasági funkció. 

A lakóterületi fejlesztés helye a település keleti és déli részén, a volt zártkertek területén van. A 

gazdasági területfejlesztés helye a jelenlegi vasúti nyomvonal és a 10-es főút által határolt terület. 

A sport és szabadidős területek helyei külterületen, a meglévő motocross pálya és a horgásztó, ill. 

belterületen a focipálya és környéke. 

A településszerkezeten belül különösen értékesnek tartjuk az ún. "csévi tabán” településrészt, 

melynek építészeti összképe, szerkezete, karaktere szabályozási elemekkel is védelemre javasolt.  

Lakóterületek: 

Lakóterület fejlesztést több helyen is tervez a település, mert jelenleg nem áll rendelkezésre 

elegendő üres építési telek. A településen az elmúlt években kialakított új lakóterületen a Napsugár 

utca és Szőlősor utca környékén szinte teljesen beépültek már a kialakított építési telkek. A 

jelenlegi belterületi határon belül a vizsgálatok alapján nem lehet új lakóterületeket kijelölni. 

Elsősorban hangsúlyosan támogatandónak tartjuk a meglévő lakóterületen belüli foghíjak 

beépülését a régi épületek felújítását, az épített környezet értékeinek megőrzését. Ugyanakkor 

szükség van új telkek kijelölésére is. A tervezett lakóterület fejlesztések belterületi határmódosítást 

igényelnek majd. 
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Konkrét fejlesztési elképzelések: 

• A település déli részén a Homoki dűlő kertes területeinek lakóterületi kialakítása. A 

zártkertek helyén a domboldalon a Szőlősor utcával párhuzamosan kialakítható két utca. A 

kialakítható telekszám kb. 100-120 db újabb telek. A terület feltárása megoldható a 

Szőlősor utca keleti és nyugati végén dél felé nyitott egy-egy új utcával. Később, ha igény 

mutatkozik rá, célszerű kiépíteni a délebbi, magasabban fekvő tervezett utca folytatását 

nyugat felé, a Béke utca elejéig. Első ütemben azonban csak a Szőlősor utcához közelebbi 

új lakóutca kialakításának van realitása. A domborzati adottságok miatt ugyanis a 

magasabban fekvő részek közműves ellátása nehezen oldható meg. 

• A Nefelejcs utca és Béke utca mögötti kertes terület lakóterületi kialakítása a Csévi-patakig. 

A patak partján húzódó mélyfekvésű rétek beépítése a domborzati adottságok miatt és táji 

értékek megőrzése érdekében nem lenne célszerű. A területet feltáró utak az alábbiak: 

• A Rózsa köz meghosszabbítása a tervezett lakóterületekig, majd innen egy gyalogos, 

kerékpáros út kivezetése az Iskola utcáig, amely településszerkezeti kapcsolatot biztosíthat 

az ívesen elterülő falu két vége között. 

• A Viola utca kiépítése nyugat felé, majd bekötése a Béke utca elejébe. 

• A Dózsa György utca és Jurkovics Béla utca tovább építése nyugati irányba.  

• A területen összesen kb. 200 db telek alakítható ki. 

• Az Akácos utcai zártkertek lakóterületi beépítése. A terület a Szőlősor utca folytatásának 

kiépítésével, a Temető utcával párhuzamosan (attól keletre) kialakítható két új utcáról. 

illetve a bejáró utcára merőlegesen kialakítandó új útról tárható fel. A megvalósítható 

telekszám kb. 30-32 db telek. 

• Az Ady Endre utca kétoldalas beépítése a pincékig. 

Ütemezésen kívüli tartalék lakóterületi fejlesztések: 

Tartalék lakóterületként a Vörösvári utca és Ady Endre utca közötti szántó és kert terület került 

kijelölésre. A terület feltárása a Béke utcából és az Ady Endre utcából megoldható. 

Településközpont, intézmények 

A település meghatározó központi területe a Hősök tere, a templom környéke, illetve az Ady Endre 

utca és Béke utca találkozásának környéke. Ezeken a helyeken található a település 

intézményeinek többsége. Ezen a központi területeken kapott helyet az iskola, a művelődési ház 

és könyvtár, a szociális ellátó központ/ az idősek napközi otthona és a családsegítő szolgálat, a 

polgármesteri hivatal, kisebb és nagyobb boltok, vendéglátóhelyek és a posta is. Ezek ismeretében 

az Iskola utca két oldalát, a Béke utcát a patakig, illetve a Béke – Ady Endre – Gyóni Géza utcák 

által határolt tömböt és végül az óvoda tömbjét, a Jubileum teret településközpont vegyes 

területfelhasználási kategóriába soroltuk. A településen a további közösségi létesítményeknek, 

intézményeknek nagyrészt ezen a területen belül kíván helyet biztosítani a település.  

Gazdasági területek 

A gazdasági területek két nagyobb tömbje a 10-es út és a vasút által határolt tervezett kereskedelmi 

gazdasági terület, illetve a Kesztölci utca végében található meglévő, működő üzemeket magában 

foglaló gazdasági terület. Kisebb jelentőségű gazdasági területek a településen a bel- és 

külterületen megtalálható fatelepek és használaton kívüli mészégetők, melyek általánosságban 

nem gyakorolnak zavaró hatást a lakóterületekre és lakóterület fejlesztésekre. 
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A 10-es út és vasút közötti terület részletes szabályozási tervét cégünk készítette 2002-ben, amely 

már jóváhagyásra került. A tervezett gazdasági fejlesztés három ütemben kerül kialakításra. Az 

első két ütem a vasút nyomvonalának keleti oldalán lévő gazdasági terület kialakítása, (1. ütem a 

bekötő út északi oldala, 2. ütem a bekötő út déli oldala) a harmadik (távlati) ütem a vasút tervezett 

új nyomvonala és a 10-es út közti terület fejlesztése. A gazdasági terület kialakításának első üteme 

mára megvalósult, megjelentek a területen az első vállalkozások. 

A terület közlekedési feltárása a piliscsévi bekötőútról valósult meg. Az egyes szerkezeti egységek 

feltárása hurokszerűen körbefutó úthálózattal került kialakításra. A terület közműves ellátása a 

kialakult hálózatról megoldott. Figyelembe véve a domborzati és táji adottságokat, a belső 

úthálózat és az általa részben meghatározott telekszerkezet és beépítés a tájba organikusan 

illeszkedő. A területen a település a különböző vegyes termelő-szolgáltató kisebb-nagyobb 

vállalkozásoknak biztosított helyet. 

A széleskörű gazdasági jellegű felhasználás mellett nem kívánatos a szennyező jellegű ipari 

tevékenységek megtelepedése. 

Különleges területek 

Különleges területek a településen a temetők területei, a sport és szabadidős területek, a pincefalu 

területe, a tervezett horgásztó területe és a lovas turizmus területei.  

A településen két régi, mára már nem használt temető is található, az egyik a Kálvária utca 

végében, a másik pedig a Béke utca és Vörösvári utca kereszteződésében. A Kálvária utcai a 

község lakosságának volt a temetője, a Béke utcai pedig egy régi II. világháborús orosz temető. A 

jövőben célszerű kegyeleti parkként megőrizni ezt a két területet. (A község szeretné az orosz 

katonai temetőt egyszer majd kulturált körülmények között új helyre telepíteni, ennek a szándéknak 

a megvalósításához azonban széleskörű politikai konszenzus is szükséges. Ebben az esetben a 

rendezési tervben konkrét új helyszínt fogunk javasolni erre a célra.) A Temető utcából nyíló új 

temető az 1930-as években került kialakításra, azonban méreténél fogva nem tudja kielégíteni a 

település igényeit. A településen szükség van új, temető számára alkalmas terület kijelölésére. 

Erre a célra a jelenlegi temető keleti oldalában található erdőterület került bővítési területként 

kijelölésre. 

Sport és szabadidős területként a jelenlegi sportpálya és környéke, illetve a meglévő motocross 

pálya területe került kijelölésre. A sportpálya a Kesztölci úton található, a motocross pálya pedig 

külterületen, a vasút melletti domboldalakon fekszik. A sportpálya környezetében a sportolás, 

szabadidős tevékenységek építményei, illetve települési szintű sportcsarnok elhelyezésére van 

lehetőség. A terület teljes közművesítettséggel rendelkezik, településszerkezeti szempontból 

fekvése kedvező. A motocross pálya kialakult területének megközelíthetősége jó, közművek 

tekintetében vízzel és árammal rendelkezik. 

A Szabadság utca folytatása és a pincesorok felé vezető utak által határolt külterületi szántók egy 

részén szintén sport és szabadidős fejlesztést tervez a település. Itt a domborzati adottságokat 

kihasználva egy horgásztó került kialakításra, a hozzá kapcsolódó létesítményekkel. 

Lovas turizmussal foglalkozó területek a település területén elszórtan több helyen találhatóak. Itt a 

lovagláshoz, lovas sportokhoz kapcsolódó létesítmények kerültek kialakításra. A már meglévő ilyen 

jellegű területek további bővítését nem tervezi a település.  



 

 

 

 

 64 

 www.ter-halo.hu 

 
 

Különleges területfelhasználási kategóriát jelentenek a településen a meglévő pincesorok és a 

pincefalu területei. Ezek építészeti védelme, megőrzése, fenntartása és védelemben részesítése 

kiemelten fontos feladat a településen: eredeti formájukban és beépítési módjukban kell 

megtartani, el kell kerülni a területük és tágabb környékük más jellegű beépítését. A szabályozási 

előírásokban részletesen meg kell határozni a területen történő építések során alkalmazandó 

anyagokat, és az épületek minden olyan paraméterét, amely a jelenlegi építészeti karakter 

lényegét képezi. 

Közlekedés-fejlesztés 

Közlekedési szempontból a legfontosabb regionális és egyben helyi érdekű útfejlesztés az M10-

es tervezett gyorsforgalmi út új nyomvonalának kialakítása a település északi határában. A 10. 

számú főút a jelenlegi nyomvonalán és kialakítási színvonalán a mai és a jövőbeli igényeket már 

nem képes kielégíteni. A Budapest-Dorog-Esztergom-Párkány közti regionális kapcsolat 

biztosítására szükséges az M 10-es jelű gyorsforgalmi út megépítése, amely Budapest, illetve a 

budapesti agglomeráció és az Esztergom-dorogi településcsoport közötti forgalmat lebonyolítja.  

Az érintett útszakaszra 1992-ben az UVATERV készített tanulmánytervet, amely alapján a javasolt 

nyomvonal Piliscsévet északról kerüli, az ún. Csévi-nyergen keresztülhaladva lép be a település 

közigazgatási területére. A tervezett új nyomvonal Pilisszántó felől érkezik a településre, és a 

pincesort északról megkerülve Kesztölc irányában hagyja el a települést. (A kidolgozott nyomvonal 

Solymár térségében válik ki a jelenlegi 10-es út nyomvonalából, majd a Pilisen keresztül, a 

tájvédelmi körzet mellett haladva északról kerüli Pilisvörösvárt, Piliscsabát, Jászfalut, Leányvárt és 

a dorogi elkerülő út nyomvonalába csatlakozik. Ez a tanulmányterv azonban nem került 

elfogadásra. A koncepció készítésével egyidejűen folyik az M10-es út új nyomvonalának 

pályáztatása. Így a terveken szereplő útvonal még csak irányadó jellegű. 

A másik nagyobb horderejű tervezett út a 11125. számú kesztölci bekötőút új nyomvonalának 

kialakítása, mely Piliscsévet nyugatról kerüli. A tervezett új nyomvonal a jelenlegi vasúti megálló 

után hagyja el az eredeti nyomvonalat és a szántóterületeken északi irányban haladva a település 

beépített területei után rátér a Kesztölc felé vezető út meglévő nyomvonalára és ezen halad tovább. 

Az új kesztölci útnak a település felé vezető úttal szintbeli csomópontja, az M10-es úttal külön 

szintű csomópontja lesz a tervek szerint. 

A jelenlegi 10-es út piliscsévi csomópontjában körforgalomi csomópont került kiépítésre. 

Tervezett településközi utak a településen: 

• Meglévő nyomvonalú, de nem kiépített útvonal a település déli részén a Béke utca és 

Szőlősor utca csomópontjából kiinduló Pilisjászfalu felé vezető út, mely Pilisjászfalun a 

vasútállomás és a 10-es út felé vezető lakóutcába köt be.  

• Szintén meglévő nyomvonalú, de nem kiépített tervezett településközi út a Szilvásutcából 

kiinduló, Piliscsaba felé vezető út. 

Tömegközlekedés 

A tömegközlekedés jelenleg a lakossági vélemények alapján nem mondható kielégítőnek a 

településen. A mennyiségi és minőségi igényeket nem elégíti ki a jelenlegi szolgáltatási színvonal 

és a napi járatszám, minőségi és mennyiségi javulás azonban legfeljebb csak hosszú távon 

várható. 
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A gazdasági terület jobb elérhetősége és a település jobb közlekedési kiszolgálása érdekében, a 

piliscsévi vasúti megállóhely mellett kialakított autóbusz megállóhelyeken minden, a menetrend 

szerint közlekedő piliscsévi autóbuszjárat megáll, az autóbusz- és a vasúti menetrendek össze 

vannak hangolva. A távolsági járatok számára a 10-es és a 11125-ös út csomópontja mellett 

szintén megállóhelyek épültek ki. 

A lakóterületi fejlesztések megvalósulásával, szükségessé válhat új buszmegállók létesítése. 

Vasúti közlekedés 

A vasúti közlekedés fejlesztése tekintetében.– a Piliscsévet érintő Budapest-Esztergom vasútvonal 

korszerűsítésével – korszerű, kulturált közlekedési lehetőséget kapott a település. (Budapest-

Pilisvörösvár viszonylatban kétvágányú villamosított pálya került kialakításra, míg Pilisvörösvártól 

Esztergomig egyvágányú villamosított vonal). 

A korszerűsített vasútvonalon elővárosi jellegű forgalom került bevezetésre, ütemes 

közlekedéssel. Az ideális az lenne a piliscséviek számára, ha minden a vonalon közlekedő járat 

megállna Piliscséven. (Jelenleg csak minden második járat áll meg, azaz óránként van járat 

Budapest felé.). 

Kerékpárutak, gyalogutak 

Piliscsév jelenleg egy a 11125-ös út mentén, külterületen, a falutól a gazdasági területek mellett 

kiépített, a vasútállomás felé, a vasúti átjáróig vezető különpályás kerékpáros útvonallal 

rendelkezik, 

Az UVATERV által készített országos tanulmány a 10-es számú főút jelenlegi nyomvonala mellett 

irányoz elő regionális jelentőségű kerékpárutat.  

A település támogatna egy Piliscsaba – Piliscsév – Kesztölc - Pilisjászfalu nyomvonalon 

kialakítandó kerékpárutat. A településen emellett szükség van ra és egy belterületi vegyes 

kerékpáros, gyalogos nyomvonalra is a Béke u. – Rózsa köz - Iskola utca, vagy a Béke utca - 

Kesztölci utca vonalában. 

Közmű-fejlesztés 

A település közműellátottsága mára teljes. Az ivóvízhálózat, telefonhálózat, gázhálózat, 

csatornahálózat kiépült a településen. A szolgáltatások színvonala és kapacitása megfelelő.  

A fejlesztési területek és meglévő gazdasági területek nem valósíthatók meg teljes 

közművesítettség nélkül. A település felől, a vizsgálatok alapján, a fejlesztési területek beköthetők 

a villamos-, gáz- és csatornahálózatba. 

A csapadékvíz elvezetése kiépített árokrendszerekben szinte teljesen megoldott.  

 

1.4.1. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

Jelenleg nincsenek érvényben levő településfejlesztési és településrendezési szerződések, 

azonban a jövőben javasoljuk bevonni a településrendezés eszközei közé. 
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1.5. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 
 

Piliscsév község 2004 évben készíttette el a hatályos településrendezési tervét, amelyet szintén a 

Tér-Háló Kft. készített. (109/2004.(XII.20.) sz. határozat 17/2004 (XII.20.) számú önkormányzati 

rendelet.) A hatályos terv az eltelt időben többször módosult. Egységes szerkezetű tervlapok nem 

állnak rendelkezésre.  

A 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet átmeneti időszakra vonatkozó rendeletei alapján a jelenleg 

hatályos tervek 2021. december 31-ig használhatók. A település fejlesztési idősávja és a 

jogszabályi „kényszer” miatt a település új rendezési terv elkészítéséről döntött, amely 

megalapozására elengedhetetlen egy új településfejlesztési koncepció megalkotása is. 

 

1.5.1. A hatályos településszerkezeti terv megvalósult és meg nem valósult elemei 

   

A Kesztölci utca déli oldalán kijelölt különleges sport és szabadidős terület kialakult, a terület beépült. 

  

A Kesztölci utca északi oldalán kijelölt különleges sport és szabadidős terület kiépült, a falusias lakóterület 

tervezett telekosztása megvalósult.  
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A Kesztölci utca déli oldalán kijelölt gazdasági terület kialakult, a terület beépült. 

 

  

A Kesztölci utca déli oldalán kijelölt gazdasági terület igénybe vételére nem került sor. (A palackozó 

üzem nem valósult meg.) 
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Az Ady Endre utca folytatásában kijelölt lakóterület kialakítása (telekosztás) megtörtént, de a 

terület lakóépületekkel történő beépülése még nem kezdődött el. 

 

  

A Vörösvári u. végében kijelölt gazdasági terület kialakult, a terület beépült. 
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A Temető utca mögött kijelölt lakóterület-fejlesztés (tömbfeltárás) megkezdődött, kialakult az 

Akácos utca. 

 

  

A Szőlősor utca mögötti területen kijelölt lakóterületek (Homoki dűlő) beépítése folyamatos. 
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A Béke u. - Rózsa köz – Dózsa Gy. u. által határolt tömbben kijelölt lakóterületek kialakítása még 

csak részben történt meg. 
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A gazdasági területek egy része beépült, azonban 

vannak még beépítetlen, beruházóra váró, azaz 

igénybe nem vett területek. 
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A tervezett út kialakítása nem történt meg.   A különleges terület megvalósult. 

(A Nefelejcs u. nem épült ki teljes tervezett hosszában.) 

 

  

A temető mellett kialakult a parkoló és kiépült a Szilvás utcai új lakóterület. 
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Az út kialakítása a Béke utca felől elkezdődött. 

  

A terület igénybevétele megtörtént. 
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A lakóterület kialakítása megtörtént, az út és a közművek kiépültek a területen. 
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2020 évi Rt. módosítás 
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2020 évi Rt. módosítás (M100-as nyomvonal) 
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1.6. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

 

1.6.1. A társadalom összetétele 

 

1.6.1.1. Demográfia, népesség 

 

Az alábbi ábrán Piliscsév demográfiai mutatóinak alakulását látjuk 1870-2019 intervallum 

között. 

  

http://nepesseg.com/gyor-moson-sopron/piliscsev 

A település jelenlegi népessége 2641 fő (2020 év). 

A tendencia azt mutatja, hogy lassan, de emelkedik a születések száma, és nő a 60 év feletti 

lakosok száma is. A lakosság életkor szerinti összetételének alakulása tendenciáiban az 

országos és a megyei jellemzőkkel megegyező. 

Az alábbi ábrán az öregségi mutató látható (100 db 0-14 évesre jutó 60-x éves) 
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Az alábbi ábrán az odavándorlások száma látható (állandó és ideiglenes vándorlások száma 

összesen) 

 
Az alábbi ábrán az elvándorlások száma látható (állandó és ideiglenes vándorlások száma 

összesen) 

 
 

A településen látszik néhány olyan kedvező tendencia, amely népességnövekedést eredményez 

Piliscséven. A település kedvező elhelyezkedésével már részévé vált a főváros agglomerációs 

övezetének. Az utóbbi években a fővárosból a közelsége és jó közlekedés miatt egyre többen 

választják lakóhelyül a települést.  

 

1.6.1.2. Foglalkoztatottság 

 

Az alábbi ábrán a településen élő regisztrált munkanélküliek számának alakulása látható, amely 

szerencsére nagyon kedvezően alakult az ábrázolt időszakban. A járási értékekhez viszonyítva 

is nagyon kedvező a település helyzete. 
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Az alábbi ábrán a településen élő nyilvántartott álláskeresők aránya látható a munkaképes korú 

népesség százalékában. 

 
 

Települési adatszolgáltatás alapján 2020-ban a munkanélküliségi ráta 5,55 %, ami a dorogi 

kirendeltség 7%-os rátájához viszonyítva kedvezőnek mondható.  

 

1.6.2. Települési identitást erősítő tényezők, történeti és kulturális adottságok 

 

„Önmeghatározásunk fontos részét képezi a területi-térségi hovatartozásunk, különösen 

meghatározó e tekintetben a települési hovatartozásunk, lokális identitásunk.” (Nárai, 2009). 

„A területi/települési identitás egyszerre tudatos és emocionális azonosulás, kötődés egy 

térséghez/településhez, amely történelmi és területi szocializációs folyamat eredményeképpen jön 

létre.” (Raagmaa, 2002). 

„A közös identitás társadalmi, területi, történelmi és kulturális gyökerekre nyúlik vissza” (Paasi, 

2003).  

A fejezetben olyan kiemelendő és kiemelkedő értékeket jelenítünk meg, amelyek az emberek 

mentális térképében Piliscsévhez kötődhetnek, a települési identitás (azonosulás) építőkövei, 

illetve hordozói. 

Piliscsév története 

A régészeti leletek tanúsága szerint Cséven (1954-ig Csév, ezt követően Piliscsév az elnevezés) 

és környékén az őskortól kimutatható az ember jelenléte. Több esetben római korból származó 

régészeti leletek kerültek elő a földből. Először 1779-ben ástak ki itt egy római mérföldkövet, 

amelyet Budára vittek (Helischer József leírása szerint). 1824-ben további három mérföldkövet 

találtak szántás közben. A régészek szerint az Ad lacum felicis nevű római kori település vagy telep 

terült el itt, a Brigetioból Aquincumba vezető út mentén. Jelentékenyebb erődítésnek egy őrtorony 

kivételével nincs nyoma. Itt valószínűleg római őrség vigyázta a vidéket, és feltehetőleg a hely a 

hosszú távon pihentető és itató állomás volt. 

Az előkerült mérföldköveket a Szent Vendel és Szent Orbán szobrok talapzatának használták fel. 

Egy fél római sírkő és áldozati oltárkő is előkerült itt. Ez utóbbit, a rajta lévő írás szerint Seropidis 

Neptun tiszteletére Caracalla uralkodása idején Alsó Pannónia praetorja (helytartó) Antonius 

készíttette. 
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A középkori magyar falu első okleveles említése 1262-ből való Chw, Cheu írásformában 

(Monumenta Ecclesiae Strigoniensis). eltételezések szerunt, a mai Csévtől 6 km-re nyugatra 

Csolnok, Sáp, Dág és Csaba között terült el. Legrégibb birtokosa Csév László, a Róger fia, aki 

itteni birtokát Godin esztergomi polgárnak zálogosította el. Godin utódai pedig 1328-ban a 

margitszigeti apácáknak adták el. 

Később a Huntpázmány nemzetség bényi ága szerzett itt birtokokat, amelyeket 1287-ben az e 

nemzetségből származó Lampert és annak fia Kázmér cserébe adtak az esztergomi káptalannak. 

A Rosd nemzetség itteni birtokát több tulajdonoscsere után 1418-ban szintén az esztergomi 

káptalan szerezte meg. A török idők után az apácák tulajdonrésze is a káptalanhoz került, ami 

egészen a II. világháborút követő földosztásig a falu egyedüli földesura maradt. A középkorban a 

hívek a falu templomában hallgattak misét. Feltehetően önálló plébánia volt. Az egykori templom 

romjait 1732-ben még látta az egyházi vizitációt végző pap Kis-Cséven (1732-es canonica visitatio, 

Prímasi Levéltár). A szájhagyomány szerint a Tatárszállás dűlő nevében az 1242-es tatárdúlás 

emléke maradt meg és egy nagyobb település létét látszik bizonyítani az itt fennmaradt számos 

épületalap - írta Pesthy Frigyes 1864-ben. Érdekes ugyanakkor, hogy a Magyarország Régészeti 

topográfiájának 5. kötetében, Csév ismertetése kapcsán, a Tatárszállás dűlőben csak jelentéktelen 

leletanyagról történik említés (1979). A török időkben a falu elpusztult, az 1564-es királyi 

lajstromban az elpusztult falvak között szerepel. 

A középkori magyar falu emlékét talán a Kiscsév-puszta elnevezés őrizte meg. A ma ismert 

Piliscsév telepítés eredményeként jött létre a XVIII. század elején, a török harcok elültével. Az 

ország többi földesurához hasonlóan a káptalan is komoly nehézségekkel küzdött. Ahogy Ordódy 

kanonok írta, az Esztergom megyei káptalani birtokok kezdetben mitsem jövedelmeztek, „mert 

jobbadán néptelenek valának", s nem is igen akarták elismerni a káptalant földesúri minőségében. 

A káptalan és az érsekség nem költözött vissza Esztergomba 1820-ig, ezért mindkettő birtokaik 

rendezésére és kezelésére külön praefectust (tiszttartót) tartott Esztergom-Vízivárosban. 

A tiszttartó feladatai a következők voltak: 

1. A praefectusnak össze kellett írnia a jobbágyok és telkek számát, valamint vagyoni állapotukat. 

A pusztán álló birtokok betelepítése is az ő gondja. 

2. Gondoskodnia kellett arról, hogy a káptalani falvakban a káptalan borát mérjék, s e jövedelmet 

a káptalannak be is szolgáltassák. Ha nincs borkészlete vagy a hol valamely okon nem lehet bort 

méretnie - ott a „száraz kocsma" czímén vegyen bizonyos illetéket. A hol pálinkát főznek, ott 

minden üst után 1 frt 50 drt vegyen meg. Továbbá más földesurak példájára a mészárszék után is 

vegyen valamelyest illetéket. 

3. A káptalan erdőségeire kiváló gondot fordítson, hogy a jobbágyok ne irtsák s adják el a fát a 

káptalan kárával. Felhasználván a dunai könnyű szállítás lehetőségét - a szomszédos káptalan 

jövedelemforrásait." A gyéren lakott vagy elpusztult falvak betelepítése hosszabb folyamat 

eredménye volt: „engedményekkel édesgették a letelepülőket". 

A földesúrral történt kölcsönös egyezkedéssel állapították meg a letelepülő tartozásait. Általában 

legalább három évre minden földesúri és állami jobbágyteher alól mentességet nyertek. Iratanyag 

híján Piliscsév betelepítésének pontos története és időpontja nem állapítható meg. Csupán a 

megyei és káptalani összeírások, a canonica visitatio-k állnak rendelkezésünkre, de ezek sem 

maradtak meg hiánytalanul. A XVIII. századi összeírásokban Csév, Nagy-Csév, máshelyütt 
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Boldog-Csév néven szerepel. Pecsétnyomóján a pásztorbotos püspök-alak valószínűleg Szent 

Adalbertre utal, mint oly sok érseki és káptalani falu esetében. 

Bél Mátyás 1735-ben Esztergom vármegyéről írt leírásában úgy tudja, hogy a falu lakói 30 évvel 

ezelőtt költöztek ide Felső-Magyarország különböző részeiből. Többször szétszóródtak, egyik-

másik évben elmaradtak a lakatlanná vált területről, de lassanként visszatértek. A Komárom-

Esztergom Megyei Településtörténeti Kalauz szerint az esztergomi káptalan 1699-1711 között 

szlovákokat telepített ide Felső-Magyarország különböző részeiből. Lakossága ekkor 6 magyar, 

16 szlovák nevű jobbágyból és 1 nemesből állt. Az 1699. évi megyei adóösszeírásban Nedeczky 

Mihály főjegyző a jobbágyságra eső adóterhek kimutatásánál nem tünteti fel Csévet a káptalani 

falvak között. Az 1711. évi új káptalani úrbéri szabályzatban pedig két Csév nevű településsel is 

találkozunk. 

Nagy-Csév évi cenzusa (adója) 50 frt, sópénzül 12, ügyészdíjul 4, hordópénzül szintén 4 frt-ot fizet. 

A szén- és mészégetésből 1/5 rész illeti a káptalant. 

Felső- vagy Kis-Csév évi cenzusa 30 frt, sópénzül 8, ügyészdíjul 2, hordópénzül 3 frt-ot fizet. Azon 

felül egy dámvadat ad vagy 1 frt 50 drt és 2 nyulat. Az összeírások és a szabályzat alapján 

valószínűsíthető, hogy a X VII-XVIII. század fordulójától települnek be a szlovákok, kisebb részben 

magyarok a régi, középkori település területére, ami ekkor a Felső- vagy Kis-Csév nevet viseli, 

illetve a mai Csév területére is. Egyébként az úrbéri szabályzat nem említené mindkettőt. Annak 

tisztázása, hogy miért a ma ismert Piliscsév maradt meg az idők folyamán, a káptalani 

magánlevéltár gazdasági részlegének további kutatása adhat választ. 

Az 1715-ben elrendelt és 1720-ban végrehajtott vármegyei adóösszeírás Cséven 30 adózót tüntet 

fel. (Epölön 27, Bajnán 46 fő az adózók száma). A községi közigazgatás erre az időszakra már 

megszerveződött - élén a bíró állt: Burán János nevezetű. „A XVIII. században a bírói tisztet a falu 

módosabb, tekintélyesebb családfői látták el. Ő a községi közigazgatás feje, kisebb ügyekben 

ítélkezett is az esküdtekkel, akiknek száma rendesen 3-6 volt." A bíró fizetést nem kapott, de 

hivatalviselése alatt mentes volt a földesúri szolgáltatások alól, részesedés illette a kivetett 

bírságokból. 

A község lakossága erősen függött a földesúrtól, mert a földesúr maga vagy saját tisztje útján 

vetette ki és szedte be a szolgáltatásokat. 

A község igazgatási kérdéseit is a földesúrral kötött szolgáltatási szerződések, az urbáriumok 

szabályozták. Az írásbeli teendőket a XVIII. század közepéig még legtöbbször a pap vagy a tanító 

látta el. Később általánossá vált a jegyzők (nótárius) alkalmazása. 

A községi közigazgatást az egész országra kiterjedően először Mária Terézia 1767. évi úrbéri 

pátense szabályozta. Az 1715-ben elrendelt és 1720-ban végrehajtott adóösszeírásban az adózók 

között találjuk Zaborski Györgyöt, Papanek Mihályt, Hermán Mártont, Voiczek Istókot, Basternak 

Mihályt, Simecsek Györgyöt, Horváth Pált, Pintér Györgyöt, Kuchárik Pált stb., hogy néhány nevet 

említsünk közülük. Az adóösszeírás tudósítása szerint általánosan elterjedt igavonó állat az ökör, 

a ló ekkor még lényegesen kevesebb. Tehén, birka, sertés található a jobbágyok tulajdonában. 

Mindössze 1 iparűzőt írtak össze az adózók között. A szántók, irtványok területe pozsonyi mérőben 

178, a szőlők területe kapásban 32. „A talaj köves és csak rozsot terem" - írja Bél Mátyás 1735-

ben. Sok a hegy és az erdő, ezért csak kis darabot tudnak felszántani. Legelője és faizása közepes 

minőségű. 
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1731. október 31 -én kelt összeírás szerint, aminek alapján a vármegye taksát vetett ki az 

iparosokra, Cséven 1 kovács, 1 mészáros, 1 kerékgyártó, 1 varga és 1 takács volt. 

Az 1732. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv tudósítása szerint a faluban csak katolikusok laknak 

(egész telkes jobbágy van 26, zsellér 12). A gyónóképes felnőtt r. kat. lelkek száma: 236. (Az 1755-

ös egyházlátogatási jkv. a katolikusok számát 616 főben adja meg. Pesthy Frigyes 1864. évi 

helynévgyűjtése 1111 fő katolikus lakosról tudósít.) 

Az 1784-87-es népszámlálás adatai 

szerint 144 házban 184 család élt, amely 

900 főt számlált. 1 pap, 1 polgár, 63 

egész telkes jobbágy és 119 zsellér lakta 

a falut. 

Az 1828. évi adóösszeírás a 18-60 év 

közötti lakosok számát 411-ben adja 

meg. Az adóköteles házak száma 136. 

Helischer József kéziratának 62. lapján 

Csévről 1827-ben 1034 fő lakosról 

tudósít. 188 családot alkotnak. A házak 

száma: 149. 

Szántóföldjeiből 624 hold másodosztályú, 357 hold harmadosztályú és 280 hold negyedosztályú. 

Rétje harmadosztályú és 132 kaszás. 

A szőlő közül 322 hold másodosztályú és 146 hold harmadosztályú. Legelője és faizása közepes. 

Az 1843/44-es vármegyei adóösszeírás alapján elmondhatjuk, hogy a XVIII. századhoz képest az 

ökrök száma megfogyatkozott, míg a zselléreken kívül, lova mindenkinek volt, ami azt jelenti, hogy 

az igavonásban az ökröket a lovak váltották fel. Tehén, sertés, juh a legtöbb adózónál előfordul, 

míg kecskét nem regisztráltak. Szilvás, káposztás föld, dohányföld, gyümölcsös, zöldséges nincs 

az adózóknak. A községnek is mindössze egy harmadrendű vízimalma van. Kézműves, 

kereskedés, kalmárság nincs jelölve a 198 fő adózónál. 

1853-ból való az a bizonyítvány, melyben Ondrusák Mihály bíró Hubatsek János törvénybíró és az 

esküdtek igazolják, hogy egy cseh származású kőműves egy évvel ezelőtt letelepedett a faluban. 

A jegyző ekkor: Magdák György. 

Az adóösszeírások a XVIII-XIX. században is utalnak az adózók lakásviszonyaira, ami Csév 

esetében általában harmadrendűnek minősül. A jobbágyok lakóhelye mindenütt gunyhószerű 

ebben az időszakban. Vályogból, sövényfonásból készült -kémények nélkül (XVIII. sz.). 

Pap, nemes és jobbágy (a zsellérrel) katona és polgár, kereskedő és iparos alkotja a XVIII. század 

társadalmát. Az összeírások alapján megállapítható, hogy Csévet döntően szlovák ajkú jobbágyok 

lakták. Kereskedő hiányzik a falu társadalmából még a XIX. század első felében is. Az utak 

járhatatlansága, a közbiztonság hiánya különösen a XVIII. század elején nem kedvezett a 

kereskedésnek. Iparosok l-l fővel képviseltetik magukat. Érdekes, hogy az 1828-as adóösszeírás 

egy fő iparost sem jegyez. Nemes szintén egy van a XVIII. század elején. 
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A rendi alkotmány szerint a jobbágy a XVII-XVIII. század jogtalan páriája volt. Az esztergomi 

káptalan kard- vagy pallosjogot is gyakorolt jobbágyai felett. Terheik sokfélék. Az államnak és a 

földesúrnak fizetett adók mellett közmunka, robot, fuvarozások is a jobbágyok terhei közé tartoztak. 

A káptalani iratanyagban a csévi jobbágyok mindössze egy panaszoslevele maradt fenn 1829-ből. 

Ebben azt sérelmezik, hogy sok vizet kell felhordaniuk a káptalani lakásokba, a várba. Ez a munka 

túlságosan igénybe veszi lovaikat, amelyek egyébként is alultápláltak. Ha más munkát is végeznek 

a vízhordás után az állatokkal, akkor a kimerültségtől elpusztulnak. Másrészt a nánai határban 

végzett munkát is hátráltatja a sok ide-oda járás. 

A Budai dézsma felhordása is igen nagy terhet jelent. Ezt korábban a káptalan pénzes szekérrel 

vitette fel. Pesthy Frigyes leírása szerint Csév erdeiből az esztergomi káptalan évente 8 ezer öl fát 

szállíttatott Pestre. A káptalan válasza nem maradt meg az iratanyagban, de valószínűsíthető, 

hogy a vízhordást nem engedték el a csévi jobbágyoknak. 

Vörösbora elég híres - szőlőhegyeinek elnevezése Staré vinohradi, na Wrsku, homoki és okruhlé 

husti. A falu vízimalma az 1860-as években már romokban hevert, ugyanis a vizet a homokos föld 

elnyelte. 

A török idők után betelepülő falu részére a földesúr gondoskodott papról és templomról. 

A piliscsévi r. kat. plébánián található ismeretlen szerző kézirata tartalmazza a XVIII. századi csévi 

plébánosok életrajzát. A sort Szőllősy Joannes nyitja, aki 1701. március 17-én került Csévre és 

Csabára, ahol szeptember 23-ig maradt. Ekkor Csév még nem önálló plébánia. Az 1701. évi 

főegyházmegyei egyházlátogatási jegyzőkönyv még filiaként sem tünteti fel. 

1701-1714 között Paulovics János dorogi plébános vette kezébe a csévi hívek gondozását. 

Doroghoz tartozott filiaként Csolnok, Kesztölc, Tát és Tokod is. 

A harmadik plébános Tessényi János. 

Az iratok őt adják meg a település első 

plébánosának, ami azt jelenti, hogy 

önálló plébániaként 1715-től jelenik meg 

újra. Ezt bizonyítják az anyakönyvek is - 

legkorábbi ma is megtalálható 

anyakönyve a házasultakat tartalmazza 

1715-től (a kereszteltek: 1717-1738; a 

halottak 1725-1733 évektől származnak 

a legkorábbiak). 

Csévi születésű Ipoly Mihály, a falu 9. 

plébánosa 173 l-l 739-ig szolgált. 

Nagyszombatban a Szt. Istvánról 

elnevezett szemináriumban tanult. 

1731-ben végzett és utána rögtön Csévre került. 8 évig gondozta híveit, 1739. július 2-án a pestis 

elvitte. 

Az 1732. évi canonica visitatio szerint az Angyalok Királynéja tiszteletére épült templomának vakolt 

a mennyezete, csak a sekrestyéje boltíves. (13) A padokon kívül van benne 3 oltár, kórus és 

szószék. Kerítés nélkül való temetőjében áll a harangláb -két kisharanggal. (Felszerelése 

közepes.) A plébános Ipoly Mihály beszél szlovákul és magyarul. Lakása jó: egy egész telek 
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tartozik hozzá, káposztás- és kenderfölddel. A földek egy részét a község műveli. Kap továbbá 2 

szekér szénát, 10 öl fát és apróbb juttatásokat. Csévhez tartozó leányegyházak: Kesztölc, Dág, 

Úny. 

Az iskolamester, Fialka Pál, III gymn. osztályt végzett. Beszél szlovákul és németül. Fizetését 

pénzben és természetben kapja. Földjét a község veti be, aratja és össze is hordja. 

Az iskolaépület ó, de tanítványai nincsenek. Az állítást úgy értelmezhetjük, hogy 1723-ban az 

iskolaépület már régen megvan. A település lélekszáma nem túl magas, gondoljunk csak az 

összeírásra (1732 - 236 gyónóképes felnőtt), másrészt nem volt kötelező az iskola látogatása, 

fontosabb a munka. Hogy mit tanultak ekkor a gyerekek? 

Erkölcsi és vallási ismereteket bizonyosan, de az olvasás, írás és számolás nehéz feladatával is 

meg kellett birkózniuk. Ipoly Mihály, papi tanulmányai előtt, kisdiákként bizonyára itt ismerkedett a 

betűvetés tudományával. 

Az oktatás mikéntjére utal a kis versike a XVIII. századból: 

„ Gyermekek, vigyázzatok, 

Egy betűt se hibázzatok, 

Amit mondok, felvegyétek, 

Nyaklé másként a tiétek, 

És ha felbosszantotok, 

Megsiratja hátatok... " 

Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv tudósít arról, hogy az ismeretlen időben épült temploma 

többé már nem elégséges a hívek befogadására, és mennyezete is félelmetesen rossz. Van 5 

változatú orgonája és kőtornya. 

Ekkor az iskolamester, Ivaniczky Ferenc, VI gymn. osztályt végzett. Megfelel kettős hivatásának, 

s egyúttal harangozó is. Ebben az időben a tanító a jegyzői feladatokat is ellátta, erre utalhat a 

„kettős hivatás" megjegyzés. Jövedelme meglehetősen javult. Anyagi helyzete a több foglalkozás 

ellenére sem lehetett túl jó, ha a vizitátor szükségesnek tartotta feljegyezni a javulás tényét. Az 

iskolaépület jó. A nép erkölcsei jók, buzgó templomlátogatók és kötelességteljesítők. A Ferenciek 

vezetése alatt álló kordaviselő társulatuk is van. Leányegyházai továbbra is megvannak, Kesztölc 

1787-ben, Úny 1757-től, Dág pedig 1805 óta önálló plébánia. A szűknek bizonyult templom 

helyére, a korábbi alapokra 1763-1780 között építették fel az újat. A XIX. századi felújítások közül 

megmaradt az 1837. évi külső és belső felújítás számlája 120 frt-ról, melyet Bednár András csévi 

kőműves állított ki. A tető reparálását Novotny Bertalan helybéli ács végezte 57 frt 45 krajcárért. A 

templomot azután is többször átépítették. XVIII. századi a barokk főoltára és ebből a korból 

származik a szószéke is, ami copf stílusú. Keresztelőkútja a XIX. század első felében készült. A 

Szent Vendel szobrot, a Prímási Levéltárban található irat szerint, Juhász Máté féltelkes csévi 

jobbágy építtette az Esztergom felé vezető úton, Topolka nevű helyen, 1841-ben. Fenntartását is 

magára vállalta, egy szőlőjét (annak j övedé lm ét) biztosította erre a célra. 

A Szent Orbán szobrot a közösség emeltette 1843-ban. Ennek fenntartását szintén a község 

vállalta, miszerint 150 Ft-ot adnak össze rá minden szüretkor. 

1820. május 15-én tűzvész pusztított a faluban, melynek az istállók is áldozatul estek. 
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Az igavonó barom gazdaságban betöltött fontos szerepére utal a csévi lakosságnak 1820. 

szeptember 20-án a káptalanhoz intézett kérése, melyben az istállók befedésére kérnek 

támogatást, mert a barmok a szabad ég alatt vannak, és hullani kezdtek. 

1861. júliusában ismét híre futott, hogy a falu leégett, de ekkor csak hat zsellérházat érintett a tűz.  

 

CSÉV A SZÁZADFORDULÓTÓL 1950-IG 

Az 1886. évi 22. sz. községi törvény rendezte újra a magyarországi települések jogi státuszának 

közigazgatási besorolását. (A megye részére messzemenő közigazgatási gyámkodást biztosított 

a községek felett.) 

A községi törvények háromféle községet ismertek: kisközséget, nagyközséget, rendezett tanácsú 

várost. Kisközség: lakosainak csekély száma, kicsiny gazdasági ereje miatt, önerejéből a községi 

szervezetet fenntartani nem tudta. Önálló képviselőtestületük volt, de az ügyek intézésére közösen 

alkalmazták a jegyzőt (körjegyzőség). 

A nagyközség egymaga is képes volt a községekre rótt szervezeti és egyéb feladatokat ellátni. A 

kis és nagyközségek egyaránt valamely járási igazgatás keretébe tartoztak és felügyeleti 

hatóságuk a járási főszolgabíró volt. A rendezett tanácsú város közvetlenül a megye joghatósága 

alá tartozott. 

Csév nagyközségi besorolást kapott. 

1890-ben 1301 római katolikus és 41 izraelita vallású ember élt a faluban. 

1937-ben a lakosság száma 2680 fő, ebből 1380 a férfi és 1300 a nő. Magyar anyanyelvű 1200, 

szlovák 1480, valamennyien római katolikusok. A házak száma 504, mind belterületen épült. 

Területe: 4386 h (szántó 1598 h, rét 320 h, szőlő 181 h, legelő 469 h, erdő 1666 h). 

A faluban az 1935. évi adatok alapján 100 k. holdja vagy ennél nagyobb földbirtoka csak a 

községnek (területe 146 kh), az úrbéres erdőbirtokosságnak (területe 220 kh) főkáptalannak 

(területe 1786 kh) és a legeltetési társulatnak (területe 248 kh) volt. Az egy nagy és négy 

középbirtokos mellett 96 kisbirtokos és 499 törpebirtokos gazdálkodott a falu határában. 

Lakói, csakúgy, mint a korábbi időszakban, földműveléssel, fa- és mészégetéssel keresték a 

kenyerüket. A meszet szekérről árulták a környéken a II. vh. előtt. Jövedelmüket máshol vállalt 

szőlőmunkával és aratással egészítették ki. Bizonyára a Dorogi Szénmedence bányáiban is 

növekvő számban helyezkedtek el cséviek, bár pontos számuk nem ismert. 

Kisiparát egy-két kovács, asztalos, cipész, kőműves és bognár képviselte. A községben négy 

kereskedés és az I. világháború előtt Garay István plébános által alapított „Hangya" Szövetkezet 

látta el a lakosokat áruval. A Szövetkezetnek 327 tagja volt a két háború között. Csév előbb 

Kesztölchöz, majd 1899. szeptember 1-től a dorogi, később a helyben megszervezett postához 

tartozott. 

A villanyt 194l-l942-ben vezették be. Egészségház, két orvos, két bába és a helyi Stefánia 

Szövetség állt a betegek rendelkezésére. Vize egészségügyi szempontból nem volt kifogástalan. 

A XIX. században folyó lelkigondozásról iratot (egyelőre) nem találtam. Az 1910-es lelkészi 

kimutatás szerint az igehirdetés és lelkigondozás szlovákul, az éneklés olykor magyarul folyt. 1916-
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ban háborús célok miatt begyűjtötték a harangokat. Csévről augusztus 21-én vitték el a 3 harangot. 

Csak a lélekharangot hagyták a helyén. 

Az első világháború után, 1920 elején Garay István plébános támogatást kért a főhatóságtól egy 

harang beszerzésére. A két harang felszentelését Csernoch János hercegprímás személyesen 

végezte 1923 októberében. 

1836-ban építettek iskolát a plébánia mellett, addig a kántortanító lakásában tanultak a gyermekek. 

1892-ig csak egy osztály létezett, míg ebben az évben megszervezték a II. osztályt. 

Mindkettő tágas tantermekben tanult. (Tankötelesek száma: 254) A tanítási nyelv: magyar-szlovák. 

A felekezeti iskolát a község tartotta fenn, mely időnként támogatást kért a káptalantól. Iskolai 

könyvtára, testgyakorló tere nem volt, kézimunkát nem tanítottak ebben az időben. 

A kántortanító lakása elkülönült az iskolától. Fizetése a XIX. század végén 411 frt. 64 krajcár, a 

tanító fizetése: 358 frt. 

Az 1838-ban már létező uradalmi faiskolában tanították a gyerekeket a gyümölcsfák ápolására. A 

XVIII-XIX. században európai jelenség, hogy papok, lelkészek, néptanítók az újkori 

mezőgazdasági forradalom élharcosai. Ugyanakkor Magyarországon csak a XIX. század 

közepétől jelennek meg a népneveléssel foglalkozó jeles személyiségek, mint pl. Majer István 

munkáiban az igény arra, hogy a néptanítók a korszerűbb gazdálkodást is ismerjék és oktassák. A 

törvényi rendezésre csak 1868-ban került sor (XXXVIII. t. c) 

Csév tehát megelőzte az általános magyar gyakorlatot, amiben szerepet játszhatott a káptalan 

gazdálkodása, versenyképes termékek előállítása érdekében gazdálkodásának korszerűsítése. 

1900-ra már szükség volt harmadik tanteremre és tanerőre. (Az 1900. június 17-én megjelent 

hirdetésben a szlovák nyelv ismeretét előírták az alkalmazandó tanítónak. A kántortanító számára 

a lakás biztosítása mellett adtak 19 kh. 609 négyszögöl szántót, 304 négyszögöles rétet, 407 

négyszögöl legelőt, 286 négyszögöl kertet és egyéb apróbb juttatásokat.) 

A XX. század elejéről néhány statisztikai jelentés megtalálható a csévi plébánia iratanyagában. 

1903/1904-es kimutatás szerint az államilag segélyezett felekezeti iskolába 234 gyerek iratkozott 

be. A négy tantermet használó iskolában 6 osztály tanult (osztott). A tanítási nyelv magyar. Az 

1903-as általános érseki helynöki utasítás értelmében a hittant is magyar nyelven oktatták (előtte 

szlovákul), illetve ha szükséges volt, mindkét nyelven el kellett mondani a tananyagot. 

Római katolikus: 252. Anyanyelv: magyar 14, szlovák 238. 

Az 1907/1908-as kimutatás szerint a vallástant ismét szlovákul tanították. A március 15-ét 

megünnepelték. 

Az 1908/1909-es kimutatás szerint ekkor még sem gazdasági ismétlőiskola, sem kisdedóvó nincs 

a faluban. 

Az iskolaépület tulajdonosa a hitközség és Stern Márk. A tanítás osztott és osztatlan osztályokban 

folyik, külön van az első és a második, együtt a harmadik és a negyedik fiú és együtt a leány, az 

ötödik, hatodik vegyes. Létszám 261, római katolikus vallású 259, egy református és egy 

evangélikus gyerek van. 

Anyanyelv: magyar 11, szlovák 250. Magyarul tud 111. A négy tanítóból 3 tud szlovákul. 
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Csév község képviselőtestületének 1908. szeptember 15-én hozott és törvényhatósági 

jóváhagyással ellátott határozatát a vallás- és közoktatási miniszter elfogadta. Ennek értelmében 

a római katolikus népiskola érintetlenül hagyásával 1910. szeptember 1-től magyar nyelvű állami 

népiskola felállítását rendelte el, egyelőre 4 tanerővel. A községet kötelezte egy 5 tantermes 

iskolaépület megépítésére. Előírta, hogy a község köteles az iskolával kapcsolatosan szervezendő 

gazdasági ismétlőiskola céljára megfelelő gyakorlóterületet és összes dologi kiadását biztosítani. 

(Addig csak általános ismétlőiskola működött a faluban.) 

Az állami iskola felállítására azért került sor, mert a káptalan a központi fekvésű telkét iskolai 

célokra nem adta oda. Megfelelő feltételekkel és pénzzel pedig a politikai község rendelkezett. A 

századforduló környéki magyarosító politika tetőpontjának tartja a szakirodalom a kultuszminiszter 

Apponyi Albert gróf után Lex-Apponyinak nevezett törvénycsomagot, ami előírta, hogy a felekezeti 

iskolafenntartók csak akkor részesülhettek államsegélyben, ha az iskola tanítási terve és 

tanulmányi rendje megfelelt a törvény előírásainak, azaz magyarul tanítottak, a központ által 

jóváhagyott tankönyveket használták stb. Az 1908-ban elfogadott újabb törvény a népoktatást 

ingyenessé tette. Ez az önmagában haladó és pozitív intézkedés viszont hátrányosan érintette a 

felekezeti iskolákat, közöttük a felekezeti nemzetiségi iskolákat, akik így elestek a tandíjtól. 

Államsegélyt viszont nem kaphattak, vagy nem is akartak kapni. 

A káptalan 1500 frt-ja a felekezeti iskola fenntartására nem bizonyult elégségesnek. Más fedezet 

hiányában ez az iskola megszűnt. Az új iskolaépület megépítéséig a régi iskola termeit bérelte 

(kettőt) a község. 

Az általános ismétlőiskola 1926-ban gazdasági továbbképzővé minősült át. 

Az 1930-as évekre 5 tantermes, 7 tanerős állami elemi iskolában általában 300-340 körül mozgott 

a tanulói létszám. A gazdasági továbbképzőben átlagosan 152 tanulót oktattak. 

A tanerők vallása római katolikus volt. 1942-ben fordult elő először, hogy más vallású (evangélikus) 

tanítót alkalmaztak. A róm. katolikus lelkész tiltakozott az alkalmazás ellen, arra hivatkozva, hogy 

csak két más vallású bányászcsalád él a faluban. A tankerületi főigazgató azonban a kérést a tanító 

eltávolítására elutasította. 

Az iskola ifjúsági könyvtára 300 kötetes, a népkönyvtár, melyet 1927-ben a Vallás- és Közoktatási 

Minisztériumtól kapott a község, 220 kötetből állt. 

1918. február 12-én a Dorogi Esperesi Hivatal kérte az ájtatossági és társadalmi egyesületek 

kimutatását. E szerint 1918-ban az alábbi ilyen jellegű egyesületek működtek Cséven: 

- Magyarország Nagyasszonyához címzett temetkezési egylet: alapszabályát 1904-ben hagyta 

jóvá a BM. - 725 tag (halálesetenként 10 fillért fizetnek). 

Vezető Herceg János, helyisége, könyvtára nincs, országos egylethez nem tartozik, lapot nem 

járat, tőkéje 1060 korona, készpénze: 628 korona. 

- Szent Rózsafüzér Társulat: 286 tag, vezetője Horváth Gyula, pénze és egyebe nem volt. 

- Jézus Szent Szíve Társulat: 215 tag, vezetője Flekács Mihály, egyebe nem volt. 

- Szent Skapulare Társulat: 158 tag, vezető Flekács Mihály, egyebe nem volt. 

További egyesületek, társulatok, közbirtokosság: 
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1906-ban jegyezték be az Erdőbirtokosságot 220 kat. holddal. A Társulat taglétszáma 1936-ban 

248 fő volt. Négy helyen nyitott bánya tartozott hozzá, melyből hármat bérlők működtettek, egy 

saját kezelésében volt. Főként mészkövet és falkövet termeltek, amit a tinnyei és leányvári 

mészégetőknél, illetve a környékbeli építkezéseknél használtak fel. Elnök: Vojczek András, gazda: 

Farda András, jegyző: Fenyőfi József, pénztáros: Dubecz István, valamint 5 tagú választmány 

intézte az ügyeket. 

A csévi volt úrbéres közbirtokosság legeltetési társulata 1922-ben alakult 296 fővel, 239 kat. 

holdon, ami a helybeli gazdatársadalom tulajdonát képezte. 1940-ben hozott közgyűlési határozat 

szerint, ez a terület 245 k. holdra emelkedett. Az elnöki teendőket itt is Vojczek András látta el. 

1926-ban alakult a „Falu" Országos Földműves Szövetség helyi csoportja és a Levente Egyesület. 

Működött „Munkásotthon", „Polgári Lövész Egylet", ami 1935-ben alakult, és ifjúsági Vöröskereszt 

a faluban. 

A Csévi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek igen gazdag múltja van. Számos megyei és környékbeli 

versenyen vett részt. 1926-ban Komáromban díszoklevelet, 1928-ban Esztergomban ezüst 

serleget nyert. 

A Csévi Férfi Dalkört Regőczi Géza kántortanító c. igazgató alapította 1935-ben. A 24 tagból álló 

csoport a környék egyik legkiválóbb énekkara volt. 

1942-ben megalakult a Katolikus Leánykörök Országos Szövetségének helyi csoportja. 

A II. világháború harcai 1944. karácsonyán érték el Piliscsév környékét. A történésekről Flekács 

(Fenyő) Vendel szalézi papnövendék feljegyzései és a História Domus bejegyzése tudósít. Fenyő 

Vendel 1926. október 16-án született Cséven. A szaléziak kis szemináriumában, Nyergesújfaluban 

végezte a gimnáziumot, a noviciátust pedig Mezőnyárádon. Elöljárói pár sikeres gyakorlati év után 

Torinóba küldték, ahol filozófiából és teológiából szerzett akadémiai fokozatot. 1999. január 25-én 

halt meg, Rómában temették el. 

1941. szeptember 1-től Kurcz Bélát nevezte ki a hercegprímás csévi plébánosnak. 

Nagyszombatban, Pozsonyban és Esztergomban tanult, itt is szentelték pappá 1939. június 18-án. 

1944. december 24-én hiába várták az éjféli misére hívó harangszót a csévi hívek. A mise 

elmaradt, mert az orosz katonák már a tinnyei állomáson voltak. Sőt, épp karácsony szent estéjén, 

a csévi nagykanyarban az előrenyomuló hadsereg kilőtte az Esztergomból Budapest felé menő 

vonatot. A könnyebben sebesült emberek bementek a faluba, a súlyos sebesültekért katonakocsin 

maga a plébános ment el. A sebesülteket előbb a munkásotthonban helyezték el, de itt senki sem 

volt segítségükre, ezért a plébániára vitték őket, ahol a vonaton utazott hat szatmári irgalmas nővér 

vette őket ápolásba. „A hívek áldozatos magatartása folytán megfelelő fekvőhelyeket és takarókat 

kaptak, és ezzel megkezdte három hónapos működését az ún. „csévi kórház". A História Domus 

tudósítása szerint átlagosan 30, egy alkalommal 43 beteget ápoltak itt. Az utolsó beteg 1945. 

márciusában hagyta el a falut. 

1944. december 26-án megjelentek a községben az orosz katonák. „Sokan kiábrándultak a 

felszabadítókból, mert rengeteg kellemetlenséget kezdtek okozni: raboltak, ittak, lányok után 

szaladgáltak. Sok foglyot hajtottak át a falun keresztül, magyart is, németet is. (Érdekes, hogy 

repülőtámadás nincs.) Eddig a háborúnak csak távoli élvezői voltunk, most azonban sok 

mindenben erősebben éreztük a háborút, a nélkülözést. Különben a németektől sok mindent 

elszedtek az oroszok: ruhafélét, dohányt, ékszert stb. Sokan elajándékozták ezeket az elkobzott 
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dolgokat a lakosságnak. 1945. január 3-4-én már nem voltak orosz katonák a faluban, de 4-én este 

újból jöttek. Amióta az oroszok bejöttek, nincs villanyáram, a rádiókészülékeket a katonák 

mindenütt összetörték. A plébánia lett a központ. A községháza, mint hivatal, teljesen megszűnt. 

Vöröskeresztes elsősegély helyet és fürdőt rendeztek be ott. 1945. március 22-én, három napi erős 

földi és légi harc után másodszor esett el Esztergom." 

A II. világháborút követő sváb kitelepítés és a csehszlovák-magyar kormány között kötött 

lakosságcsere-egyezmény egyaránt érintette a falut. Pontos számadatok nem állnak 

rendelkezésünkre, a KEMÖ Levéltárában található hiányos listák alapján mindössze annyi 

állapítható meg, hogy Csévről 92 nevet vettek fel a sváb kitelepítési listára. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy mindannyian bekerültek volna a vagonba. A leányvári lakással, de csévi határban is 

ingatlannal bíró svábokat is regisztráltak a listán. 

A Csehszlovákiába történő áttelepítésre itt is komoly agitáció folyt, csakúgy, mint Magyarország 

más szlovákok lakta településein. A pontos adat ebben az esetben sem állapítható meg, a 

kilencedik jegyzék 240 tulajdonost és összesen 124 katasztrális hold 327 négyszögöl földet 

tartalmaz. Az államra szállt földeket különböző módon használták fel. 

1949. augusztus 12-i fogalmazvány szerint „igazolja Csév község, hogy a falu határában lévő, 

elkobzott sváb ingatlanokat 1945 óta évenként felmondható haszonbérlet formájában hasznosítják. 

A Belügyminisztérium által a telepeseknek (5 fő) juttatott különböző nagyságú területek nem 

tekinthetők végleges juttatásnak, mert erre vonatkozólag az országos, illetve a vármegyei 

földhivatal még véghatározatot nem hozott." 

Az 1950-es listák szerint a Szlovákiába áttelepültek ingatlanaiból juttattak a helyi bányászoknak, 

földműveseknek - birtok-kiegészítésként -, a süttői Állami Erdőgazdaságnak, iparosoknak, 

tanítóknak, Magyar Postának stb. Olyan eset is előfordult, hogy valakinek a csévi határban adtak 

földet, házat pedig Leányváron.” 

Az 1950-es év a tanácsrendszer bevezetésével, az első Tsz-szervezési hullámmal új korszak 

nyitánya lett a település,  a közösség életében. 

(Forrás: Csombor Erzsébet tanulmányai) 

Piliscsév pincefalu 

A Szirtes-tető (Pilis)  lábánál fekvő egyedülálló pincefalu ma közel 300 pince-házból áll. Hangulatos 

házai, kis utcácskái, a házak előtti padok és asztalok nagyon barátságossá teszik. A falu a fejlődő 

turizmusa jegyében évente szervez ide fesztivál (Pi-Pi fesztivál). 

Piliscsév is, mint a legtöbb magyar falu, a török háborúk idején elnéptelenedett. A törökök 

kivonulása után az esztergomi káptalan birtokába került, egészen 1848-ig, aki szőlőket ültettetett 

a hegyoldalba és szlovák jobbágyokat telepített ide. A legtöbb pince ebben az időszakban épült, 

még most is találunk szinte eredeti formájukban 100-150 éves pincéket. 

A településen élő szájhagyomány szerint, található a faluban olyan épület, melynek tetőszerkezete 

őrzi az egykori építési módot: faszegekkel, fakötéssel megerősített, fa tetőzsaluzattal.  

A falu rohamosan növekedett. 1738-ban egy pestisjárvány megtizedelte a lakosságot, de a járvány 

elmúltával újabb szlovák családok költöztek be. Az I. világháború idején a lakosságnak csupán 

10%-a volt magyar anyanyelvű, bár az iskolában hivatalosan magyarul tanítottak. 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-pipi-fesztival.html
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A II. világháborút követő sváb kitelepítés és a 

csehszlovák-magyar kormány között kötött 

lakosságcsere-egyezmény egyaránt érintette a falut. Ennek ellenére, Piliscsév lakosainak 

csaknem fele, ma is szlovák anyanyelvűnek vallja magát. 

A mai pinceházak hangulatukban is őrzik a régi pincefalut. A gazdák igyekeznek a régi házak 

felújítását ma is a hagyományoknak megfelelően, a régi kövek, anyagok megőrzésével elvégezni.  

A környéken leginkább a Nova és az Othelló szőlőfajták teremnek meg, de ma már kevés 

szőlőbirtok található itt, a borosgazdák a szőlőt messziről hozatják.  

2000-ben alakult meg a Piliscsévi Pincefalu 

Egyesület, mintegy 80 pincésgazda 

részvételével. Alapvető céljaik között szerepel 

"a település ritkaságszámba menő 

borospince együttese épített környezeti 

értékeinek megóvása, a hagyományos 

borkészítés megőrzése, a kihalófélben levő 

szőlőtermesztés újraélesztése. Fontos a 

kulturált borfogyasztás terjesztése és 

képviselete is." 

Ha már erre jár az ember, érdemes felmászni 

a közeli hegytetőkre, és letekinteni a tájra a magasból. Igazán varázslatos szépségű a hely! 

http://tortenetekkepekkel.blogspot.com/2017/11/piliscsev-pincefalu.html 

 

 

  

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/piliscsev/300_ev_a_pilisben/pages/magyar/003_piliscsev_tortenete.htm
http://www.piliscsev.hu/content/piliscs%C3%A9vi-pincefalu-egyes%C3%BClet-0
http://www.piliscsev.hu/content/piliscs%C3%A9vi-pincefalu-egyes%C3%BClet-0
http://tortenetekkepekkel.blogspot.com/2017/11/piliscsev-pincefalu.html
https://2.bp.blogspot.com/-YMFIfQNI4kk/Wg3s90J9j5I/AAAAAAABGn4/S5ZPS5NERXMAOTUc61Sy00WGJk4Zf0pBACKgBGAs/s1600/_DSC4044.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-JakmZMujyXA/Wg3u006mtHI/AAAAAAABGoY/IEQctT-cv6oClqae8DSIkZUFjcmAdB93QCKgBGAs/s1600/_DSC4042.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vhBuexd-a0w/Wg3sf4RkbCI/AAAAAAABGno/TwWdIYQ1aBw-rUmhjZ1ratVonY0c6t62gCKgBGAs/s1600/_DSC4049.jpg
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Jelképek 

Piliscsév címere álló, csücskös talpú a pajzs, melynek jobb 

szélső mezején az Árpádok vörössel és ezüsttel hétszer vágott 

mezeje látható, a település első történelmi szakaszára utalva.  

A bal szélső mező kék hátterén zöld dombokon a templom 

védőszentjének aranyfigurája látható. Alatta a hármas ívelésű 

zöld dombok a Piliscsévet három égtájról körülölelő pilisi 

hegyeket szimbolizálják. A bal szélső mező kék háttere az itt élő 

szlovákságra utal, amely nemzetiségi hagyományait napjainkig 

ápolja mind nyelvében, mind oktatásában, kulturális, vallási 

szokásaiban. 

A pajzs két oldalát alul a Piliscsévet, a csodálatos völgyet 

körülvevő erdőkre utaló tölgykoszorú övezi. A felfelé ívelő 

levélkoszorú a bölcsőtől a sírig nyújtott oltalom, a megélhetés, az ember és a természet szoros 

kapcsolatának jelképe, egyben a rendíthetetlenség, a szívós élni akarás, a fennmaradás 

reményének kifejezője. A címer felső részben található két szőlőfürt a hajdan hagyományos 

szőlőtermesztés szimbóluma. Kék szalagon aranybetűkkel a pajzs felett és alatt a község szlovák 

és magyar neve olvasható, a nemzetiségi jellegét máig őrző település jövőbe vetett hitére is utalva. 

Forrás: http://www.nemzetijelkepek.hu 

 

A településen ma is működnek szlovák hagyományőrző csoportok: pl. az 1970 óta daloló, szép 

sikereket elért, számtalanszor minősült Piliscsévi Szlovák Asszonykórus, akik egy nagylmezzel és 

egy CD-vel is büszkélkedhetnek; a TRNKA (Kökény) felnőtt néptánccsoport és az Őszirózsa 

Dalkör. 

 

Látnivalók a településen 

- Műemlék katolikus templom 

- A település területén található útszéli keresztek, szobrok, emlékművek 

- Tájház 

- Szép régi lakóházak 

- Pincesorok 

- A Pilisi táj 

 

1.7. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

 

1.7.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy) 

 

Oktatás 

A településen egy bölcsőde egy óvoda és egy nyolcosztályos általános iskola működik. 
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Bölcsődések száma (fő) 2009-2018 közötti időszakban 

 

Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 

 

Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő) 

 

Óvodába beírt gyermekek és az óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

(fő-db) 
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Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással) (db) 

 

Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő) 

 

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

 

Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága (Ezrelék) 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő) 

 

 

A településen egy 12 férőhelyes bölcsőde működik, 3 dolgozóval. A gyermeklétszám jelenleg 10 

fő. 

A helyi óvoda 72 férőhelyes, 72 gyermekkel, 5 óvodapedagógussal és 1 kisegítő személyzettel.  

Az iskola 150 férőhelyes, amelybe sajnos csak 92 gyerek jár. A végzős tanulók száma 12 fő. A 

pedagógusok száma 12 fő + 8 fő óraadó. Az iskolába más településről 2 gyermek jár. 

A továbbtanulás tekintetében a gyerekek Dorogon, Piliscsabán és Esztergomban tanulnak tovább. 

Továbbtanulás aránya (becsült adat):    gimnázium                 25 % 

                                                                szakközépiskola        33 % 

                                                                szakmunkásképző     42 % 

Egészségügyi ellátás 

A településen van gyermekorvos, védőnő, felnőtt háziorvos. A településen van fogorvosi 

ellátás is és működik gyógyszertár is. 

A településen működik művelődési ház és könyvtár (Hősök tere 10.) és található egy nagyon szép 

tájház is (Béke u. 6.) 

 

1.7.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

A Helyi E sélyeg ye nlő ségi P ro gram át fo gó célja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

• a diszkriminációmentességet, 

• szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 

érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 

szerveivel (tankerülettel). 
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Piliscsév Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazott jövőképe: 

Piliscsév Község Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, 

amely: 

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

• Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete javuljon  

• Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő oktatását  

• Folyamatosan odafigyelünk az idős korosztályra 

• Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy ne érje őket megkülönböztetés 

• Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségére 

 

1.8. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

 

1.8.1. A település gazdasági súlya, szerepköre, főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

 

Településen 5 nagyobb ipari üzem működik. Emellett Piliscséven az ipar, mezőgazdaság, 

kereskedelem és vendéglátás területén működnek kisvállalkozások. 

 

Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal 

együtt, év végén) (db) 

 

Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db) 
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Az alábbi ábrán a működő gazdasági társaságok száma látható (db). 

 

Mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában) 

 

Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági 

ágakban (TEÁOR '08: A gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Ipar-, építőiparban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában) 
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Működő vállalkozások száma az ipar-építőiparban (szekunder szektor) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági 

ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági ág, 

vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az összes működő vállalkozás százalékában) 
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Működő vállalkozások száma a szolgáltatásokban (tercier szektor) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR 

'08: G gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H 

gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban 

(TEÁOR '08: I gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db 

 

  



 

 

 

 

 102 

 www.ter-halo.hu 

 
 

Működő vállalkozások száma az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: 

J gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban 

(TEÁOR '08: K gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: L 

gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági 

ágban (TEÁOR '08: M gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 
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Működő vállalkozások száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: N gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági ág, 

vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban 

(TEÁOR '08: Q gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Működő vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban 

(TEÁOR '08: R gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 
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Működő vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S 

gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) (db) 

 

Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) (db) 

 

Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma (db) 

 

Vendéglátóhelyek száma (db) 
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Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (kereskedelemi és magánszállásadás) (db) 

 

Vendégforgalom (db) 

 

Vendégéjszakák száma a szálláshelyeken (db) 

 

Iparűzési adó (1000 Ft) 
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A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési 

elképzelése 

 

TA településen 8 nagyobb ipari üzem működik, de ezek mellett a mezőgazdaság, kereskedelem 

és vendéglátás területén működnek kisvállalkozások. 

 

Települési adatszolgáltatás alapján a 2019/02020 évi gazdasági szereplők: 

 

Egyéni vállalkozók száma: 103 db  

 

Kereskedelmi boltok száma: 6 db. ebből 4 db élelmiszer bolt. 

 

Vendéglátó helyek száma: 2 db 

 

Nagyobb foglalkoztatók a településen: 

- Csévi Likőr Kft. 

- Dimavill Kft. 

- Piliscsévi Játékpark 

- Műszaki Könyvkiadó Kft. 

- Bútorg Kft. 

- Point Marketing 

- Cara-More Kft. 

- Prosper Kft. 

 

Helyi magánvállalkozások száma: 111 db. 

 

1.8.2. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

 

A nominál ár a mindenkori, forintban értendő árakat jeleníti meg egy négyzetméterre vetítve, míg 

a reál ár a nominál ár inflációval korrigált értéke. A szórás megmutatja, hogy az adott időszakban 

az átlagos négyzetméter áraktól átlagosan mennyivel tértek el az ingatlanok négyzetméterre 

vetített árai. A reál m² ár alakulását a Központi Statisztikai Hivatal szezonálisan kiigazított 

maginfláció segítségével kalkuláltuk. 

A diagramon Piliscsév területén található lakóingatlanokra vonatkozó négyzetméter árak havi 

alakulását követheti nyomon. A szaggatott vonallal jelzett időszakokra vonatkozóan nem áll 

rendelkezésünkre elegendő információ.  

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qsf006.html
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 forrás: ingatlannet. 

Összehasonlításként a Piliscsév szűkebb és tágabb környezetének ingatlan árai: 
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1.9. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ-ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában 

alapvető fontosságúnak tartja a község működésének és fejlesztésének folyamatosságát.  

A községnek a térségben betöltött szerepe, a lehetőségek és az igények számbavétele alapján 

alkotta meg pl. a gazdasági programját, mely az elért, meglévő eredmények megőrzésén túl, tartós 

értékek további megteremtésére törekszik. 

A település meghatározta a közép- és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, kijelölte a 

településfejlesztési és kulturális céljait azért, hogy Piliscsév a következő években is kiszámítható, 

előre látható célok felé haladjon.  

Elkészíttette a község településfejlesztési koncepcióját, felülvizsgálta hatályos településrendezési 

eszközeit. 

Az önkormányzat a településrendezési terve felülvizsgálatával jelentős településfejlesztési 

tevékenységet végez, hiszen megteremti a meglévő konkrét és jövőbeni lehetséges befektetők, 

beruházók számára azt a rendezési tervi környezetet, amelyben megvalósíthatják beruházásaikat. 

Az önkormányzat emellett folyamatosan keresi a lehetséges beruházókat, fejlesztőket, továbbá 

tárgyalásokat folytat a településen beruházni szándékozó vállalkozásokkal. 

Az önkormányzat saját gazdasági élénkítő programot – források hiányában - nem tud folytatni, de 

a magánterületeken jelentkező gazdasági fejlesztési szándékokat a közérdekek egyeztetése 

mellett támogatja pl. a településrendezési terv módosításával. 

A település önálló foglakoztatási koncepcióval nem rendelkezik, erre vonatkozóan az állami 

lehetőségeket tudja szem előtt tartani. Az önkormányzat részt vesz az országos közmunka 

programban 

A településen az elmúlt években az alábbi fejlesztések valósultak meg: 

• Járdák építése, felújítása (Iskola u., Temető u., Rákóczi utca, Ady E. utca és a Béke utca 

118-170.) 

• Útépítések, felújítások (Szilvás, Nefelejcs, Klastrom, Viola utcák, felső Petőfi utca, Kesztölci 

utca egy része, Csabai utca, Hársfa köz és Óvoda köz)  

• Középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása, Óvoda parkoló kialakítása, 

közösségi tér kialakítása, Tájház melletti terület, új hirdető táblák kihelyezése) 

• Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása, (Petőfi és Basa utca, Árpád u., Pincék 

alatti dűlő, Övárok, Béke utcai árok egy része) 

• halottasház felújítása, előtető építése, 

• Fedett buszváró létesítése (Vasút utcai és Béke utcai első megállóban) 

• ÁFÉSZ-ház épületéből Községháza kialakítása 

• a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár épületének felújítása, kibővítése, átépítése 

korszerű, nagyobb létszámú rendezvények befogadására alkalmas térré 

• A település honlapjának folyamatos fejlesztése, karbantartása  
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• A megújuló energiaforrások kihasználásának elősegítése (napkollektor az Óvodában, és 

napelemek elhelyezése a régi Hivatal épületén, a Művelődési Házban, az Óvodában és a 

Községházán) 

• Megvalósult a településen a térfigyelő rendszer kialakítása, mely azóta már felújításra, 

modernizálásra, bővítésre szorul,  

• Az Iskolában, az óvodában és az új hivatalban energiatakarékos fűtés kialakítása 

• Pályázati forrásból szelektív hulladéktároló edények kerültek kihelyezésre a településen 

(szolgáltató által)  

• A helyi diákok számára támogatások biztosítása (buszbérlet, iskolakezdési támogatás, 

helyi tanulmányi ösztöndíj, valamint a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat)  

• az utánpótlás folyamatos nevelése (futball, judo) TAO pályázat 

• Pihenőhelyek kialakítása az idegenforgalmi szempontból fontosabb közterületeken (pl. 

padok, asztalok, szeméttároló edények) 

 

A 2020-2024. évi gazdasági programban megfogalmazott településfejlesztési célok: 

• A barátságos, biztonságos, szép község megtartása.  

• Minél több szolgáltatás helyben való elérhetőségének megteremtése. 

• Helyi intézményhálózat folyamatos működésének elősegítése a közigazgatás, az oktatási-

, egészségügyi- és szociális ellátás, közművelődési- valamint a sport- és szabadidős 

tevékenységek területén egyaránt.  

• A települési vonzerő növelése a pilisi táj lehetőségeinek kihasználásával, a szlovák 

nemzetiségi gyökerek ápolásával, a meglévő kulturális programkínálat szélesítésével, aktív 

marketingtevékenységgel. 

• Piliscsév gazdasági alapjának erősítése a helyi iparos szakembergárdára, valamint a helyi 

kis- és közepes vállalkozásokra támaszkodva. 

• Piliscséven a társadalmi- és kulturális élet folyamatos fejlődésének segítése, az 

összetartozás-érzés fenntartása és megerősítése, a szlovák nemzetiségi hagyományokra 

és a hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva.  

 

Eszközrendszer (Gazdasági program): 

• a pályázatok megírására és koordinálására alkalmas személlyel rendelkezik az 

önkormányzat (saját dolgozó), de nagy projektek elkészítésére külső megbízottat is igénybe 

kell venni,  

• a megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programokhoz való csatlakozás,  

• a település fejlesztéséhez a településen működő civil szervezetek által elérhető pályázati 

források bevonása, 

• a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre tervek 

elkészíttetése, mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt, az 

adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

• az önerő biztosításához az éves költségvetésben tartalékot szükséges képezni, hogy a 

pályázati dokumentáció elkészítésével a rövid pályázati határidőt tartani lehessen. 
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1.10. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Piliscsév településüzemeltetési szolgáltatásai: 

A Vízmű Zrt. amelynek főtevékenysége az ivóvízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés és –

tisztítás ill. iparivíz szolgáltatás.  

NKM Zrt. Fő tevékenység: Gázellátás  

E2 Hungary Zrt. Fő tevékenység: Elektromos energia ellátás 

A felszíni vizek befogadója a Kenyérmezei-patak. 

 

Településfejlesztési mutatók: 

Vezetékes ivóvíz ellátottság aránya: 96 % 

Szennyvízhálózatba kötött lakások aránya: 88 % 

Telefonnal ellátott lakások aránya: 52 % 

Kábeltévé-hálózatba kötött lakások aránya: 92 % 

Burkolt utak aránya: 76 % 

Gázbekötések aránya 62 % 

 

1.11. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

Piliscsév a Pilis és Visegrádi-hegység néven kijelölt természetmegőrzési területen fekszik, amely 

területen kiemelt cél az élőhelyek természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, valamint a meglévő értékes természeti állapotok fenntartása. 

Külterületen számos ex lege barlang található, melyek közül a legismertebb a Csévi-barlang. Ex 

lege védettek a település forrásai is. (Eszperantó forrás, Studenka forrás.) 

   
 

Országos jelentőségű, védett természeti területek a település közigazgatási határát nem érintik. 

A közigazgatási területet érinti a Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület, valamint az 

országos ökológiai hálózat. 
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Piliscsév a Pilisi Sziklák Natúrpark területén fekszik. A Pilisi Sziklák Natúrpark alapítói Piliscsaba, 

Piliscsév, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Kesztölc. A települések célja: 

„A Pilis a Dunántúli-középhegységhez tartozó mészkőből 

és dolomitból álló hegység. A tájegység legmagasabb 

pontja a 756 méter magas Pilis, de nem kizárólag a 

hegycsúcsok, hanem a számtalan természeti érték miatt 

is megéri felkeresni a térséget.  

Fedezd fel a háborítatlan erdők világát, ahonnan 

garantáltan élményekkel térhetsz haza. Nem csak az öt 

település rejt látnivalókat, hiszen a lakott területektől távol 

is számtalan, az országban egyedülállónak számító 

látnivaló vár téged.  

Gyönyörű szurdokvölgyek, melyekben évezredek óta 

csörgedeznek patakok. Kilátók, ahonnan tiszta időben 

még az Alacsony-Tátra hegyvonulatait is megfigyelheted. Szakrális és történelmi emlékhelyek, 

melyeket megtekintve feltárul előtted a térség gazdag történelme. Túraútvonalak sokasága, 

melyeket végig járva felfedezheted az ország egyik legszebb, egyben legváltozatosabb hegységét. 

Barlangok, melyek gazdagok a különleges ásványokban, továbbá számtalan védett élőlény 

lakóhelyéül is szolgálnak.” 

Forrás: http://pilisinaturpark.hu/naturparkrol/ 

A Pilisről általában 

A Dunakanyar néven közismert, európai hírű tájunk jobb 

parti hegyeit évszázadokig Pilis néven ismerte mindenki. 

Földtani történetükben azonban nagyon különböznek, 

ezért ketté bontásuk indokolt: a déli része a Pilis, tőle 

északra pedig a Visegrádi-hegység emelkedik. 

A Pilis a Dunántúli-középhegység legkeletibb tagja. Az 

elnevezés szláv eredetű, és kopasz fejtetőt jelent, a 

szerzetesek kiborotvált fejtetőjére utalva (latinul tonzúra). A 

kifejezés tökéletesen jellemzi a hegység képét: az erdő 

https://ilovedunakanyar.hu/dunakanyar/kesztolc/
https://www.dunaipoly.hu/uploads/cache/default/uploads/2016-01/20160127115324-pilisi-len-tura-2010-5-8i9adpqp.jpg
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borította hegyoldalak közül kiemelkedő, ötszáz méternél magasabb csúcsokon nem alakult ki erdő, 

mert hiányzik a megtelepedésére alkalmas termőtalaj. Itt legfeljebb sziklagyepek és köztük 

alacsony, ligetes bokorerdők találhatók: vagyis a hegytetők „kopaszok”. 

A hegységet alkotó kőzet a földtörténeti középidő első harmadában, a triász kor végén alakult ki. 

A kétszáz millió évvel ezelőtti ősóceán partja mentén, a sekélytengeri környezetben lerakódott 

üledékből mészkő és dolomit képződött. Ez a környezet igen sokáig, szakmai becslések szerint 

akár negyven millió évig is megmaradt. A későbbi geológiai korok során, a külső erők pusztító 

munkája eredményeképpen azonban az eredetileg több kilométer vastagságú kőzetréteg jó része 

lepusztult. A kutatófúrások adatai szerint mintegy másfél km mélységig még mindig megtalálhatók 

a triász kori karbonátos rétegek.  

A napjainkig tartó földmozgások az eredetileg vízszintesen lerakódott kőzetréteg egyes részeit 

megemelték; így emelkedett ki a hegység. A fiatalabb tektonikai mozgások következtében e 

kiemelkedett tömbök feldarabolódtak és megbillentek. Napjainkban a Pilis hegyei délnyugat felől 

meredek, felső részükön sziklás, délkeleti oldalukon pedig enyhe lejtésű képet mutatnak, a rögök 

között mély, meredek falú völgyekkel. A pusztító folyamatok igen eredményesek voltak: a hegység 

legmagasabb csúcsai ma épp csak meghaladják a hétszáz métert (Nagy-Szoplák 710 m, Nagy-

Bodzás 717 m, Pilis-tető 756 m), pedig eredetileg akár Himalája magasságúak is lehettek.  

A Pilis belsejét és a hegylábakat a kőkorszak óta lakják emberek, így a folyamatos emberi hatás 

következtében a természetes élővilág alaposan megváltozott. Az erdőirtások valószínűleg már a 

neolit korban megkezdődtek, és a római birodalom évszázadai, majd az ezt elsöprő népvándorlás 

során folytatódtak, a kiirtott erdők helyén szántóföldek, szőlők és gyümölcsösök létesültek. A 

megmaradt erdők a középkortól királyi vadaskertként működtek, a világtól elvonult remeték éltek a 

rengetegben, és csak néhány hegyközi medencében alakultak ki kisebb falvak, melyek főként 

fakitermelésből éltek. A pálosok egyik legfontosabb kolostora Kesztölcön épült, melynek romjait 

nemrég tárták fel, a másik híres kolostor Pilisszentkereszten volt, cisztercita szerzetesek éltek 

benne.  

A régmúlt ellenére az erdők aránya magasnak mondható a Pilisben. A jellemző középhegységi 

szubmontán bükkösök és gyertyános-tölgyesek érdekes növényfajoknak adnak otthont, ilyen pl. a 

Keleti-Kárpátokban élő pirosló hunyor, amely itt éri el elterjedési területének nyugati határát. Az 

alacsonyabb hegyoldalakat, két-háromszáz méter magasságig cseres-tölgyesek borítják, bennük 

szintén sok védett növény- és állatfaj alkot gazdag élővilágot. A tölgyesek és bükkösök néhány 

nagyon ritka orchideát, nőszőfű kisfajt rejtenek: ilyen a Futák-nőszőfű, vagy a Peitzii-nőszőfű, 

melyek állományai alig néhány helyen találhatók meg. A sziklás meredek hegyoldalak felső, 

napsütötte részein melegkedvelő tölgyesek és molyhos-tölgyes bokorerdők sziklagyepekkel 

tarkított mozaikja alkot fajgazdag élőhelyeket. A Pilis-tető mészkőszikla-gyepeiben él a magyarföldi 

husáng, amely kizárólag a Kárpát-medence néhány termőhelyén megtalálható reliktum 

endemizmus, az északias dolomitsziklákon pedig a Magyarországon csak itt előforduló hegyi 

tarsóka.  

Az állatvilág látványosabb védett fajai közül a tölgyesek jellemző szép bogarát, a szarvasbogarat, 

a bükkösökben pedig nemzeti parkunk címerállatát, a havasi cincért kell megemlíteni, de mellettük 

az odvas tuskósarjak ritka, szemünk elé alig kerülő lakója a fokozottan védett kék pattanóbogár is 

megtalálható. A napos, délkeleti kitettségű sziklagyepek ritka egyenesszárnyúaknak adnak otthont: 

nem ritka ezeken az élőhelyeken a fokozottan védett magyar tarsza, és termetes rokona, a 
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fűrészlábú szöcske. A Szent László-tárnicsban gazdag erdősztyeprétek, hegyi kaszálók és legelők 

szép védett nappali lepkéje, a szürkés hangyaboglárka a speciális életmódú rovarok képviselője.  

A Pilis mészkőszikláinak jellegzetes, ritka fészkelője a fokozottan védett vándorsólyom stabil 

állománya él a hegységben. Ritkán kerül szem elé a költöző darázsölyv, amely elsősorban a meleg 

tölgyes hegyoldalakat kedveli. Tápláléka speciális, alapvető táplálékát a hártyásszárnyúak adják, 

de emellett apró emlősöket is zsákmányol. A hegység számos barlangjának legjelentősebb 

állattani értékét az itt szaporodó, illetve telelő denevérek jelentik. A hazai fajok zöme előfordul itt, 

köztük a fokozottan védett nagyfülű denevér és a nyugati piszedenevér. 

https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/duna-ipoly-nemzeti-park/a-pilis 

 

1.12. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

Szűcs Gábor tájtervező….. 

 

Zöldfelületek nagysága (m2) 

 

Egy lakosra jutó zöldfelület nagysága (m2) 

 

 

1.13. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 

1.13.1. Településszerkezet, telekstruktúra vizsgálata 

Első Katonai Felmérés (1763-1787) 

Az első katonai felmérés térképein jól látható a Gerecse és a Pilis találkozásánál fekvő völgyben 

az Óbudát Esztergommal a hegyeken, erdőkön át összekötő út mentén kialakult Csév történelmi 

településmagja. A történelmi utcahálózat első elemei a mai Iskola utca, a rá merőleges Basa utca, 

a két utca találkozásánál kialakult teresedés, a mai Hősök tere, középen a templommal. Jól 
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felismerhető a mai Rákóczi utca, a Szabadság utca, Dolina utca és a Béke utca. A Béke és az Ady 

Endre utca találkozásánál szintén kialakult egy kis tér, közepén a mai községháza épületével, a 

hajdanii fogadóval. 

A lakóházak mögött mindenhol kertek voltak. Külterületen a 

Pilis lábánál és a mai Kálvária utca helyén, nagy kiterjedésű 

szőlőskertek voltak találhatóak.  

A domborzati viszonyoknak megfelelően, a völgyekben a 

környező települések, lakott helyek irányába futó utak 

hálózzák be a települést és környékét. 

A táj harmonikus képet mutat: a magasabb, meredekebb 

területeken nagy kiterjedésű erdőségek, a dombokon legelők 

valamint szőlők, a vízfolyások mentén rétek és kaszálók. 
 

 

Második Katonai Felmérés (1806-1869) 

 

A két felmérés között eltelt száz évben a település és a táj képe alig változott valamit. Kismértékben 

megnőtt a kaszálók, rétek aránya, a települést körülölelő Pilis lankáit hatalmas erdőségek 

borították. A településtől délre a homoki dűlő felé kialakult egy újabb szőlőművelésű terület, amely 

területen a Szőlősor utca nevében máig őrzi a korabeli szőlőhegy mivoltát. 
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Belterületen megindult a Basa utca kiépülése keleti irányban is a szőlők felé, valamint elindult a 

Kossuth utca kiépülése a Piliscsaba irányába tartó út mentén.  

Az úthálózat besűrűsödött, különösen északi és déli irányban a szőlők felé. 

 

Kataszteri térkép 1886-ből  

  

Ezen a nagy precizitással és alapossággal megrajzolt 1886-os térképen jól látható a korabeli 

tájhasználat. A táj a művelési ágak sokasága miatt roppant változatos képet mutatott. A 

domboldalakon legelők, szántók és hatalmas kiterjedésű napsütötte szőlőskertek; a dombok 

közötti völgyekben, vízfolyások mentén rétek, a kevésbé vizenyős helyeken a szántóföldek 

hosszúparcellái, a magasabb területeken erdők voltak. 

A tájat továbbra is utak szabdalták. A településről a szélrózsa minden irányába utak vezettek a 

környező települések, valamint a legelők, szőlők és kertek és felparcellázott szántók felé egyaránt.  

A szőlőtermesztés fénykorában szőlők hosszú sorai borították a Klastrompuszta és Szentkereszt 

felé vezető utak által határolt hatalmas – mára beerdősült - domboldalt, a Kálvári-dombot, a 

Csabára és Jászfalura vezető utak által határolt hatalmas kiterjedésű Homoki-dűlőt. 
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A legrégebbi szőlők mellett épültek a mai 

pincefalu épületei, melyek, vagy az épületek 

elődei, pontosan beazonosíthatók a térképen. 

Belterületen megfigyelhető, hogy elkezdődött az 

Árpád utca kiépülése valamint megtörtént a mai 

Dózsa György utca felparcellázása, amelyen 

ugyan még házak nem álltak, de a térképen 

ekkor már látható telekosztás máig fennmaradt. 

 

  

 

A korabeli térképen aprólékos precizitással 

megrajzolva látható, beazonosítható minden 

lakóház és gazdasági épület, a templom, a 

parókia, a két temető… 

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 
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Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

Leginkább szembetűnő táji elem Piliscsév mellett, az 1895-ben kiépült 2 számú Budapest-

Esztergom vasútvonal. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és a lakosság dorogi 

szénnel való ellátása volt, de azért szerencsére Csév is kapott megállót és vasútállomást.   

 

Másik jelentős táji elem a filoxéra után eltűnt szőlőültetvények hiánya. 

Csév határában megnőtt a szántóterületek aránya, a legelőket valamint réteket egyre több helyen 

feltörték, megindult a nagytáblás szántóföldi művelés. A táj képe jelentősen megváltozott. Eltűnik 

a mezőgazdasági utak nagy része. A közlekedési kapcsolatok ezzel letisztultabbá váltak. Két 

hangsúlyosabb elemként fennmaradt a vasútállomás (Csaba-Esztergom) és a Kesztölc felé vezető 

országút. 

 

A vasút és vasútállomás 

megjelenésével 

természetesen 

elkezdődött a lakóterület, 

a lakóházak kiépülése a 

vasútállomás felé. A 

temető mellett a Béke 

utca elfordult nyugatra a 

vasútállomás irányába és 

megkezdődött a 

lakóházakkal való 

beépülése. Ezen a 

térképen jelenik meg 

legelőször a Szabó-

major, a későbbi TSZ 

telep ábrázolása, a 

Kesztölci utca-Petőfi utca 

végében. 
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1980-as katonai térkép 

 

 

A szövetkezeti termelés következményeként a külterületeken véglegesen teret hódított a 

nagytáblás szántóföldi gazdálkodás. A legelők és rétek aránya erősen visszaszorult. A régi erdős, 

gyepes, legelőkkel teli és vízfolyások által szabdalt területet az ember az erdőirtás, 

vízgazdálkodás, nagytáblás gazdálkodás révén jelentősen átalakította. Megmaradó réteket, 

kaszálókat csak az igazán mély fekvésű, vizenyősebb területeken, a Csévi-patak mentén találunk. 

A pincefalu mögötti területen megindult az erdősülés. A belterület déli oldalában még nyomokban 

fennmaradt a szőlőművelés. 

A vasútállomás mellett megjelent egy kisebb gazdasági terület, az állomás felé tovább folytatódott 

a Béke utca kiépülése. A háború befejeződése után, a környező városok iparterületei rengeteg 

munkahelyet kínáltak, aminek következtében építkezési hullám jelentkezett Cséven is. 

Szemmel láthatóan megnövekedett a lakóterületek aránya. Az 1950-es évektől kezdve folyamatos 

beépült lakóházakkal a Dózsa György utca, kiépültek az „Újtelepen” az Urbanics Pál utca, a 

Temető utca, a Szilvás utca, Nagy Imre utca, Vörösvári utca, Szászvári és Szőlősor utcák.  

A közlekedési kapcsolatok oly mértékben „letisztultak”, hogy a település zsákfaluvá vált. A 

szomszéd települések felé vezető utak a 10-es út kiépítésével jelentőségüket vesztették, 

használatuk megszűnt. Gyakorlatilag mezőgazdasági, erdőgazdasági utakká váltak. 

Forrás: Piliscsév Településképi Arculati Kézikönyv 
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A történeti településrész területén 

megmaradt a történelmi utcahálózat, a 

történelmi településszerkezet. Az 

épületállomány jórészt átépült, azonban az 

utcahálózat, az utcák vonalvezetése, 

szélessége vagy adott esetben keskeny 

mivolta, a kialakult teresedések, a 

beépítések jellege, a telekstruktúra mint 

értékes településszerkezeti elem 

megmaradtak. 

A telkek kicsik és sokszor szabálytalan alakúak 

voltak. A telekméretek 100-150-500 m2 között 

váltakoztak. 

A belső részekkel ellentétben, a külső, újabb 

időkben kialakult településrészek utcahálózata már 

szabályos, a telekosztások mérnöki telekosztások, 

szabályos és egységes méretű telkekkel. A 

telekméretek 700-800-1500 m2 között váltakoznak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2. Területfelhasználás vizsgálata 

 

A község belterületén lakóterületi funkciók dominálnak, emellett a közfunkciót ellátó épületek, 

intézmények épületeinek tömbjét településközpont vegyes területbe sorolta a hatályos 

településrendezési terv. A pincék különleges területbe, a mögöttes részek mezőgazdasági kertes 

területbe sorolta. A belterületi, vagy belterület közeli egyes üzemek, gyárak, telephelyek gazdasági 

besorolású területfelhasználásban vannak. Az ipari park területe szintén gazdasági 

területfelhasználásban van. A turizmust, vendéglátást, idegenforgalmat, sportolást stb. kiszolgáló 

területek különleges területfelhasználásban vannak a településen. Kopaszhegy (Motocross 

pálya)teljes területe szintén idegenforgalmi besorolású.  
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A lakóterületek növelése érdekében belterületen és a belterülethez csatlakozó részeken a hatályos 

rendezési tervben új lakóutcák, lakóterületek ill. tömbfeltárások kerületek kijelölése. Ezen 

fejlesztések egy része realizálódott már, másik része még kialakulóban van. A tendenciát látva a 

lakóterületi kijelölések fenntartása megfontolandó, továbbra is javasolt.  

A külterület nagyobb részén az erdők dominálnak. A mezőgazdasági területek kisebb része legelő 

művelési ágú, nagyobb része szántóterület. A volt szőlők mezőgazdasági kertes területek. 

 

1.13.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A beépítésre szánt területek aránya az átlagos falusias jellegű településekkel ellentétben 

Piliscséven igen magas. 

A beépítésre szánt területek a településen a lakóterületek, 

településközpont vegyes területek, különleges területek, sport és 

szabadidős területek, a pincefalu területe, a különleges 

idegenforgalmi területek és a lovas turizmus területei, valamint a 

gazdasági területek. 

A beépítésre nem szánt területek a településen a mezőgazdasági 

területek, zöldterületek, erdőterületek, közlekedési területek és egy 

nagy kiterjedésű különleges idegenforgalmi terület. 

 

1.13.4. Tulajdonjogi vizsgálat 

 

Piliscséven az átlagostól eltérően, nem megszokott módon, jelentős területek vannak 

önkormányzati tulajdonban és állami tulajdonban. Az önkormányzat nem csak a közterületek és 

intézményterületek tulajdonosa, hanem jelentős mezőgazdasági területek tulajdonosa is. Az állami 

területek az közigazgatási terület erdőterületei. 
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1.13.5. Az épületállomány 

 

Az alábbi ábrán Piliscsév lakásállományának alakulása található: 

 

Piliscséven a 2010-es csúcs óta a lakásállomány újra erős emelkedést mutat. 

Az alábbi ábrán, a Piliscséven épített lakások számának alakulása látható a 2009-2018 évek 

közötti intervallumban: 

 

 

 

1.13.6. Beépítési jellemzők (mód, mérték, sűrűség) 

 

A település lakóépületei szinte kivétel nélkül oldalhatáron álló beépítésűek, a falusias 

telekhasználatnak megfelelően. A lakóépületek az utcákhoz közel, kis előkerttel vagy előkert 

nélkül kerültek elhelyezésre.  

A történeti falu területén a beépítés sűrű, sokszor zártsorúsodó. A házak jellemzően nagyon kis 

telken állnak. A lakóházak mögötti kertségek jellemzően külön ingatlanok. 
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Az újabb építésű településrészeken a beépítés szellős, a házak jellemzően nagy és szabályos 

alakú telkeken állnak. A beépítés oldalhatáron álló, előkert nélkül vagy minimális előkerttel. 

 

A gazdasági területek beépítése szellős, szabadon álló. 
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1.13.7. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 

Jelen megalapozó dokumentációhoz új örökségvédelmi hatástanulmány készül. 

 

1.13.8. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

 

A község területe nem része világörökségi területnek vagy az országos világörökség várományos 

területeknek. 

 

1.13.9. Műemlék, műemléki környezet 

 

A településen az alábbi országosan védett műemlék található: 

Műemléki jegyzék leírása szerint: 2512 6355 Római katolikus templom; Műemlék II; késő barokk, 

építési év 1763-1780. Berendezés: főoltár, barokk, 18.sz. vége, keresztelő kút 19.sz. eleje. Hrsz: 

1, Hősök tere 11. 

Műemléki környezet 2/3, 1519, 1522, 1523, 1712, 4, 3, 1790/1, 2/1, 2/2, 975, 970, 966, 965, 964, 

1738, 1788/1, 1789/1  

 

1.13.10. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület,  

 

A településen történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem található. 

 

1.13.11. Nemzeti emlékhely 

 

A településen nemzeti emlékhely nem található. 

 

1.13.12. Helyi védelem 
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A település településképi rendelete az alábbi objektumokat részesít helyi védelemben: 

- Lakóház, Petőfi u. 25., 37., 41. hrsz: 1407, 1399, 1395 

- Lakóház, Kesztölci u. 45. hrsz: 1346 

- Lakóház, Kesztölci u. 6. hrsz: 1350 

- Szt. Vendel talapzat Kesztölci utca vége hrsz: 0115 

- Lakóház, Rákóczi u. 5., 11., hrsz: 1447.,1450,  

- Lakóház, Szabadság u. 5. hrsz: 1717/2 

- Lakóház, Béke u. 9., 28. hrsz: 946, 28 

- Lakóház, Kossuth L. u. 24. hrsz:1805 

- Lakóház, Urbanics u. 4. hrsz: 284 

- Lakóház, Nagy Imre u. 29. hrsz: 190/3 

- Tájház , Béke út 6., teljes ingatlan Tájház 

- Lakóház, Ady E u. 25. hrsz: 55/1 

- Szt. Orbán szobor, pincesor hrsz: 0150 

- Kisboldogasszony szobor, Iskola u. 1. hrsz: 1518 

- Kereszt, Ady E. u. vége hrsz: 035/1Kereszt és 32 db sírkő, Hősök tere 1. hrsz: 2 

- Templom és keresztelő kút Hősök tere 1. hrsz: 2 

- Kálvária, Kálvária u. vége hrsz:1900 Kálvária domb 

- Kereszt, Dózsa u. vége hrsz:2142 

- Kereszt, Basa u. vége hrsz: 08 

- Pince Rákóczi u.1. hrsz:1445 

- Plébánia, Hősök tere hrsz: 1519 

- Pince, Rákóczi u.1 hrsz: 1445 

- Pince, Ady E. u.  hrsz: 1876 

- Pincesor Tatár u. vége hrsz: 1607, 0134/3 

- Pincesor, Ady E. u. vége hrsz: 1829-1853 

- Pincesor, Tatár u. vége hrsz: 1607., 0134/3. 

- Pincesor, hrsz: 5302-5370., 5002-5102., 4901-4906., 4503-4578., 4601-4622.  

- Hlinyíki gesztenyefák, hrsz: 1607 

- Pincesor felé a kereszt, hrsz: 010 

- Jubileum téri emlékkő, hrsz: 280/6 

- km-es útjelző kő, Béke u. 57. előtt hrsz: 884/1 

- Bányász emlékmű, Bányász tér hrsz: 1578 

- Eszperantó forrás, hrsz: 0152/b 

 

 

1.13.13. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 

A településen az épített környezetben nem jelentkezik jelentősebb környezeti konfliktus.  

 

1.14. KÖZLEKEDÉS 

 

1.14.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
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Piliscsév község közúthálózati szempontból kiváló fekvésű település, hiszen, ahogyan azt már 

említettük, a 10 számú főút mentén fekszik, de annak átmenő forgalma a települést nem terheli. 

Piliscséven halad át a 2. számú Budapest-Esztergom vasútvonal is, amelynek megállója és P+R 

parkolója is van a településen. 

A település feltárását biztosító 11125 számú állami bekötő úton kívül Piliscsév egyéb kiépített 

közlekedési kapcsolattal nem rendelkezik. 

A megyei területrendezési terv előirányozza a 11125 számú állami bekötő út kiépítését Kesztölcig 

a 11126 számú állami bekötő útig. 

 

A tervezés alatt álló M100 gyorsforgalmi út a tervek szerint Piliscsév területén a település 

belterületétől keletre halad majd. Az M100 gyorsforgalmi út és a 10 számú főút csomópontjából 

kiindulva átszeli Piliscsév gazdasági területeit, alagúttal halad át a Kopasz-hegy alatt, majd 

keresztezi a Csévi-patakot és végül a mezőgazdasági területeken keresztül eléri a Kesztölc-

Piliscsév közigazgatási határt és közigazgatási határ mentén Kesztölci területen. A település a 

Leányvári csomópontból közvetlen útkapcsolatot kap a gyorsforgalmi útra, amely csomópont még 

kedvezőbb közlekedésföldrajzi helyzetbe hozza majd a települést. 

Az M100 gyorsforgalmi út mellett a magasabb szintű területrendezési tervekben, valamint 

Piliscsév hatályos településrendezési tervében szerepel a település területén áthaladó 

nyomvonallal tervezett M10 gyorsforgalmi út is. Ehhez az úthoz azonban még pontos 

nyomvonaltervek nem állnak rendelkezésre.  

A nyomvonal beillesztésére 2006 évben elkészült településrendezési tervmódosítás során az 

alábbi műleírás készült: „A 10-es számú főút (most már M10 gyorsforgalmi út) Piliscsévet érintő 

szakaszára több alternatíva került kidolgozásra. A nyomvonaltervek alapján a pincesort északról 

kerülő felszíni vezetésű, és a pincesor és a falu között húzódó részben terepszint alatti vezetésű 

variációk szerepeltek a korábbi rendezési tervben. A végleges nyomvonalterv szerint a falu 

belterülete és a pincefalu között haladó, kb. 750 m hosszan terepszint alatt kialakítandó 
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nyomvonal kerül megvalósításra. Az út szabályozási szélessége által érintett területek 

mezőgazdasági szántóterületek, illetve gazdasági erdő területek.”) 

 

 

1.14.2. Közúti és vasúti kapcsolatok, közösségi közlekedés 
 

Piliscséven a tömegközlekedés az állami bekötőúton halad. 

Buszmegállók: a 10. számú főútról bekötő körforgalomnál, a vasútállomásnál,  a Béke utca mentén: 

a Faluszélen, a Béke utca 116 előtt, a volt Takarékszövetkezetnél, valamint a Hősök terén és a 

Kesztölci utca középső szakaszán kialakításra került autóbusz fordulóban vannak.  

A település vasútállomása a falutól kicsit távolabb található. A belterületet és a vasútállomást külön 

nyomvonalon kiépített, biztonságos kerékpárút köti össze. Az állomás mellett a gépjárművek és 

kerékpárok számára kiépített P+R parkoló található. 

A Buszjáratok fő irányai: 

- Esztergom 

- Leányvár 

- Kesztölc 

 

1.14.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

A település belterületén kiépített kerékpárút vagy kerékpáros nyomvonal nem található. A 

vasútállomáshoz vezető kerékpárút mellett egyéb kerékpárút, kerékpáros nyomvonal külterületen 

sem található. A térségi területrendezési tervekben sem szerepel egyelőre olyan tervezett 

kerékpáros nyomvonal, amely Piliscsévet is érintené. A gyalogos közlekedés feltételei a település 

lakóutcáiban nagyrészt megoldottak. A közelmúltban sok utcában épült ki új járda. 

M10 

M100 
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1.15. KÖZMŰVESÍTÉS 

 

Piliscsév közműellátása teljes, ennek ellenére találhatók azonban még alacsony komfortfokozatú 

lakóházak a településen. 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) 

 

 
 

1.15.1. Vizi közművek 

 

Az alábbi ábrán a közüzemi ivóvízvezeték-, és közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 

látható a 2009-2018. évek közötti intervallumban: 

 

 

Az alábbi ábrán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) látható a 

2009-2018.évek közötti intervallumban: 
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Az alábbi ábrán a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya látható (%) a 2009-

2018.évek közötti intervallumban: 

 

Közüzemi ivóvízvezeték és csatornahálózat hossza (km) 

 

Közműolló (egy km vízvezetékhálózatra jutó csatornahálózat) (km) a településen zárt. 

 

 

1.15.1.5. Vízgazdálkodás és vízellátás  

 

Piliscsév ivó- és tűzivíz ellátása teljes körűen megoldott. 

A község vízellátását az Észak-Dunántúli Vízmű Rt. biztosítja. Az ÉDV vízbázisairól a víz a dorogi 

vízműtelep 2x1000 m3-es medencéjébe jut. Ettől a magaslati tározótól indul a leányvári ág NA 400 

mm-es gerincvezetéke. Ez a gravitációs vezeték továbbítja a vizet a Vaskapu-pusztai átemelő 500 

m3-es térszíni medencéjébe. A telep szivattyúinak egy része a regionális ág leányvári 2x500 m3-

es magastározójára dolgozik. Innét a vezeték NA 300 mm-es keresztmetszetre szűkül. A község 

ellátása erről a regionális vízműről leágazó vezetékről történik. A 10 számú főút mellett húzódó NA 

300-as vezetékről NA 150-es méretű vezeték ágazik le, mely a település NY-i szélén lévő 

nyomásfokozóba csatlakozik. A vezeték a Kálvária utca végén lévő térszíni 2x150 m3-es végponti 
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ellennyomó medencébe köt, melynek túlfolyó szintje 234,30 mBf. A piliscsévi domboldali 

medencék biztosítani tudják a hálózati nyomást a 205 mBf alatti fejlesztési területeken. 

A gazdasági terület vízellátása a meglévő NA 150 nyomó vezetékről biztosított. 

 

1.15.1.6. Szennyvízelvezetés 

 

A szennyvízhálózat a település teljes belterületén (1999-ben) és a gazdasági területen is kiépült.  

A rákötések aránya magas. Piliscsév saját szennyvíztisztítóval 

rendelkezik. Ez a szennyvíztisztító telep a település 

közigazgatási határának északi részén került elhelyezésre 

Leányvár határában a 10. számú főút közelében. A kistérségi 

regionális szennyvíztisztító 1000 m3/nap kapacitású. Ez 

elegendő három község, Kesztölc, Leányvár és Piliscsév 

ellátására. A telep a technológia szempontjából teljes oxidációs, 

eleven iszapos berendezésű, nyitott iszapkezelés nélküli.  

 

1.15.1.7. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 

Piliscsév a Kenyérmezői patak és a Csévi patak vízgyűjtő területén helyezkedik el. A csapadékvíz 

elvezetése kiépített árokrendszerekben csak részlegesen megoldott. Az esetenként nagy 

mennyiségű lehulló csapadékvíz elvezetése helyenként gondot okoz. (A település belterületének 

északi oldalán ennek elvezetésére csapadékvíz-elvezető övárok létesült.) 

Talajvízszint észlelő kút nincs a településen, de azt lehet azért tudni, hogy a talaj felső 10 

méterében időszakonként kisebb lencsékben található talajvíz. A tervek szerint a patakok mindkét 

oldalán beépítésre szánt területek lesznek. Ezek a település többi területéhez viszonyítva elég 

mély fekvésű területek, ezért beépítésük előtt mindenképpen javasolt talajmechanikai 

szakvélemény készítése.  

Árvíz és belvízveszélyes területek nem találhatók a településen. 

A terület a Dunakanyar vízbázisának háttér területe, így a vízminőség védelme kiemelt fontosságú. 

 

1.15.2. Energia 

 

A piliscsévi villamos hálózat megtáplálása a Kesztölc és Leányvár felől 20 kV-os vezetékekkel 

történik. Emellett a település közigazgatási határának északi részén áthalad egy kelet-nyugati 

irányú 120 kV-os légvezeték is.  

A település gázellátása a dorogi gázátadóból történik. A gázvezeték 6 bar nyomással üzemel. 

Kesztölc felől NA 150 acél nagyközépnyomású gázvezeték érkezik a Kesztölci út végében található 

gázfogadó állomáshoz. Innen középnyomású D 110-es, majd D 63-as gerincvezeték látja el a 

települést.  
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1.15.2.5. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

 

A településen az önkormányzati tulajdonú épületeken már eddig is jelentős energetikai 

korszerűsítés történt. 

A lakossági épületállományban is mindinkább megjelenik a környezettudatos építési szemlélet 

(nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzati hőszigetelés), amely továbbiakban is kívánatos 

tendencia. 

A környezetkímélő, tiszta energiaforrások kiaknázására és hasznosítására célszerű egy – a teljes 

szabályozási területegységet felölelő - átfogó tanulmány elkészítése a megújuló energiaforrások 

helyi lehetőségeinek feltárására és reálisan, a gyakorlatban is megvalósítható felhasználási 

lehetőségeinek kidolgozására.  

Napenergia:  

A napenergia kiaknázásának és hasznosításának elősegítésére javasolható egy olyan ösztönző 

energiatakarékossági pályázati dokumentációs csomagterv kidolgozása, mely a speciális helyi 

viszonyokhoz és lehetőségekhez igazított alapváltozatokat tartalmazza. Ez lehet pl. az új 

beépítési területek esetében a tervezett épületek megfelelő tájolásának előírása és olyan 

tetőidomok meghatározása, melyekkel a legjobban hasznosítható a napenergia akár aktív, akár 

passzív napkollektorok elhelyezésével. A településszerkezeti tervben kell/lehet jelölni azokat a 

külterületeket, ahol napelemparkok létesítése lehetséges a településen. 

Energiaerdő: 

Szintén a településszerkezeti tervben kell/lehet jelölni azokat a külterületeket, ahol – 

tájképvédelmi és környezeti szempontok alapján – energiaerdők ültetése (és letermelése) 

lehetséges. A fa – mint megújuló energia – felhasználására térségi koncepció készítése javasolt, 

az optimális megoldások kiválasztására (pl. pelleterőmű) és kidolgozására. 

 

1.15.2.6. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 

Az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése terén nagyot lépett előre a 

település, hiszen már megvalósultak aza alábbi beruházások: 

• napkollektor az Óvodában, és  

• napelemek elhelyezése a régi Hivatal épületén,  

• napelemek elhelyezése a Művelődési Házon, 

• napelemek elhelyezése az Óvodán és  

• napelemek elhelyezése a Községházán 

 

Az Iskolában, az óvodában és az új önkormányzati hivatalban megtörtént a fűtési rendszer 

energiatakarékos átalakítása.  

Az épületek energia hatékonysági tervezésénél továbbra is a komplex gondolkodást javasoljuk 

szem előtt tartani, mely nem önálló szigetként kezeli az épületeket, hanem egy egységes 

rendszerként. A község alternatív energia forrásait megvizsgálva célszerű a gazdaságossági 

számítások után a megfelelő megoldást választani. 
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1.16. KÖRNYEZETVÉDELEM  

 

1.16.1. Talaj, felszíni és felszín alatti vízvédelem, természetes növényzet 

 

A település a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, a lehulló csapadékot a Kenyérmezei-patak és a 

Csévi-patak vezeti le. Felszíni vagy felszín alatti vizek szennyezettségéről, talajszennyezettségről 

a településen nincs tudomásunk. A talajvíz a településen a felszín alatt 1 méter mélységben van. 

A felszíni víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 

27/2004. KvVM rendelet alapján Piliscsév közigazgatási területe felszín alatti víz szempontjából 

érzékeny területnek minősül. 

 

1.16.2. Levegőtisztaság és védelme 

 

Mivel Piliscséven szennyező, környezetet terhelő ipari jellegű termelés nem volt, illetve a település 

külterülete növénytakaróval és nagy kiterjedésű erdőkkel borított, a levegő nem szennyezett. A 

főbb közlekedési utak mentén találkozhatunk a belső égésű motorok káros szennyezőanyag 

kibocsátásával. A nagyforgalmú közlekedési nyomvonalak azonban a lakott területektől távol 

esnek. (Ezt a minimális szennyezést szükség esetén lehetne út menti fa és bokorsorokkal 

csökkenteni.) A településen már régen megtörtént a gáz hálózat bevezetése, így a fűtési szezonból 

adódó levegőszennyezés is minimális a településen.  

Piliscsév község a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet alapján a 10. számú zónába tartozik. 

 

1.16.3. Zaj- és rezgésterhelés 

 

Piliscséven a légszennyeződéshez hasonlóan a legnagyobb zajforrás is a közlekedéshez köthető, 

ezen belül is a térségi átmenő forgalomhoz. A közúti forgalomból eredő zaj- és rezgésterhelés távol 

esik a lakóterületektől és védendő területektől, így káros terhelést nem eredményez. A vasúti zaj 

és rezgés tekintetében a vasút villamosítása hozott kedvező fordulatot a településen. A vasút általi 

terhelés elhanyagolható. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet előírásait, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásait, a 

zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. 

 

1.16.4. Sugárzás védelem 

 

A településen sugárzást indukáló tevékenység nincs és nem is tervezett, védett területek nem 

kerültek kijelölésre. 

 

1.16.5. Hulladékkezelés 

 

A települési kommunális hulladék elszállítását a Kommunál-JUNK Kft. végzi. A szemétszállítás 

szervezetten megoldott. A hulladék a dorogi lerakóba kerül. 



 

 

 

 

 133 

 www.ter-halo.hu 

 
 

A szelektív hulladék elszállítását a településen a Kommunál-JUNK Kft. végzi. Házhoz menő 

rendszerben szállítják el a műanyag– és fém valamint a papír hulladékot, szezonálisan a 

zöldhulladékot is.  

 
 

A hulladékgazdálkodásban feltétlen prioritást nyer a „megelőzés” elve, azaz, hogy minél kevesebb 

hulladék keletkezzen, valamint fontos a keletkezett hulladék lerakásának csökkentése. Ez együtt 

jár különböző hulladékkezelési technológiák alkalmazásával, különösképp a 

hulladékhasznosítással. Sorrend: megelőzés- hasznosítás-lerakás. 

A hulladékgazdálkodási szempontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) által megfogalmazott általános szabályok szerint, valamint a hatályos 

felhatalmazó rendelkezésekben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Ht. 88. § (1) pontja szerintieknek megfelelően kell 

alkalmazni. 

 

1.16.6. Vizuális környezetterhelés 

 

Vizuális környezetterhelésről jelenleg nincs tudomás a településen. 

 

1.16.7. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 

A településen érzékelhető konfliktus nincs, a külterületek használta során jelentősen eltérő 

használat nem tapasztalható. A külterületeken jelentős részben mezőgazdasági és erdőgazdasági 

tevékenység, növénytermesztés folyik.  

 

1.17. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

 

A település közigazgatási területe nem tartozik földrengésveszélyes övezetbe, vagy széleróziónak 

kitett területek közé.  

Belvízveszély, belvizes probléma Piliscsév területén szintén nem jellemző. 
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1.18. Ásványi nyersanyag lelőhely 

 

Bányaterület/bányatelek a településen: Piliscsév Homok-I. bányatelek. 

Csúszásveszélyes terület: szeletes rétegcsúszás és földcsuszamlás. 

A külterület jelentős része felületi erózióval és vonalas erózióval érintett. 

 

https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/ 

 

1.19. Települési klíma 

 

A terület éghajlatára az erdős táj kedvező befolyással van. A nyár mérsékelten meleg, a tél nem 

túlságosan szigorú, a napfényes órák száma közepes. Területünk csapadékban nem mondható 

gazdagnak, mivel a hegyvonulat iránya megegyezik a csapadékot hozó uralkodó széliránnyal. Az 

évi csapadékmennyiség 600-700 mm között változik. A hőmérséklet évi átlaga 9 ⁰C körül 

ingadozik. A hegytetőkön ezek az átlagok jóval alacsonyabbak. A jobbára mészkőből felépült Pilis 

vízszegény vidék. A lehulló csapadékvíz leszivárog a sziklák repedésein, ami meggátolja a 

vízhálózat kialakulását. A területen számos forrás fakad, amelyek tiszta, friss vizükkel üdítik fel 

az arra járó turistákat. 

 

2. Helyzetelemzés, ahogy ma a lakosság látja és látni szeretné 

Piliscsévet 

 

Ezen fejezetben azt kívánjuk bemutatni, hogy a településen végzett kérdőíves felmérés során a 

beérkezett válaszok alapján hogyan látja ma PILISCSÉVET a lakónépessége. A beérkezett 

kérdőívek száma 38 db. 
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2.1. JELENKÉP 

 

Az Ön szerint milyen élni a településen? Milyen pozitív és milyen negatív jellemzői vannak? 

kérdéskörben az alábbi válaszok születtek: 

 

Milyen pozitív jellemzői vannak? 

- Csodás környezet. 

- Jó a közbiztonság. 

- Gyönyörű település, jó itt élni, mintha 

mindig nyaralnánk. 

- Zsákfalu lévén az átmenő forgalom 

minimális. 

- Jó levegő, csend, tisztaság 

- Van motocross pálya 

- Főváros közeli 

- Az elmúlt években javult a 

tömegközlekedés. 

- Vannak gyökereink, történelmünk, 

hagyományaink, amelyet ápolunk.  

Milyen negatív jellemzői vannak? 

- Sok szép földrészt adtak el, kerítettek le. 

- Rossz minőségű, hangos főút vezet 

oda. 

- Teherautóforgalom. 

- Sok a beköltöző, nincs megfelelő 

infrastruktúra 

- Egyre több az idegen, főleg a 

pincesoron. 

- Tömegközlekedés rossz. 

- Oktatás színvonala rossz. 

- A gyakori égetés zavaró, büdös. 

- A helyi kocsma kerthelyisége hangos, 

trágár. 

- Zsákfalu létére nagy a teherforgalom, 

közlekedési morál balkáni, utak 

minősége rossz. 

- Játszótereket lehetne bővíteni. 

- Járdák hiánya. 

- Kereskedelem visszamaradott 

- Unalmas élet 

- Belterjes "Mi kis falunk" feeling 

- Nincs étterem 

- Utazni kell a munkahelyért, 

bevásárlásért, továbbtanulásért. 

- Busz-vonat kevés, akinek nincs kocsija, 

halott. 

 

2.2. JÖVŐKÉP 

Az Ön milyennek szeretné látni települését 10-15 év múlva, melyek legyenek a legfőbb 

jellemzői! Milyen szolgáltatásokat biztosítson a település, és milyen fejlesztéseket 

valósítsanak meg? kérdéskörben az alábbi válaszok születtek. (A felsorolás – fentről lefelé 

haladva - a válaszadók általi fontossági sorrendet, a válaszok előfordulásának 

gyakoriságát is tükrözi)  

- A település nyugalmát elősegítendő az ipari létesítményeket a vasút felé tervezzék, 

tehermentesítve ezáltal a falu úthálózatát.  

- Zsákfalu lét megőrzése, forgalomnövekedés elkerülése. 

- Helyi kereskedelem fejlesztése (üzletek, bérelhető helyiségek, hentesüzlet is 

kellene). 
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- Közösségi programok fejlesztése. 

- Hagyományok megőrzése. 

- Utak minőségének javulása.  

- Tömegközlekedés javulása. 

- Szatócsbolt mintára működő bolt. 

- Kevesebb zugkocsma 

- Wifi elérhetőség 

- Online hivatal, profi ügyintézés  

- Helybéli munkahelyteremtés 

- Intézmények fejlesztése 

- Szolgáltató és kisipar szorul fejlesztésre. 

- Gyógyszertár 

- Esővíz elvezetés megoldása 

- Gazdaságok növekedése 

Ehhez kapcsolódóan feltettük azt a kérdést, hogy Ön szerint melyek a leginkább 

megvalósításra váró konkrét települési feladatok? A beérkezett válaszok alapján 

sorrendben a legfontosabb fe jlesztési területek: 

járdák, utak felújítása, kerékpárút 

létesítése 85 

játszóterek/közösségi terek létrehozása 

47 

kulturális események bővítése, 

programok szervezése  25 

idegenforgalmi létesítmények 

kialakítása, a meglévők fejlesztése  22 

zöldfelületek növelése 28 

autóbusz parkolók áthelyezése a 

centrumból 5 

az épített örökség elemeinek megőrzése 

azok optimális felhasználásával  22 

oktatás fejlesztése  

60 

idősotthon létrehozása 1 

vezetés-lakosság közötti kommunikáció 

csatornája 

5 

Sportcsarnok (tornaterem) építése 2 

Szolgáltató, kisipar fejlesztése 1 

 

A válaszadók által az 5 legfontosabb megvalósításra váró konkrét települési feladatok a 

következők: 

- járdák, utak felújítása, kerékpárút létesítése;  

- oktatás fejlesztése;  

- játszóterek, közösségi terek létrehozása; 
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- munkahelyteremtő beruházások támogatása, valamint a  

- zöldfelületek növelése. 

  

2.3. LAKÁSHELYZET, LAKÓTERÜLETEK 

 

Arra a kérdésre, hogy „Meddig növelhető optimálisan a település népességszáma?” a válaszok 

aránya az alábbiak szerint alakult: 

2500-2600 fő 2 

2600-2800 fő 14 

2800 fő felett 6 

nem szükséges növekedni 13 

 

A válaszadók 36,84%-a szerint 2600-2800 főig növelhető optimálisan a település 

népességszáma, míg 34,21%-uk szerint nem szükséges tovább növelni a település 

népességszámát. 

 

Arra a kérdésre, hogy „Mely terület fejlesztését tartja a legfontosabbnak?” a válaszok aránya 

az alábbiak szerint alakult: 

munkahelyteremtő gazdasági 40 

területrendezési (pl.: fejlesztési 

területek kijelölése) 31 

szociális, egészségügyi 

43 

közösségépítő, kulturális 37 

sport, rekreációs 37 

turisztikai 25 

infrastrukturális 36 

széleskörű kereskedelmi, szolgáltató 36 

oktatási 

78 

 

A válaszadók az alábbi fejlesztéseket tartják a legfontosabbnak:  

- oktatási; 

- szociális, egészségügyi; 

- munkahelyteremtő gazdasági;  

- közösségépítő, kulturális; 

- sport, valamint rekreációs  

fejlesztés. 

 

Tudja-e, hogy a hatályos településrendezési terv hol jelölt ki lakóterületfejlesztési 

területeket? 

igen 12 

nem 

22 
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A válaszadók 57,89%-a nincs tisztában azzal, hogy a hatályos településrendezési terv hol 

jelölt ki lakóterületfejlesztési területeket.  

 

A kijelölt lakóterület-fejlesztési területek közül mely(ek) azok, amelyek felhasználása 

akadály(ok)ba ütközik? Amennyiben tud akadályozó tényező(k)ről, úgy mi az (mik azok)? 

 

- Dózsa György utca végében épülő lakópark építésénél a teherautók tönkre  teszik 

az utcát. 

- Kiesnek mind a centrumból, mind a fő közlekedési útvonalból 

- Sok terület külföldön élő magánszemély kezében van, és nagyon sok tulajdonos 

van. 

 

Szükségesnek tartja újabb lakóterületek kijelölését? 

 

A válaszadók 65,79%-a szerint nincs szükség újabb lakóterületek kijelölésére.  

 

Amennyiben igen, akkor a település mely részén/részein? 

 

- A falu elején lévő műveletlen mezőgazdasági területen 

- Vörösvári utca régi szőlők 

- Bármely részén 

- Lakópark Béke út között 

- Vasútállomás és falu széle között, ha kifelé megyünk, az úttól jobbra  

- Béke utca-Vörösvári-Ady utcák határolta terület 

 

Amennyiben nem, akkor miért nem?   

 

- A falu meglévő lakóterületén kellene elsősorban hasznosítani a romos telkeket, 

nem a zöldterület felé terjeszkedni agresszívan.  

- Minél több ember, annál nagyobb autós forgalom  

- Fejlesszék inkább a meglévő lakóterületek infrastruktúráját.  

- Ne városiasodjunk el. 

- Nem kell növelni a lakosszámot. 

 

Milyen beépítésű és karakterű lakóterület kialakítását tartja a legfontosabbnak? 

 

családi házas, falusias 18 

családi házas, kertvárosi 4 

kisvárosi  
 

A válaszadók 47,37%-a családi házas  beépítésű, falusias karakterű lakóterületek kialakítását tartja 

fontosnak az új lakóterületeken is. 
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Ön szerint optimálisan mekkora az a lakóterületi telekméret (szélesség, terület), amelyen 

lakóépület elhelyezhető? 

 

falusias lakóterület (pl.: 1000 m2) 

25 

kertvárosi lakóterület (pl.: 600 m2) 5 

700-800 m2 1 

 

 

A válaszadók 65,79%-a szerint a falusias lakóterület a legoptimálisabb a lakóépület elhelyezése 

szempontjából, mely kb. 1000m2 

 

Szükségesnek tartja a letelepedők számára támogatás nyújtását?   

 

igen 5 

nem 

30 

 

A válaszadók 78,95%-a szerint nincs szükség támogatás nyújtására a letelepedők számára. 

 

Ha igen, akkor milyen formában? 

 

- A meglévő lakókat, már itt élőket támogassák inkább 

- Csak hiányszakmákat művelő személyek és vállalkozók esetén 

- Tájékoztatás, a település bemutatása, értékek megnevezése, szokások 

ismertetése, helyi szabályozások megismertetése 

- Anyagi támogatás és szolgáltatás nyújtása (eü., oktatás stb.) 

 

Mi jellemző a jó lakókörnyezetre? 

 

csendes 29 

tömegközlekedési eszköz könnyen elérhető 17 

nem a fő közlekedési útvonalak mentén 

található 12 

közelében zöldfelület található 17 

közelében az alapvető kiskereskedelmi, 

vendéglátó, szolgáltató egységek 

megtalálhatók   

12 

közelében nagyobb gazdasági egység nem 

található   

12 

közelében nagyobb népességet, forgalmat 

vonzó létesítmény nem található  

11 

az igazgatási, egészségügyi, kulturális 

intézmények könnyen elérhetők  

13 
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központi elhelyezkedésű, forgalmas   2 

helybéliek szellemisége támogató és 

befogadó 

1 

iskola legyen a közelben 1 

 

A válaszadók szerint az alábbi tulajdonságok jellemzők a jó lakókörnyezetre: 

- csendes, 

- tömegközlekedési eszközzel könnyen elérhető, 

- valamint közelében zöldfelület található.  

 

A kiválasztott jellemzők közül lakókörnyezetében vagy a településen melyek hiányoznak? 

 

- A csend hiányzik a falu első harmadában.  

- Béke úton zavaró a forgalom. 

- A tömegközlekedés nem segíti, inkább akadályozza az itt élőket. 

- Vörösvári utca 

- Kereskedelem 

- Alapvető kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységek hiányoznak (Dózsa György 

utca) 

- Nincs szórakozási lehetőség  

 

Zavarja lakásának vagy telkének használatában zaj-, vagy levegőszennyezés? 

Amennyiben igen, akkor az hol található? 

 

igen 16 

nem 20 

 

- Falu közepén a kocsma miatt zaj 

- Forgalom zaja 

- Égetés miatt levegőszennyezés 

- Béke út 

- Kesztölci utca vége 

- Templom mellett 

- Káposztásban a szennyvízszivattyú nagyon büdös, feljön a pöceszag 

- A falu elején található földeken borzalmas pöceszag van a nem tisztítás miatt 

- Avar égetés, pollen 

 

Amennyiben igen, akkor az honnan és miből ered? 

 

közúti közlekedésből 7 

közeli gazdasági egységből 3 

közeli vendéglátó egységből 1 

dorogi égetőből 1 

közeli állattartásból 4 

közeli intézményből 1 
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fűtésből (szemét, műanyag, zöldhulladék) 1 

közelben épülő lakópark zajos 1 

szennyvíztároló bűze elviselhetetlen 1 

 

A válaszadók 52,63%-át nem zavarja zaj-, vagy levegőszennyezés lakóingatlana használatában, 

azonban sokak szerint a közúti közlekedésből, kocsmából, valamint a különböző illegális 

hulladékégetésből eredő zaj-és levegőszennyezés zavaró. 

 

Fejt ki lakókörnyezetére zavaró hatást a mezőgazdasági tevékenység? 

Amennyiben igen, akkor a zavaró hatás honnan ered és milyen formában jelentkezik? 

 

A válaszadók 86,84%-a nem tapasztal zavaró hatást lakókörnyezetében a mezőgazdasági 

tevékenységből kifolyólag.  

Legtöbben az eperföld folyamatos permetezését, meg nem oldott parkolást és a tarlón hagyott 

földek gazosodását a sok a pollent érzik a legzavaróbbnak. 

 

 

Mit gondol a külterületi mezőgazdasági területeken lakóépület építésének 

megengedéséről? 

 

A válaszadók 65,79%-a ellenzi a külterületi mezőgazdasági területeken történő lakóépület építését. 

 

Amennyiben támogatja, akkor mely területrészeken és milyen teleknagyság/birtokméret 

felett legyen megengedett? 

 

A válaszadók az alábbi javaslatokat tették: 

- Béke úttól északra, 600-800 m2 telek 

- Mindenhol 500 m2 felett 

- 1000 m2 telkek 

- Amennyiben a mezőgazdasági tevékenység indokolja a helyben lakást. 

- Falu szélén. 

- Régi Káposztások területén. 

 

Tart haszonállatot a lakótelkén? 

 

A válaszadók 68,42%-a nem tart haszonállatot lakótelkén. A haszonállatot tartók szinte kivétel 

nélkül baromfit tartanak. 

 

A településen dolgozik? 

Ha nem, akkor miért nem? Mely településre jár dolgozni? 

 

A válaszadók közül 71,05%-a nem a településen dolgozik. A válaszadók közül a legtöbben nem 

találnak képzettségüknek megfelelő munkát a faluban, így a közeli nagyobb településekre járnak 

dolgozni, mint Budapest, Esztergom, Dorog stb.  

 



 

 

 

 

 142 

 www.ter-halo.hu 

 
 

Mely más településre járnak el a legnagyobb számban a munkavállalók? 

 

- Budapest 

- Esztergom 

- Piliscsaba 

- Pilisvörösvár 

- Dorog 

- Óbuda 

- Solymár 

- Pilisszentiván 

 

Milyennek tartja a település munkahelykínálatát? 

 

se számában, se sokrétűségében nem 

megfelelő   13 

megfelelő számú   5 

sokrétű  
sokrétű, de nem elegendő számú 3 

megfelelő számú, de nem sokrétű 5 

nem tudom 4 

 

A válaszadók döntő többsége tehát sem számban, sem sokrétűségben nem tartja megfelelőnek a 

település munkahelykínálatát. 

 

Az alábbiak közül melyek jellemzik leginkább a község kereskedelmi, szolgáltató, 

vendéglátó egységeit, illetve ellátottságát? 

1. széleskörű választék 

2. hiányos ellátottság 

3. könnyű megközelíthetőség 

4. nehéz megközelíthetőség 

5. magas színvonal 

6. alacsony színvonal 

7. jó ellátottság 

8. megfelelő ellátottság 

9. hiányos ellátottság 

kereskedelmi: 

szolgáltató: 

vendéglátó: 

2,6 

2,6 

2,6 

 

A válaszadók döntő többsége szerint a község kereskedelmi-, szolgáltató-, valamint vendéglátó 

egységeire egyaránt jellemző a hiányos ellátottság, valamint az alacsony színvonal.  

 

Szükségesnek tartja a meglévő gazdasági (nem zavaró hatású termelő) területeken felül új 

gazdasági terület/ek kijelölését? 

 

A válaszadók 60,53%-a nem tartja szükségesnek a meglévő gazdasági (nem zavaró hatású 

termelő) területeken felül új gazdasági területek kijelölését. (Ehhez hozzátartozik, hogy Piliscséven 

hatalmas kiterjedésű gazdasági területek vannak, amelyek még nem találtak beruházóra.) 
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Amennyiben szükség van új gazdasági fejlesztési területekre, akkor a település mely részén 

kerüljenek kijelölésre? 

- Meglévő ipari park 

- Állami út mentén a vasút és 10-es főút között 

- Külterületen 

 

Elképzelhetőnek tartaja esetleg zavaró hatású ipari/gazdasági létesítmények letelepedését 

is a településen? 

 

A válaszadók 63,16%-a elképzelhetetlennek tartja az esetleg zavaró hatású ipari/gazdasági 

létesítmények letelepedését a településen. 

 

Amennyiben igen, akkor a település mely részén kerüljenek kijelölésre? 

- Ipari park 

- Vasút és 10-es út között. 

 

Szükségesnek tartja-e a gazdasági egységek letelepedéséhez, működéséhez támogatás 

nyújtását? 

 

A válaszadók 68,42%-a nem tartja szükségesnek támogatás nyújtását a gazdasági egységek 

letelepedéséhez, működéséhez.  

 

Amennyiben igen, akkor milyen formában? 

- Telek, közmű 

- Adókedvezmény 

- Hitel 

- Infrastruktúra kiépítésével 

- Állami támogatás, pályázati lehetőség 

- Szolgáltató kisipar letelepítésére feltétlenül, adókedvezmény, telekkedvezmény 

formájában. 

 

Milyen fő tevékenységű gazdasági egység működését támogatja, vagy ellenzi leginkább a 

településen? 

 

raktározás, szállítás 13-6 I-N 

terményfeldolgozás 8-8 I-N 

kereskedelem (élelmiszer jellegű) 

23-2 I-N 

kereskedelem, szolgáltatás (nem élelmiszer 

jellegű) 18-2 I-N 

bőr, ruházati termékek gyártása 5-8 I-N 

élelmiszergyártás 8-7 I-N 

fémfeldolgozási termék, gép gyártása 6-11 I-N 

elektronikai termék gyártása 11-6 I-N 



 

 

 

 

 144 

 www.ter-halo.hu 

 
 

bányászat 0-19 I-N 

állattartás 

14-9 I-N 

szálláshely-szolgáltatás 

20-1 I-N 

vendéglátás 18-0 I-N 

 

A válaszadók a legnagyobb egyetértésben az élelmiszer jellegű kereskedelmi; szálláshely-

szolgáltatás; vendéglátás; valamint általános kereskedelmi, szolgáltató gazdasági egységek 

működését támogatja, és egyöntetűen ellenzik a bányászat működését. 

 

Ön szerint a gazdaság mely szektorának fejlesztésére van leginkább szükség a településen? 

 

kereskedelem, szolgáltatás 

84 

idegenforgalom 

83 

mezőgazdaság 78 

egyéb szabadidő 66 

ipar 28 

kutatás/fejlesztés 23 

 

 

A válaszadók döntő többsége szerint a kereskedelem, szolgáltatás, idegenforgalom és 

mezőgazdaság fejlesztésére van leginkább szükség a településen. 

 

Található lakókörnyezetében zavaró hatású gazdasági egység? 

 

A válaszadók 73,68%-a szerint nincs zavaró hatású gazdasági egység lakókörnyezetében. Zavaró 

hatásként egyébként a kocsmai hangoskodást és a hajnali teherforgalmat jelölték legtöbben. 

- Kocsmai hangoskodás 

- Béke úton hajnali teherforgalom 

- Fűrésztelep 

- Dózsa utca végén levő szennyvíztároló bűze elviselhetetlen. 

 

Van-e olyan településrész, ahol a jelentős mértékű zavaró hatású (zajos, bűzös) 

tevékenységeket folytatnak? 

 

A válaszadók 73,68%-a szerint nincs olyan településrész, ahol a jelentős mértékű zavaró hatású 

(zajos, bűzös) tevékenységek folynak. 

Ahol azonban folyik ilyen tevékenység az az Ipari park, lovarda, tehéntelep 

 

2.4. HUMÁN JELLEMZŐK 

 

Elégedett a település intézményi ellátottságával? Kérem, aláhúzással jelölje! 
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igazgatási 

29-5 I-N 

egészségügyi/szociális 

33-3 I-N 

oktatási 

17-16 I-N 

kulturális események bővítése, programok 

szervezése  19-14 I-N 

sport és szabadidő 

14-19 I-N 

 

A válaszadók jelentős többsége az egészségügyi/szociális intézményi ellátottsággal van legjobban 

megelégedve, ezt követi az igazgatási intézményi ellátottság, legkevésbé pedig a sport-és 

szabadidős lehetőségekkel. 

Sokan tartják fejlesztendőnek az online ügyintézést, az oktatást, a kulturális rendezvények 

területét, míg a legtöbben a sport-szabadidő területet fejlesztenék. 

 

Amennyiben nem elégedett, akkor hol és milyen fejlesztéseket tart szükségesnek? 

- Tornapark létrehozása 

- Kulturális rendezvények, színház létrehozása 

- Online ügyintézés fejlesztése 

- Hagyományőrző rendezvények 

- Szabadidős-sportolási lehetőségek, sportpálya többfunkcióssá tétele 

- Idősek otthona 

- Helyi oktatási intézmények felmérése eredményesség szempontjából 

- Egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése 

- Oktatás fejlesztése, magas színvonalú kiscsoportos oktatás 

- Bölcsőde 

- Beltéri edzésre alkalmas edzőterem 

- Iskola és tornaterem, tanuszoda bővítés 

- Nyelvtanfolyamok 

- Kevesebb szlovák nyelv óra kellene, több más idegen nyelvből. 

 

Hogyan jellemezné leginkább lakókörnyezetének lakosságát? 

 

fiatalos, lendületes 1 

megfontolt 6 

összetartó 7 

széthúzó 6 

egyéni érdekek által vezérelt 

27 

nagy részben képzett 1 

képzetlen 5 
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A válaszadók 71,05%-a úgy gondolja, hogy lakókörnyezet leginkább egyéni érdekek által vezérelt 

és legkevésbé fiatalos. 

 

2.5. ZÖLDFELÜLETEK, TEREK, SZABADIDŐ 

 

Hogyan jellemezné a település zöldfelületeit (erdőterületek, játszótér, sportterület)? 

 

 

1. megfelelő területű 

2. megfelelő funkciójú 

3. rendezetlen 

4. sötétedés után kerülendő 

5. funkció nélküli 

6. funkcióhiányos 

7. balesetveszélyes 

8. könnyen megközelíthető 

9. hosszabb idő eltöltésére is 

alkalmas 

10. nem megfelelő számú 

erdőterület 
1,8,9 

sportpálya 
1,2,6,8 

emlékpark/közpark 1,2,3,8 

játszótér 
1,2,8 

temető   
  

 
 

A válaszadók többsége szerint az erdőterületek megfelelő területűek, könnyen megközelíthetőek 

és hosszabb idő eltöltésére is alkalmasak. 

A sportpálya területe megfelelő területű, könnyen megközelíthető, de funkcióhiányos. 

Az emlék/közparkok megfelelő területűek, funkciójuk jó, de rendezetlenek. 

A játszótér megfelelő területű és funkciójú, valamint könnyen megközelíthető. 

 

Szükségesnek tartja új zöldterületek kialakítását? 

 

A válaszadók 65,79%-a szerint nincs szükség új zöldterületek kialakítására. 

 

Amennyiben szükségesnek tartaja új zöldterületek kialakítását, akkor hol, és milyen 

funkcióval? 

- Meglévő területek zöldként való megtartása. 

- Lakóterületen belül több fa lehetne. 

- Kesztölc irányából szélvédő jegenyenyír fasor javasolt. 

- Vízműnél lévő fasor megújítása. 

- Jelenlegi buszparkoló áthelyezése során felszabaduló terület parkosítása. 

- Többfunkciós park létrehozása 

 

Igénybe veszi a település alábbi, pihenésre, aktív kikapcsolódásra alkalmas helyszíneit? 

 

erdőterület 

29-7 I-N 

játszótér 

21-11 I-N 
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sportpálya 

12-21 I-N 

fitneszpark 

 
A válaszadók legnagyobb része az erdőterületet veszi igénybe aktív kikapcsolódás céljából. A 

többség a sportpályát egyáltalán nem használja. 

 

Szükségesnek tartja fenti helyszínek fejlesztését? 

A válaszadók 85%-a tartja szükségesnek a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas helyszínek 

fejlesztését.  

 

Amennyiben szükséges a fejlesztés, akkor melyiket milyen célból? 

- Sportpálya többfunkcióssá tétele, fitneszpark 

- Játszóterek szélesebb korosztály kiszolgálása, modernizálása 

- Tömegsport rendezvények lebonyolítása 

- Sportcsarnok létrehozása 

- Játszótér bekerítése 

- Kosárpálya 

 

 

Szükségesnek tartja a szabadidő eltöltésére alkalmas új létesítmények létrehozását, 

területek kialakítását? 

Amennyiben igen, akkor hol és milyen célból? 

 

A válaszadók 55,26%-a tartja szükségesnek a szabadidő eltöltésére alkalmas új létesítmények 

létrehozását. 

Célok: 

 

- Séta és futó, kerékpárutak kialakítása 

- Fedett sportolási lehetőség, többfunkciós kispálya 

- Erdei tanösvények, lovaglóutak 

- Jelenlegi buszparkoló áthelyezése során felszabaduló terület parkosítása 

- Sportcsarnok és tanuszoda 

- Mini vadaspark 

- Igényli, hogy szabadidejének egy részét a településen tudja eltölteni? 

- Amennyiben igen, akkor hol és milyen célból? 

 

Igényli, hogy szabadidejének egy részét a településen tudja eltölteni? 

 

A válaszadók 78,95%-a igényli, hogy szabadidejének egy részét a településen tudja eltölteni. 

Célok: 

- Sport 

- Kulturális, színház 

- Szüreti felvonulás 

- Játszótér 
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- Pihenés 

- Séta, túra 

 

2.6. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEK, UTCAKÉPEK 

 

Melyek a település legvonzóbb értékei? (épületek, építmények, terek, helyek, utcahálózat, 

utcák, utcakép stb…) 

 

- Utcák sokat szépültek 

- A falu természeti elhelyezkedése, 

fekvése 

- Zsák falu 

- Falusias értékek 

- Országos kéktúra átmenő turistaútja 

- Pincefalu 

- Természet, idős fák 

- Kőkeresztek (dózsa György utca 

végén) 

- Templom 

- Felújított közintézmények 

- Tájház 

- Hősök tere 

- Erdő 

- Játszótér 

- Öreg temető domb

- Szabadság utca, Napsugár és Szőlő utca 

 

Van a településen olyan épített vagy természeti érték, amely megőrzésre érdemes? 

Amennyiben igen, akkor mi az, és hol található? 

- Tájház 

- Templom, templomkert 

- Öreg fák 

- Kálvária domb 

- Pincefalu (Hlinik Pincesor) 

- Hősök tere 

- Zsákfalu jelleg 

- Kesztölci utca Szt. Vendeltől Kesztölcig ne legyen leaszfaltozva, mert megnőne a forgalom. 

- Iskola 

- Kultúrház 

- Falumúzeum, tájház 

- Kápolna 

- Kereszt 

- Mária-szobor 

 

A válaszadók 52,63%-a szerint van a településen olyan épített vagy természeti érték, amely 

megőrzésre érdemes. 

 

Milyen lépéseket kell tennie az önkormányzatnak a település épített és természeti értékeinek 

védelme érdekében? 

 

helyi védelem alá helyezés (anyagi 

támogatással) 15 
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helyi védelem alá helyezés (anyagi 

támogatás nélkül) 6 

információs táblák kihelyezése 9 

önkormányzati tulajdonba vétel és 

hasznosítás (tájház, múzeum, tanösvény) 10 

tulajdonosi, használói kötelesség 6 

 

 

A válaszadók 39,47%-a szerint a település épített és természeti értékeit, azok védelme érdekében 

helyi védelem alá kellene helyezni, ha kell, anyagi támogatással. 

 

Fontosnak tartja a közterületek fásítását? 

 

A válaszadók 71,05%-a tartja fontosnak a közterületek fásítását. 

 

Fontosnak tartja a településkép szempontjából, hogy a közterületek (utak) csapadékvíz 

elvezetési rendszere ne nyílt árkos, hanem zárt csatornás, fedett árkos legyen? 

 

A válaszadók 44,74%-a szerint nem fontos a településkép szempontjából, hogy a közterületek 

csapadékvíz elvezetési rendszere ne nyílt árkos, hanem zárt csatornás, fedett árkos legyen. 

 

Településképi szempontból zavarók-e a közterületről látható reklámfelületek? 

 

A válaszadók 71,05%-a szerint nem zavaróak a közterületről látható reklámfelületek. 

 

Mely utcákban látja szükségét fasorok telepítésének / pótlásának? 

- Béke út 

- Fő út mentén, a vasúthoz vezető gyalogút mellett 

- Petőfi Sándor utca 

- Új belterületbe vont utcák esetében 

- Nagy Imre utca 

- Minden utcában, ahol lehet 

 

 

2.7. KÖZMŰVEK, KÖZMŰELLÁTÁS 

 

Elégedett a település közmű ellátottságával? 

Amennyiben nem, akkor Ön szerint milyen gondok, hiányosságok vannak? 

 

A válaszadók 65,79%-a elégedett a település közmű ellátottságával. 

Gondok, hiányosságok: 

- Csapadékvíz elvezetés 

- Nincsenek utcai kutak 

- Villamoshálózat gyakran meghibásodik 

- Kátyuk 
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- Tv, internet nem széleskörű 

 

Megfelelőnek tartja a településen a közvilágítást? 

Amennyiben nem, akkor hol és milyen problémát tapasztalt? 

 

A válaszadók 78,95%-a megfelelőnek tartja a településen a közvilágítást. 

Problémák: 

- Rózsa köz-Béke út elején lévő villanyoszlopon lévő lámpa fényereje zavaróan erős és pont 

az ablakon világít be. 

- A falu Kesztölci végénél elfogytak a lámpák. 

- Új belterületbe vont utcáknál nincs bekapcsolva a közvilágítás 

- 1-1 lámpa javítása sok időbe telik 

- Vihar sem kell hozzá, hogy napokig ne legyen világítás 

 

Előfordul feszültség ingadozás lakásának áramellátásánál? 

Amennyiben igen, akkor hol? 

 

A válaszadók 78,95%-a nem tapasztal feszültség ingadozást lakásának áramellátásánál. 

Problémás helyek: 

- Kesztölci utca 

- Templom körüli terület 

- Béke utca-Urbanics utca sarka-trafó által okozott áramszünet évek óta 

 

Megfelelő a településen a nagysebességű internet hozzáférés? 

 

A válaszadók 68,42%-a megfelelőnek tartja a településen a nagysebességű internet hozzáférést. 

 

Megfelelőnek tartja a kábel TV szolgáltatást? 

 

A válaszadók 60,53%-a megfelelőnek tartja a kábel TV szolgáltatást.  

 

Elegendő a térerő a mobil telefonok használatához? 

 

A válaszadók 81,58%-a szerint elegendő a térerő a mobil telefonok használatához. 

Amely szolgáltatónál gondok vannak:  

- Vodafone 

- Telenor 

- Telekom 

 

 

Megfelelő a nyári csúcsfogyasztás idején is a víznyomás? 

 

A válaszadók 89,47%-a szerint megfelelő a víznyomás a nyári csúcsfogyasztás idején is. 

 

Tapasztal bűz hatást a szennyvízátemelők környezetében? 
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A válaszadók 50%-a tapasztal bűz hatást a szennyvízátemelők környezetében. 

- Dózsa utca 

- Az "álom" telkeknél 

- Béke utca végén, Polgármesteri hivatalhoz közel 

- Templom előtti buszmegálló 

- Falu elején bicikliút mellett 

- Káposztásokon 

 

Vannak a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban problémái? 

 

A válaszadók 57,89%-a tapasztal problémát a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban. 

- Óvoda előtt 

- Több helyen 

- Árok hiánya miatt az úton szalad a csapadék 

- Dózsa György utcán kimossa a murvát. 

- Szabadság utca 

- Vörösvári utca 

- Béke utca 

- Iskola utca alsó része, Basa utca 

- Kesztölci utca 

- Napsugár utca 

- Petőfi utca 

 

2.8. KÖZLEKEDÉS 

 

Zavarónak érzi a települési főutca forgalmát? 

 

A válaszadók 60,53%-a szerint nem zavaró a települési főutca forgalma. 

 

Szokott lakóingatlana előtt az utcán parkolni? 

 

A válaszadók 50%-a nem szokott lakóingatlana előtt az utcán parkolni. 

 

Rendszeresen használ kerékpárt? 

 

A válaszadók 47,37%-a  nem használ rendszeresen kerékpárt. 

 

Van a településen belül parkolási gondja? 

Amennyiben igen, akkor hol? 

 

A válaszadók 63,16%-ának nincs parkolási gondja a településen belül. 

Ahol gondot okoz a parkolás: 

- Béke utca, Kati néni boltjával szemközt a kanyarban balesetveszélyesen parkolnak. 

- Parkoló kamionok. 
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- A házunk előtt idegen autó parkol, mert kevés a parkolóhely 

- Focipálya mellett 

A válaszadók 34,21%-a rövid ideig (15-30 perc) szokott parkolni a településen. 

 

Hol lenne esetleg szükséges újabb parkoló felületek kialakítása a településen? 

 

- Vasútnál 

- Orvosi rendelőnél 

- Iskolánál 

- Művelődési ház 

- Templom 

- Boltok környéke 

- Út széli párhuzamos parkolást tiltani kellene 

 

Hány személygépkocsit használnak családjában? 

 

A válaszadók 42,11%-ának családjában 1 személygépkocsit használnak. 

 

Szokott rendszeresen autóbusszal utazni? 

Megfelel utazási szokásainak a buszsűrűség? 

 

A válaszadók 65,79%-a nem szokott rendszeresen autóbusszal utazni. 

A válaszadók 55,26%-a szerint megfelelő a buszsűrűség utazási szokásainak. 

A válaszadók szerint azonban menetrend változtatásával azonban még kedvezőbbé lehetne tenni 

a helyzetet. 

 

Igényli, hogy újabb buszmegállók kerüljenek kijelölésre? 

 

A válaszadók 65,79%-a szükségtelennek tartja újabb buszmegállók kijelölését. 

 

Van olyan hiányzó irány, ahová autóbusz járatot kellene indítani? 

 

A válaszadók 26,32%-a szerint szükség lenne új útirányba is buszjáratokat indítani, leginkább 

Budapest felé egy közvetlen járatot. 

 

Szükségesnek tartja a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását? 

Amennyiben igen, akkor milyen formában? 

 

A válaszadók 50%-a szükségesnek tartja a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását. 

Javaslatok: 

- Kerékpársáv kialakítása megfelelő szélességben 

- Megfelelő minőségű útburkolat 

- Kerékpártárolók kialakítása 

- Művelődési ház környékén az út szélesítése 
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Megfelelőnek tartja az egyes településrészek közötti útkapcsolat minőségét? 

Amennyiben nem, akkor mely településrészek között? 

 

A válaszadók 44,74%-a megfelelőnek tartja az egyes településrészek közötti útkapcsolat 

minőségét. 

Ahol javítani lehetne: 

- Főút nagyon rossz minőségű 

- Béke utca burkolata nem megfelelő, de ha jó minőségű lenne, akkor meg még nagyobb 

lenne a forgalom 

- Kesztölci utca 

- Bekötő út 

 

Megfelelőnek tartja a külterületi / mezőgazdasági területi útkapcsolat minőségét? 

Amennyiben nem, akkor hol ne megfelelő? 

 

A válaszadók 44,74%-a tartja megfelelőnek a külterületi/mezőgazdasági területi útkapcsolat 

minőségét.  

Ahol nem megfelelők a mezőgazdasági utak: Pincék felé 

 

 

Van hiányzó, vagy fejlesztendő útkapcsolat a szomszéd települések felé? 

Amennyiben van, akkor melyik település felé? 

 

A válaszadók 44,74%-a szerint van hiányzó vagy fejlesztésre szoruló útkapcsolat a szomszéd 

települések felé. Ezek a fejlesztendő útkapcsolatok az alábbiak: 

- Kesztölci út 

- Pilisszántó 

- Piliscsaba 

 

Elegendő szélességűnek és minőségűnek tartja a település járdáit? 

Amennyiben nem, akkor hol nem megfelelő? 

 

A válaszadók 47,37%-a tartja elegendő szélességűnek és minőségűnek a település járdáit. Nagy 

probléma, hogy babakocsival, kerekesszékkel szinte sehol nem járhatóak, sok részen nem 

megfelelőek, vagy egyáltalán nincs is. 

Ahol nemmegfelelő: 

- A faluból kifelé csak egy oldalon van járda, ezért át kell menni a forgalmas főúton. 

- Minőségi gondok sok helyen. 

- Basa utca eleje 

- Kesztölci utca 

- Petőfi Sándor utca 

- Ahol nem éri el az 1,5 m-t. 

- Több utcában egyáltalán nincs járda 

- Iskola utca bal oldala 

- Dózsa utca végén a Nefelejcs utca sarkától 
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- Vörösvári utcában nincs járda és rossz minőségű az út felülete 

 

Megfelelő minőségűnek és szélességűnek tartja a településen az útburkolatokat? 

Amennyiben nem, akkor hol nem megfelelő? 

 

A válaszadók 78,95%-a nem tartja megfelelő minőségűnek és szélességűnek az útburkolatokat a 

településen. A legnagyobb problémát a Fő utca jelenti, de más utcákban is probléma az útburkolat 

szélessége és minősége. 

Ahol nem megfelelő a burkolat: 

- Főút teljes szakasza alkalmatlan a 2 sávos közlekedésre 

- Béke utca 

- Kesztölci utca elejétől a buszfordulóig 

- Művház előtt, a padka kátyús, kerékpárral járhatatlan 

- Iskola utca 

- Hársfa utca 

- Vörösvári utca 

- Postától az önkormányzatig 

 

 

2.9. EGYÉB 

 

Az Észrevételei, javaslatai a település fejlesztését, rendezését illetően, illetve a tulajdonában 

álló területekkel kapcsolatos, a településfejlesztés, -rendezés körébe tartozó, problémái, 

fejlesztési szándékai kérdéskörben az alábbi válaszok születtek: 

 

- Hasznos lenne több fórum kialakítása, ahol a lakosság véleményezhet, belefolyhat az 

önkormányzat munkájába. 

- Az itt élők testi épségének védelmében a gépjármű forgalom "korlátozása", ellenőrzése 

javasolt. Ennek érdekében pihenő-lakó övezetté nyilvánítás, sebességkorlátozás, 

sebességmérés javasolt. 

- A Kossuth utcában a régi óvoda épület szép lassan összedől. Nincs teteje, rontja a faluképet. 

- Csendes, szép település, szeretek itt élni. Szeretem, hogy az emberek ismeretlenül is 

köszöntik egymást az utcán. Jó tapasztalatom, hogy mióta itt élek, gyakorlatilag minden 

problémámmal nyíltan fordulhattam a megfelelő intézményekhez, az önkormányzathoz, a 

polgármesterhez, ráadásul ezekben mindig gyors segítséget kaptam. Kihívásokat leginkább 

a fejlesztéssel (gondolom a források hiánya miatt) és a korral lépést tartó szellemiséggel 

kapcsolatban észlelek, illetve a település kulturális fejlődésében. A település Kesztölc felőli 

végén nincs falu végét jelző tábla, ez pótolandó. Kesztölci utcában nincs megfelelő járda, ki 

kellene helyezni forgalomkorlátozó táblákat. Béke utca profi felújítását javaslom, 

vízelvezetéssel. Kulturális életben is komoly hiányosságokat látok. A legutóbbi választások 

alkalmával nagyfokú széthúzás, bizalmatlanság alakult ki a faluban. Arra biztatnám a 

település vezetőit, hogy ha mégoly' embert próbáló is lehet a munkájuk során 

negatívumokkal, nehézségekkel való találkozás, igyekezzenek a lehető legnyitottabban, 

legpozitívabban hozzáállni a lakosok felvetéseikhez, és ne csak a kritikát lássák ezekben, 

hanem képesek legyenek a lehetőségeket megfogni és előrébb lendíteni a települést 
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példamutatásukkal. Ezért cserébe én ugyanazt tudom kínálni a magam részéről, illetve 

szívesen beszélgetek erről személyesen. 

- Nagyon szeretem ezt a falut így, ahogy van. Nem szeretném, ha megváltozna. Remekül 

működő igazgatás, kedvesek a hivatalban. Jó kezekben van a falu. A polgármester Asszony 

és a testület jó irányba vezeti a falut. Tudtommal nincs adóssága a falunak, tehát a 

gazdálkodás jól megy. Egészségügy kiváló. Szociális intézmény fejlesztése jó lenne 

bentlakásos idősek otthonává. Nem jó, hogy a gyerekeket máshová kell vinni, az óvodában 

lehetnének kedvesebbek a szülőkkel. Az elöregedett pedagógusok már nem tudnak lépést 

tartani a diákjaikkal. Sok jó rendezvény van, kiemelkedő a Pi-pi fesztivál. Csodás lett a 

kultúrház, alkalmas szép rendezvények tartására. Sportolási lehetőség lehetne több. A 

fitnesz park klassz, ki lehetne bővíteni. Egy több funkciós, közhasználatú 

kézilabda/kosát/teniszpálya jó lenne. 

- Javasolnám a Béke út kivételére a település egészén bevezetni a lakóövezetre jellemző 

korlátozásokat, mivel a helyi sajátosságokat figyelembe véve, nem lehet mindenhol járdát 

kiépíteni. Egyes szakaszokon értelmetlen vagy ellentmondásos korlátozó táblák vannak. A 

vasútállomásnál épített új buszmegállóra tett észrevételem, miszerint nem vízszintesen lett 

elhelyezve (10 cm-es az eltérés a vízszintestől) süket fülekre talált az önkormányzatnál, 

semmilyen helyreállító reagálás nem érkezett ez irányban, sem a Polgármester asszony, 

sem a műszak részéről. 

- Javaslom a közvilágítás fejlesztését az új utcákban is, valamint a vasúthoz már kijelölt 

rövidebb út kiépítését. 

- Érdemes a gyönyörű iskolát fenntartani, mert gyönyörű és üres. 

- Mindenekelőtt az út fejlesztés és szélesítés (Béke út). Egyes utcák sebességkorlátozása! 

Temető út, Vörösvári út, Dózsa út. A Dózsa út mögötti lakótelep. Másik utca megnyitását 

követeljük, ahogy a falutervezési rajzon már 25 éve szerepel. Az állatorvos mögötti út 

megnyitását kérjük!! 

- Nem tartom szükségesnek újabb lakóterületek kialakítását, maradjunk meg jól lakható 

kedves, kellemesen élhető településnek. 

- A település legvonzóbb értéke, hogy ez a miénk és ez PILISCSÉV. EZ a település a HAZÁM 

- Kék túra útvonalon lévő településen min. 1 db közkút megléte szükséges. Szelektív 

hulladékgyűjtés fejlesztése közterületen. 

- A káposztásokat kéne művelni és a településen a rászorulóknak a termést szétosztani. Nem 

lenne olyan nagy gaz ott és nem lenne sok megbújó állat a környéken 

 

3. HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

3.1. SWOT ANALÍZIS 

Swot analízis 

 

Erősségek Gyengeségek 
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− jó infrastruktúra  

• teljes közműellátottság 

• egészségügyi és szociális ellátás jó 

minősége 

• széleskörű intézményi ellátottság 

• kiváló nevelési és oktatási 

intézmények 

− kis átmenő forgalom 

− Vasúti és közúti tömegközlekedés 

lehetőségének megléte 

− Budapest és az egyéb várososok közelsége 

− nagyforgalmú utak kedvezőtlen hatása nem éri a 

települést, viszont elérhető közelségben 

megtalálhatók 

− szép természeti környezet veszi körbe a falut 

− csendes, tiszta, nyugodt, biztonságos település, 

vidéki hangulat 

− értékes természeti környezet 

− jó termőföldek 

− kedvező földrajzi elhelyezkedés, a Pilis közelsége 

− kiváló táji adottságok, tájértékek 

− jó levegő 

− számtalan sportolási, turisztikai és kirándulási 

lehetőség 

− békések, barátságosak az itt élő emberek, a 

közösség összetartó 

− erős nemzetiségi öntudat 

− hagyományőrzés és hagyománytisztelet a lakosság 

körében 

− közel a természet 

− nyugodt település, jó a közbiztonság 

− meglévő prosperáló gazdasági területek, valamint 

beruházásra alkalmas területek 

− erdőgazdálkodási és mezőgazdálkodási 

lehetőségek 

 

 

 

− alul menedzselt (még nem ismerik eléggé a 

szépségeit) 

− a helyi munkahelyellátottság lehetne még nagyobb 

− a lakosság jelentős része ingázik 

− kerékpáros közlekedésben hiányoznak a kiépített 

térségi kp. kapcsolatok 

− az utak minősége helyenként nem megfelelő 

− járdák rossz állapota 

− sportolási lehetőségek közül a tornacsarnok hiánya 

− szórakozási lehetőségek hiánya 

− vendéglátó létesítmények hiánya 

− egyes kereskedelmi egységek hiánya 

− még eléggé szűk a szálláshely kínálat 

 

  Lehetőségek Veszélyek 
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− beruházók befektetési szándékai 

− a település egy erősen fejlődő térségben fekszik 

− a település elérhetősége kiváló lesz az M 100 

megépülésével (és az M10 majdani megépülésével) 

− M 10 és M 100 utak 

− a gazdaság fejlődése nyomán megtelepedő további 

gazdasági funkciók 

− munkahelyek létesítése 

− rendelkezésre álló munkaerő 

− pályázati források felkutatása és kihasználása 

− aktívabb térségi szerepvállalás 

− fiatalok számára otthonteremtési támogatás, 

foglalkoztatás-fejlesztési kezdeményezések 

− fiatalok számára szórakozási lehetőségek bővítése 

− az önkormányzat aktív, helyi gazdaságfejlesztő 

tevékenysége 

− élelmiszeripari hagyományok kiaknázásának, a 

biogazdálkodásnak a támogatása 

− megújuló energiák kiaknázása 

− a történeti tájhasználattal összeegyeztethető 

termelési módok, gazdálkodási formák 

(ökogazdálkodás, biogazdákodás) elterjesztése 

− kerékpáros közlekedés fejlesztése 

− nincs jelentős környezetszennyező ipar, 

− a környezeti állapot minősége jó 

− épületek energiaigényének csökkentése 

− alternatív energia hasznosításának növelése: 

napelempark építésével, energiaültetvényekkel stb. 

− mezőgazdasági termelés, növénytermesztés 

− a vidéki élet felértékelődése 

− természetközeli adottságok és természeti értékek 

felértékelődése 

− turizmusfejlesztés, idegenforgalom fejlesztése 

(pályázatok, támogatások felkutatása) 

− meglévő építészeti és kulturális értékek 

− méretből, helyzetből adódó jelentős ráutaltság a 

szomszédos településekre, városokra 

− pályázati lehetőségek nem megfelelő 

kihasználása 

− a kvalifikált munkaerő elvándorlása, fiatalok 

elvándorlása 

− a környező városok, települések munkaerőpiaca 

további munkaerőt szív el a településről 

− a tervezett gazdasági terület beépülésével 

megváltozhat a táji karakter és tájhasználat 

− M 100 és M 10 megépülésével megváltozik a táj, 

jelentős beívatkozások 

− tervezett gazdasági területek esetleges 

környezetszennyezése, vizuális terhelése 

− felszíni és felszín alatti vizek szennyezése 

− megfelelő védelem hiányában eltűnhet a település 

kedvező építészeti arculata, településképe 

− Önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek további 

szűkülése 

− Önkormányzat nem lesz képes a pályázati önrészek 

előteremtésére 

 

 

 

 

1.2. FEJLESZTÉSI FELADATOK, KITÖRÉSI PONTOK AZ ÉRTÉKELÉS ALAPJÁN  

 

- a meglévő természeti értékek turisztikai lehetőségeinek kihasználása (infrastruktúra 

kiépítéssel) 

- a meglévő kulturális és építészeti értékek lehetőségeinek kihasználása 

- az önkormányzati fenntartásban lévő úthálózat, vízelvezetőárkok minőségének javítása. 

- kerékpáros kapcsolatok fejlesztése 

- településközi úthálózati kapcsolatok fejlesztése 

- közösségi közlekedés összehangolása (lehetőségekhez mért fejlesztése) 

- a községi közterületek minőségének javítás (járdák, díszburkolatok, parkok zöldterületek). 

- helyi intézményi szolgáltatások bővítése, a szolgáltatások színvonalának emelése 

- a helyi gazdasági szereplők megtartása, új lehetőségek megteremtése 



 

 

 

 

 158 

 www.ter-halo.hu 

 
 

- új gazdasági szereplők letelepedési feltételeinek biztosítása, támogatása 

- a lakosság megtartása, fiatalok helyben tartása 

- az energiahatékony fejlesztések és a környezettudatos szolgáltatások támogatása mind 

az önkormányzati, mind a vállalkozói szektorban 

- helyi kereskedelmi szolgáltatások felélénkítése 

- helyi kulturális élet felélénkítése 

- fejlődő, tiszta, biztonságos, nyugodt légkörű település megteremtése 

- munka-és szabadidős tevékenységek lehetőségének megteremtése 

- a biogazdálkodás lehetőségének elősegítése 

- a mezőgazdaság minőségi fejlesztése a természeti örökség értékeinek megőrzésével 

 

 

1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS RENDEZÉS KAPCSOLATA 

 

A településfejlesztési koncepció elkészítésének a célja, hogy egy-egy választási 

ciklusokon átívelő, széles társadalmi egyetértésen alapuló fejlődési irányt fogalmazzon 

meg Piliscsév számára. A koncepció alapja lesz a megújításra kerülő településrendezési 

tervnek (szerkezeti tervnek, szabályozási tervnek és helyi építési szabályzatnak), így 

minden lakost, vállalkozást, intézményt területileg is érintő hatásai vannak. 

 

A településfejlesztési koncepció megjelöli azokat az irányokat, amely mentén a 

település hosszú távú fejlődése biztosítható, majd megjelöli azokat a pontokat – 

akcióterületeket – amelyek a hosszú távú fejlesztések érdekében beavatkozást 

igényelnek. A településfejlesztési koncepció készítésekor feltárásra került számos olyan 

– a hatályos rendezési tervben szereplő – szabályozás, amelynek ésszerű 

módosításával a szereplők további lehetőséget kaphatnak fejlesztéseik végrehajtására.  

 


