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V-10 Telekméret-vizsgálat belterület M=1:7000 
V-11/a. Tulajdonviszonyok vizsgálata - külterület M=1:24000 
V-11/b. Tulajdonviszonyok vizsgálata - belterület M=1:7000 
V-12 Területhasználat vizsgálata - belterület M=1:24000 
V-13 Épület-állag vizsgálat - belterület M=1:24000 
V-14 Telek-beépítettség vizsgálat - belterület M=1:24000 
V-15 Épület-szintszám vizsgálat - belterület M=1:24000 
V-16. Értéktérkép – belterület M=1:7000 
V-17/a. Problématérkép – külterület M=1:24000 
V-17/b. Problématérkép – belterület M=1:7000 
V-18. Településrészek – belterület M=1:7000 
 
 
Közművizsgálat 
 
KM 1/a. Vízellátás (teljes terület) 
KM 1/b. Vízellátás (belterület) 
KM 2/a. Szennyvízelvezetés (teljes terület)  
KM 2/b. Szennyvízelvezetés (belterület) 
KM 3/a. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés (teljes terület) 
KM 3/b. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés (belterület) 
KM 4/a. Villamosenergia (teljes terület) 
KM 4/b. Villamosenergia (belterület) 
KM 5/a. Földgázellátás (teljes terület) 
KM 5/b. Földgázellátás (belterület) 
KM 6/a. Elektronikus hírközlés (teljes terület) 
KM 6/b. Elektronikus hírközlés (belterület) 
KM 7 Problématérkép 
KM 8 Tevékenységből adódó korlátozások 
 
Közlekedés 
 
KÖ-1 Közlekedési hálózat vizsgálat - helyszínrajz 
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BEVEZETÉS 

Előzmények 

Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2014. (II.27.) KT-határozatában 

döntött a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatának szükségességéről. 

Csobánka új településfejlesztési koncepciójának (TFK), településszerkezeti tervének (TSZT) és 

helyi építési szabályzatának (HÉSZ) elkészítésével az önkormányzat a KASIB Mérnöki Manager 

Iroda Kft.-t. bízta meg. 

 

Az új TFK, TSZT és HÉSZ készítésének célja és alapvető indokai: 

A TFK és a településrendezési eszközök késztésének 

 célja Csobánka Község településfejlesztési és településrendezési feladatainak a jelenleg 

hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően történő ellátása; 

 alapvető indoka a Tr. 45.§ (1) bekezdésében szereplő követelmény, miszerint a 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó 

települések 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközei 2015. 

december 31-ig alkalmazhatók, így Csobánka Község településrendezési eszközei is. 

 A készülő településfejlesztési koncepcióval és településrendezési eszközökkel 

kapcsolatban a tartalmat befolyásoló fejlesztési döntések nem állnak rendelkezésre 

 

A kidolgozás, a véleményezések és az elfogadás tervezett ütemezése 

A településrendezési folyamat a Tr. szerinti megalapozó vizsgálatra épül, a képviselő-testület a 

Megalapozó vizsgálat ismeretében kívánja a település fejlesztési irányait meghatározni. 

A megalapozó vizsgálat alapján készül a TFK, ezt követően a TSZT a TFK-val tartalmi 

összhangban, majd a HÉSZ a TSZT-vel tartalmi összhangban. 

Az előzetes elképzelések szerint a településfejlesztési koncepció és a településrendezési 

eszközök készítése során a TFK tervezetét külön, a TSZT és a HÉSZ tervezetét együtt kívánják 

véleményeztetni a Tr.-ben foglalt eljárási szabályok maradéktalan betartásával. 

A fent jelzett dokumentumok alátámasztó munkarészeként készül a teljes településre vonatkozó 

Környezeti Értékelés és Örökségvédelmi Hatástanulmány, ennek megfelelően a Környezeti 

Értékelés véleményezése a településrendezési eszközök egyeztetése keretében tervezett. 

A tervezési folyamat elindításaként a Megrendelő lefolytatta a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

37. §-a szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt, valamint egyidejűleg megkérte a 282/2009. (XII. 

11.) Korm rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, majd ezt követően megtörtént a beérkező 

vélemények feldolgozása és kiértékelése. 

 

Jelen tervdokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmi 

követelményei szerinti "Megalapozó vizsgálat" anyagát tartalmazza, amelyben először a 

TFK véleményezését követően történtek kiegészítések, majd a TSZT, HÉSZ véleményezési 

szakasza után került véglegesítésre. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

1.1.  Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

A Csobánkával határos települések egy része a Szentendrei járáshoz tartozik (északkeletről 
Pomáz város, a keleti oldalon Budakalász város, északon egy kis szakaszon Pilisszentkereszt 
község határolja), másik része viszont már a Pilisvörösvári járás része (a nyugati oldalon 
Pilisszántó község, délnyugatról Pilisvörösvár város, délkelet felől pedig Pilisborosjenő 
községgel szomszédos). 
Csobánka község a Pilis-hegység Nagy-Kevély csoportjához tartozó Oszoly-csúcs (327 m) - 
Csúcs-hegy (352m)- Kis-Kevély (488 m) - Csobánkai-nyereg és a Hosszú-hegy csoportja által 
határolt Csobánkai-medencében fekszik. Tőle északnyugatra emelkedik a hegység két 
legmagasabb pontja, a Pilis (757 m) és a Dobogókő (700 m). Ezek között, Pilisszentkeresztnél 
ered, majd Csobánkán és Pomázon átfolyva, végül Szentendre alatt a Dunába ömlik a Pilis 
leghosszabb vízfolyása a Dera-, más néven Kovácsi-patak. A község déli határán, a Vörösvári 
árokban folyik a Határréti-patak, amely táplálja a Határréti víztározót, a környék kedvelt 
halastavát. 
A településen a 1109 jelű 
országos közút halad 
keresztül, összekötve a 
Pilisvörösváron áthaladó 
10. jelű és a Pomáz - 
Dobogókő kapcsolatot 
biztosító 1111 jelű 
utakat. 
A település fő úthálózatát 
a Fő út - Béke út - 
Vörösvári út neveket 
viselő 1109 jelű út, 
valamint az arról a szerb 
templom előtt leágazó és 
a távolsági buszjárat 
Plandics téri 
végállomásáig vezető 
Béke út képezi. Csobánka 
nemrégiben átalakított Fő 
tere a Fő út - Béke út 
találkozásánál alkotja a 
település központját.  

Forrás:www.terkepcentrum.hu 
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1.2.  A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) 

Az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatának mellékleteként elfogadta az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). 
 
„a Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi 
dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 
tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja, 
valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, 
illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Programhoz vállalásaihoz illeszkedve hosszú 
távú jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.” 
 „a Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, 
környezeti és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a 
programtervezés és a megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg 
a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a 
kedvezményezett térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban” 
 
Az OFTK előzményeit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) és az Országos 
Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005-ben fogadták el. Az azóta eltelt időszak alapján 
megállapítást nyert, hogy a területfejlesztési politika céljai nem kellően érvényesültek és 
időarányosan sem teljesültek. 
Az OFTK megfogalmazza Magyarország helyét a világban, Európában, Közép-Európában, a 
Kárpát-medencében. Megállapítja az ország gazdasági jellemzőit, társadalmi erőforrásait, a 
környezeti hatásokat, a térszerkezeti folyamatokat (utóbbi vonatkozásában különös tekintettel 
Budapest és a vidéki országrész kapcsolatára, a roma népesség területi szegregálódásához 
vezető sorsára, valamint a határ menti térségek jellemzőire). 
Az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzései között meghatározza a nemzeti 
jövőképet, a hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzéseket, a középtávú (2014-2020) 
fejlesztési prioritásokat, a horizontális szempontokat és alapelveket, a fejlesztéspolitikától 
elvárható eredményeket. 
Területpolitikai irányok és teendők c. fejezetében tér ki a térszerkezeti jövőképre, a hosszú és 
középtávú fejlesztési célkitűzésekre, horizontális szempontokra és alapelvekre, a 
fejlesztéspolitikától elvárható eredményekre. 
A Szak- és területpolitikai fejlesztési irányok c. fejezetben foglalkozik Pest megye és az 
agglomeráció kérdéseivel, különös tekintettel a közlekedés, a fokozódó beépítés és a települések 
összenövése, a valós településközpontok hiánya, az oktatási-nevelési közszolgáltatás 
problémáira, melyek megoldása csak a települési és a megyei szereplők koordinált 
együttműködésével képzelhető el. 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

14 

14 

Budapest és Pest megye vonatkozásában az alábbi fejlesztési irányokat határozza meg: 
 „A gazdasági dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a 

feldolgozóipari- és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére. 
Befektetés-ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek endogén 
erőforrásaira alapozva. A gazdasági húzótérségek innovációs- és versenyképességének 
javítása, az M0-ás körgyűrű és a Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási 
zónáinak fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására kiemelten 
építve a KKV (kis és középvállalkozások) szektorra. 

 Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése 
és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi 
állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet 
fordítva a gazdaság igényeire. Területi ás társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása.  

 A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye 
hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb 
kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi 
közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, 
koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi 
szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és 
életminőséget biztosító tér kialakítása.” 

Az agglomerációra vonatkozóan fejlesztési célnak tartja a térszerkezet policentrikus 
kiegyensúlyozását, a települések összenövésének megakadályozását a „zöld gyűrű” kialakítása 
érdekében, Budapest agglomerációs lehatárolásának újraértelmezését, a közlekedés fejlesztése 
során a város és az agglomeráció élhetőségének biztosítását (gyűrű irányú úthálózat, 
intermodális csomópontok, P+R és B+R parkolók, összehangolt menetrend), valós 
településközpontok megteremtését, az oktatási-nevelési közszolgáltatások biztosítását, az 
elmaradott térségek felzárkóztatását, az agglomeráció ipari és barnamezős területeinek 
fejlesztését, „Budapest Üzleti Régió” építését a belső gyűrű városai, Budapest és az agglomeráció 
együttműködésében, közös területi tervezéssel, összehangolt adó- ,befektetési-, innovációs- és 
közlekedési politikával és fejlesztésekkel. 
„Külön kell kezelni a fővárost és agglomerációját, mint hazánk egyetlen metropolisztérségét. A 
hálózatok és szolgáltatások kialakításánál a fenntarthatósági szempontokat kell szem előtt 
tartani. A fővárosra és az agglomerációjára nehezedő közlekedési nyomás 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.” 
„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 
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.” 
Fontosnak tartja a területi szemléletű tervezést, a területi összefüggések, a területi kohézió 
érvényesülését. 
Csobánka esetében a településnek a védett természeti-táji környezetbe való harmonikus 
beágyazottsága miatt, a szomszédos településekkel való összenövés, illetve a területi 
szétterülés veszélye nem fenyeget, a község alvó-település jellege miatt az élhetőséget és 
a természeti adottságokat, talajpusztulást, talajvízszint-csökkenést eredményező ipari, 
vagy barnamezős területek nem veszélyeztetik, illetve ilyen jellegű tevékenységek 
nincsenek jelen. 
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1.2.2. Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program 

A Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program végleges anyagát a Pest Megyei 
Területfejlesztési Tanács 2003. december 4-én fogadta el. A Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanács megbízásából a K&H Euroconsulting HitesyBartuczHollai Üzleti Tanácsadó Kft. 
készítette. Alapja a részletes helyzetfeltárás, mely a statisztikai és dokumentumelemzésen túl 
helyszíni vizsgálatokra és nagyszámú interjúra épült. Ágazati megközelítésben készült, a térség-
településfejlesztés, a gazdaság, a turizmus, a humán infrastruktúra (oktatás, egészségügy, 
szociális kérdések) és a fizikai infrastruktúra (közlekedés, közmű, környezet) ágazatokra. 
„Összefoglalva, szlogenszerűen Pest megye jövőképe a következőképpen fogalmazható meg: 
Pest megye Budapesttel együtt fejlődő térség, amely a központi helyzetéből fakadó előnyöket 
maximálisan kihasználja, ezáltal lakossága számára magas színvonalú élet- és 
munkalehetőségeket nyújt a megye minden térségében egyaránt. A megye tervezési-, tudásbázis-, 
és partnerség-fejlesztési tevékenységének eredményeképpen a spontán szuburbanizációt tervezett, 
koordinált térségfejlesztés váltja fel az EU-s elveknek megfelelően, az EU-s támogatási pályázati 
forrásokat a lehető legnagyobb mértékben hasznosítva.” 
 
A térségfejlesztést érintő intézkedéseket a település-rehabilitáció („a Budapest környéki első 
körös agglomerációs települések, a spontán vagy elhibázott településfejlesztés következtében, 
településközpont nélküli, jellegtelen szuburbokká váltak”), a térségi zöldterület fejlesztés („Pest 
megyében a zöld területek, különösen az egyre terjedő agglomerációban, jelentősen fogynak, 
állapotuk gyakran kiábrándítóan szemetes, elhanyagolt. A mezőgazdasági területek nincsenek 
művelve. A települések egyre újabb, hajdan szemet gyönyörködtető, erdős lankákat foglalnak el, 
vágják ki a fákat és szórják be a lecsupaszított domboldalakat házakkal. A lakópark építés, 
üdülőterületek belterületbe vonása – irányítatlanul – egyre nagyobb lendületet vesz”), az 
intézményfejlesztés („Cél, hogy a kistérségi irodák multifunkcionálisak legyenek, azaz képesek 
legyenek az információk gyűjtésére, szolgáltatására, pályázásra, pályázási/pályáztatási 
tanácsadásra, a térségfejlesztés minden beavatkozási területén”), a tudásbázis-fejlesztés („a 
perifériákon a tudásbázis fejlesztésével jelentős javulást lehetne elérni az önkormányzati 
tevékenység minden területén”) és a partnerségi programok („A főváros és az agglomeráció 
egymás rovására próbálja gondjait megoldani, illetve érdekeit érvényesíteni”) témaköreiben 
fogalmazza meg. 
Csobánkán a jellegzetes tájba simuló településszerkezet és településkép adottságai miatt 
nem fenyeget a jellegtelen szuburbbá válás veszélye, a szuburbanizációs tendenciák 
mértéktartóan és léptéküket tekintve illeszkedően érintették a községet, sőt a 
közelmúltban megvalósult Fő tér fejlesztés következtében a településközpont is 
karakteres fejlődésnek indult. 
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1.2.3. Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 

Pest megye közgyűlése 2013. november 29-i ülésén hagyta jóvá. 
Az elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - a jogszabályokkal összhangban - 
megfogalmazza a megye hosszútávra szóló (14 év) horizontális céljait és átfogó célját, valamint 
nagytávra és nagytávon túlmutatóra (20-25 év) szóló jövőképét. 
Miután meghatározza Pest megye 20 évre előrevetített pozícióját, bemutatja a megye lehetséges 
jövő forgatókönyveit, azaz a „Tendencia”, az „Idill”, a „Középpontban az Alkotó”, illetve az 
„Alapvető fordulat” forgatókönyveket. 
„Pest megye jövőképe közös víziónk megfogalmazása arról a helyről, ahol élni szeretnénk,ahol a 
következő generációk is minőségi életfeltételeket találnak.” 
Megfogalmazza a megyén belül az agglomeráció és az agglomeráción túli területek jellemzőit. 
„A megye kettősségét az is mutatja, hogy míg az agglomerációban a további koordinálatlan 
szuburbanizációt, a kapacitásproblémák elmélyülését szükséges megakadályozni, addig az 
agglomeráción túl a szükséges felújítások elmaradása okoz problémát.” 
„Pest Megye Önkormányzata tudatában van az agglomeráció és attól távolabbi területeinek 
fejlettségbeli eltérésének és álláspontja szerint, a forráshoz jutás szempontjából továbbra is önálló 
régió megteremtése lenne a valódi megoldás.” 
„Pest Megye Önkormányzata el kívánja érni, hogy Magyarország Kormánya az agglomeráción 
kívüli térséget nyilvánítsa egységesen szabad vállalkozási zónává, vagy más módon kezelje 
kiemelten támogatott gazdasági övezetként.” 
„Az eddigi területpazarló, zöldterületet felélő, túlburjánzó agglomerációs településfejlődést 
eredményező fejlesztési tevékenységeket tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos 
területhasználattal, az épített és környezeti értékek megóvásával és fejlesztésével szeretnénk 
felváltani.” 
„A munkaerő piaci kereslet-kínálat nem egyenletes eloszlású és nem is követte az agglomerációs 
területeket érintő dinamikus népességnövekedést.” 
„A gyermekek napközbeni ellátása azoknál a családban nevelkedő gyermekeknél jöhet szóba, 
akiknek a napközbeni ellátásáról szüleik a munkavégzésük, a képzésben való részvételük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.” 
„A nagyobb bevásárlóközpontok, plázák mellett a települések belterületein az agglomerációban 
szinte mindenhol, illetve a távolabbi nagyobb településeken is szintén külföldi tulajdonú, kisebb, 
diszkont láncok fiókjai nyíltak meg, szűkebb árukínálattal, kedvezőbb árakkal.” 
„Pest megye nem egyenlő az agglomerációval, nem a főváros körüli rekreációs és kiszolgáló 
„gyűrű” kíván lenni, hanem a nagyvárosi térség minőségi és vonzó élettere” 
Csobánkát lényegében elkerülték az elmúlt évtizedekre jellemző mértéktelen, 
túlburjánzó fejlesztések, a jelentkező fejlesztési igények ez ideig kiegyensúlyozott 
területhasználattal, az épített és környezeti értékek megóvásával összhangban valósultak 
meg. 
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1.2.4. Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai 
Programja 2006-2007 

Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából 2007-ben készítette a Gauder Péter 
vezette szakértői csoport. 
A Budapesti Agglomeráció fejlesztésével kapcsolatban négy célt határoz meg: 

 gazdasági 
 kellem, vonzerő 
 társadalmi, társasági 
 kapcsolati, illesztési. 

„A Budapesti Agglomeráció térszerkezete tehát a folyamatok térségi szintű koordinálatlansága, 
illetve a szerkezetfejlesztő elemek megvalósításának elhúzódása, (vagy elmaradása) következtében 
jelenleg konfliktusokkal terhelt.” 
A Budapesti Agglomerációban a térszerkezet, a közlekedés és a partnerség terén mutatkoznak 
feszültségek, amelyek megoldása a koncepció elsődleges feladata. 
A stratégiai jövőkép változatok az alábbi forgatókönyvekre egyszerűsített jövő-elemzések: 

 „Trend folytatódik” forgatókönyv 
 Gazdaságorientált forgatókönyv 
 Mono-Policentrikus forgatókönyv 
 Az együttműködés forgatókönyvei. 

A nagyvárosi térség térszerkezetének fejlesztése három pilléren nyugszik, amelyek egymással 
összekapcsolódnak. Ezek: 

 kiegyensúlyozott térszerkezet 
 decentralizált koncentráció 
 „Karakter és minőség”. 

A Budapesti Agglomeráció kisebb területegységei vonatkozásában - konkrétan Csobánka 
térségére vonatkozóan - a következő fejlesztési irányvonalak jelölhetők meg: 
„II/12. Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Nagykovácsi, Csobánka, Remeteszőlős, 
Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó 
A hiányzó harántoló szerkezeti kapcsolatok pótlása, ezzel egyidejűleg a zöldövezet erősítése, 
környezetigényes és környezetbarát termelő tevékenység támogatása, a helyben foglalkoztatás 
javítása. A korábban alulhasznosított urbanizált területek igényes lakóterületté válásának 
elősegítése. A hagyományos településközpontok revitalizálása.” 
(Csobánka a Budapesti Agglomerációnak a KSH által lehatárolt Észak-nyugati szektorába 
tartozik.) 
Csobánkára vonatkoztatva elmondható, hogy a harántoló szerkezeti kapcsolatok hiánya a 
térség más településeihez képest kevésbé jelentős probléma, mivel közvetlenül nem 
érintik a közelben futó, fentiek hiánya miatt túlterhelődő sugár irányú közlekedési 
tengelyek (10-es út, 1111 jelű út). Ennek ellenére megállapítható, hogy a 
településközpont sikeresen beindított revitalizációját némiképpen hátrányosan érinti a 
településközponton kedvezőtlen geometriai adottságokkal átvezető Pomáz-Pilisvörösvár 
összekötő út átmenő forgalma. A lényegében zavartalan alvó-településjelleg megőrzése 
eddig ugyan sikeres volt, de ennek következtében a környezetbarát termelő 
tevékenységek sem jelentek meg, és így a helyben foglalkoztatás aránya is alacsony 
mértékű maradt. 
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1.2.5. Budapesti Agglomeráció Operatív Programja 2008-2010 

A Budapesti Agglomeráció Operatív Programja, mely a 2008-2010. közötti tervezési időszakra 
készült, 2008-ban került elfogadásra a 20/2008. (XI.27.) BAFT határozattal. 
A Budapesti Agglomeráció Operatív Programja rövid távú fejlesztési dokumentum, melynek 
tervezési hátterét elsődlegesen a Budapesti Agglomeráció térségére készült területfejlesztési és 
ágazati megközelítésű tervdokumentumok alkotják. Területfejlesztési jellegénél fogva a 
fejlesztés térszerkezettel összefüggő tényezőire helyezi a hangsúlyt. Az operatív program 
feladata, hogy egységesen, az egyes szakterületek közötti együttműködést, valamint a 
térszerkezeti összefüggéseket bemutatva tartalmazza a térség rövidtávú fejlesztési 
elképzeléseit. Az operatív program célja „a várostérség versenyképességének javítása, a 
versenyképességet hosszútávon biztosító faktorok fejlesztése, úgy, hogy azok az ország egészének 
fejlődését szolgálják.”  
Csobánka versenyképességében a páratlan szépségű és természeti értékekben gazdag táji 
környezet, az avval harmonizáló településszerkezet és arculat rövid-, közép-, és hosszú 
távon is egy fenntartható fejlődési faktort jelent. 
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1.3.  A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (OTrT) a 2013. évi CCXXIX. 
törvény (MTv.) módosította, 2014. január 1-től hatályos. (Egyes rendelkezései csak 2014. 
december 30-án lépnek hatályba.) 
A módosított OTrT Csobánkát a 100-500 ha közötti települési térségbe sorolja. 
A módosított OTrT a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv alkalmazásának 
vonatkozásában egyedi szabályokat határoz meg: 
"31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való 
összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi 
átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, 
valamint 10. §-a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni,.... 
c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (a 
továbbiakban: BATrT.) megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül 
ca) a cb) alpont kivételével a BATrT. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
előírásait, 
cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) 
bekezdés e) pontjának előírását 
kell alkalmazni,... 
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni, 
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait 
kell alkalmazni, 
g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak 
kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 
h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) 
pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni,.... 
k) a BATrT.-ban megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, ha e törvénynek az 
MTv.-vel megállapított kiemelt övezeti előírásaitól eltérő előírást tartalmaznak, a BATrT. kiemelt 
térségi övezeti előírásait kell alkalmazni, 
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, 
azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 
12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni." 
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Az ország térségi szerkezeti terve 
 
Az országos területfelhasználás rendszerében Csobánka község települési térség, 
erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség és vízgazdálkodási térség 
területfelhasználási kategóriákba sorolt, a településen áthalad 400 kV-os átviteli hálózat 
távvezetéke, illetve nemzetközi és hazai szénhidrogén (földgáz) szállítóvezeték nyomvonala. 

  
Kivonat az OTrT Országos Szerkezeti Tervéből (az OTrT 3/1. melléklete) 
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Az országos térségi övezetek 

   
Kivonat az OTrT Országos 
ökológiai hálózat övezete c. 
tervlapjából (3/1. melléklet) 

Kivonat az OTrT Kiváló 
termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete c. 
tervlapjából (3/2.) 

Kivonat az OTrT jó termőhelyi 
adottságú szántóterület övezete 
c. tervlapból (3/3.) 

 

   
Kivonat az OTrT kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete c. tervlapjából (3/4.) 

Kivonat az OTrT tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete c. tervlapjából 
(3/5.) 

Kivonat az OTrT világörökségi és 
világörökségi várományos terület 
övezete c. tervlapjából (3/6.) 

 

   
Kivonat az OTrT országos 
vízminőség-védelmi terület 
övezete c. tervlapjából (3/7.) 

Kivonat az OTrT nagyvizi meder 
és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében 
megvalósítható vízkár-elhárítási 
célú szükségtározók területének 
övezete c. tervlapjából (3/8.) 

Kivonat az OTrT kiemelt 
fontosságú honvédelmi terület 
övezete c. tervlapjából (3/9.) 
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Mivel az OTrT egyes részei az MTv. szerint 2014. december 
30-án lépnek hatályba, tájékoztatásul itt ábrázoljuk az addig 
még életben maradó, az OTrT 3/5. mellékletét képező un. 
„Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete” tervlap 
kivágatát is. (Ez a melléklet lesz 2014. december 30-tól az 
OTrT un. „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete” c. tervlapja). Csobánka közigazgatási 
területére vonatkozóan a két tervlap eltérést nem mutat. 

 
 
 

Az OTrT övezetei Érintettség 
Az országos ökológiai hálózat övezete (3/1.) igen 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/2.) nem 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3/3.) nem 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3/4.) igen 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (3/5.) 
(2014. december 30-tól hatályát veszti) 

igen 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (3/5.) 
(Hatályos 2014. december 30-tól) 

igen  

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3/6.) igen 
Országos vízminőség védelmi terület (3/7.) igen 
Nagyvizi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósítható vízkárelhárításicélú szükségtározók területének 
övezete (3/8.) 

nem 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (3/9.) igen 
 
Csobánka község területét a fent jelzett 6 országos térségi övezet érinti. 
 
Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó előírásai: 
Az Mtv.-vel módosított OTrT előírásait figyelembe véve, a vonatkozó térségi övezeti előírások a 
BATrT elemzését követően az országos és kiemelt térségi övezetekre vonatkozóan együttesen 
kerülnek ismertetésre. 
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1.3.2. Budapest Agglomeráció Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

Budapest Agglomeráció Területrendezési Terv 2011. szeptember 1-én hatályba lépett 
módosításának Térségi Szerkezeti Terve Csobánka községet városias települési térség, 
erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, építmények által igénybe vett térség és 
vízgazdálkodási térség térségi területfelhasználási kategóriába sorolja, a településen áthalad 
400kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme, illetve nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezeték nyomvonala, továbbá határát érinti térségi mellékút nyomvonala. 
 

   
Kivonat a térségi szerkezeti tervből Kivonat 3.1. – 3.3. sz. mellékletből Kivonat a 3.4. sz. mellékletből 

 

   
Kivonat a 3.5.- 3.6. sz. mellékletből Kivonat 3.7. – 3.8. sz. mellékletből Kivonat a 3.9.-3.10. sz. mellékletből 

 

   
Kivonat a 3.11. sz. mellékletből Kivonat 3.12. sz. mellékletből Kivonat a 3.13. sz. mellékletből 
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Kivonat a 3.14. sz. mellékletből Kivonat a 3.15. sz. mellékletből Kivonat a 3.16. sz. mellékletből 

 

   
Kivonat a 3.17. sz. mellékletből Kivonat a 3.18. sz. mellékletből Kivonat a 3.19. sz. mellékletből 

 

  

 

Kivonat a 3.20. sz. mellékletből Kivonat a 3.21.-3.22. sz. mellékletből  
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Csobánka község térségi övezetekkel való érintettsége a BATrT alapján 
 

A BATrT – ban meghatározott térségi övezeti érintettség Érintettség 
3.1. 
3.2. 
3.3. 

magterület övezete igen 
ökológiai folyosó övezete igen  
puffer terület övezete igen  

3.4. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem 
3.5. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete igen  
3.6. erdőtelepítésre alkalmas terület övezete nem  
3.7. 
3.8. 

országos komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete nem 
térségi komplex táj-rehabilitációt igénylő terület övezete nem 

3.9. országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete igen 
3.10. térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete  nem 
3.11. világörökség és világörökség-várományos terület övezete nem 
3.12. történeti települési terület övezete nem 
3.13. kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területének övezete igen 
3.14. felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete igen 
3.15. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete igen 
3.16. rendszeresen belvízjárta terület övezete nem 
3.17. nagyvízi meder övezete nem 
3.18. földtani veszélyforrás területének övezete nem 
3.19. vízeróziónak kitett terület övezete igen 
3.20. széleróziónak kitett terület övezete nem 
3.21. kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete igen 
3.22. honvédelmi terület övezete nem 

 
Országos és kiemelt térségi övezetek, azok kapcsolata és alkalmazása az MTv.-vel 
módosított OTrT szerint 

 

Országos 
Területrendezési 

Terv 

Kiemelt térségi és 
megyei 

területrendezési terv 

BATrT övezetei 
(2011. évi BATrT 

alapján) 

A településrendezési eszköz 
készítése során 

1. 
a) Országos 
ökológiai hálózat 
3/1. melléklet 

a) Magterület 
b) Ökológiai folyosó 
c) Puffer terület 

a) magterület 
övezete, 
b) ökológiai 
folyosó övezete, 
c) puffer terület 
övezete, 

Érintett OTrT és BATrT által 
Adatszolgáltatás alapján (DINPI) 

3. 
b) Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület 
3/2. melléklet 

d) kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
szántóterület 
övezete, 

Nem érintett sem az OTrT sem a 
BATrT által 

4. 
c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
3/3. melléklet 

 Nem érintett az OTrT által 

5. 
d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
3/4. melléklet 

e) kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület 
övezete, 

Érintett OTrT és BATrT által 
Adatszolgáltatás alapján (NÉBIH) 
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6. 
 

d) Erdőtelepítésre 
javasolt terület 

f) erdőtelepítésre 
alkalmas terület 
övezete, 

Nem érintett BATrT által 

   

g) országos 
komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 
övezete, 

Nem érintett a BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

   

h) térségi komplex 
tájrehabilitációt 
igénylő terület 
övezete, 

Nem érintett a BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

7. 

e) Országos jelentőségű tájképvédelmi 
terület 3/5. melléklet 
(MTv. 39.§ (2) bek. szerint 2014. december 
30-tól Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezete) 

i) országos 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület övezete, 

Érintett OTrT és BATrT által 

8. 
f) Világörökségi és világörökségi 
várományos terület 3/6. melléklet 

k) világörökség és 
világörökség-
várományos 
terület övezete, 

Érintett OTrT által 
Nem érintett a BATrT által 

  

l) történeti 
települési terület 
övezete, 

Nem érintett a BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

9. 
g) Országos vízminőség-védelmi terület 
3/7. melléklet 

 Érintett OTrT által 
Adatszolgáltatás alapján (OVF) 

  

m) kiemelten 
érzékeny felszín 
alatti vízminőség-
védelmi terület 
övezete, 

Érintett BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

  

n) felszíni vizek 
vízminőség-
védelmi vízgyűjtő 
területének 
övezete, 

Érintett BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

  

q) nagyvízi meder 
övezete, 

Nem érintett a BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

10. 

h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területe 
3/8. melléklet 

 Nem érintett az OTrT által 
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11. 
 

e) Ásványi 
nyersanyagvagyon-
terület 

o) ásványi 
nyersanyag-
gazdálkodási 
terület övezete, 

Érintett BATrT által 

12. 
 

f) Rendszeresen 
belvízjárta terület 

p) rendszeresen 
belvízjárta terület 
övezete, 

Nem érintett a BATrT által 

13. 
 

g) Földtani 
veszélyforrás területe 

r) földtani 
veszélyforrás 
területének 
övezete, 
 

Nem érintett a BATrT által 

   

s) vízeróziónak 
kitett terület 
övezete, 

Érintett BATrT által 
OTrT megszünteti, nem kell 
alkalmazni az OTrT 31/B.§ g) 
pont szerint 

   

t) széleróziónak 
kitett terület 
övezete, 

Nem érintett a BATrT által 

14. 
i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület 
3/9. melléklet 

u) kiemelt 
fontosságú 
meglévő 
honvédelmi terület 
övezete, 

Érintett OTrT és BATrT által 
Adatszolgáltatás alapján (HM) 

15. 
 

h) Honvédelmi terület 
v) honvédelmi 
terület övezete. 

Nem érintett a BATrT által 

16. 
 

i) Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 
(2014. december 30-tól 
hatályát veszti) 

j) térségi 
jelentőségű 
tájképvédelmi 
terület övezete, 

Nem érintett a BATrT által 
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Az OTrT és a BATrT térségi területfelhasználásra vonatkozó előírásai 
 
OTrT 
"31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, 
valamint 10. §-a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni, 
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül 
az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, 
c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (a 
továbbiakban: BATrT.) megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül 
ca) a cb) alpont kivételével a BATrT. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait, 
cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) 
bekezdés e) pontjának előírását kell alkalmazni." 
 
Budapest Agglomeráció Területrendezési Terv Csobánkára vonatkozó területi mérlege a 
2011-ben módosított 2005. évi LXIV. törvény 1/3. számú melléklete alapján 

 
Település 

Térségi területfelhasználási 
kategóriák 

Térségi 
területfelhasználási 
kategória területe 

(hektár) 

Település 
közigazgatási 

területéhez 
viszonyított 

arány 
(%) 

33. Csobánka városias települési térség 229,43 10,08 

34. 
 

magas zöldfelületi arányú települési 
térség 

2,84 0,12 

35. 
 

erdőgazdálkodási térség 1325,70 58,25 

36. 
 

mezőgazdasági térség 384,65 16,90 

37. 
 

építmények által igénybe vett térség 314,83 13,83 

38. 
 

vízgazdálkodási térség 18,36 0,81 

(Összesen: 2275,81 100,00) 

Csobánka közigazgatási területe (földhivatali nyilvántartás alapján): 22761576m2 
 
BATrT 
5. § (1) Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a 
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési 
térség. 
(2) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterület, 
vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, és 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt lehetővé teszi 
vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 
(3) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt 
terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítésznek a 
területrendezési hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
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(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, 
illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni. 
(5) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt 
meghaladó kiterjedésű, illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes 
terület kijelölésére ott van lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi 
közlekedés megállóhelytől a közforgalom számára szabályosan használható közúton mért 
távolsága nem haladja meg az 5 km-t. 
(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre 
szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével egyidejűleg a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet kell kijelölni. 
(7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá - a beépítésre 
szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - sportolási 
célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. 
(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges terület 
területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület 
alakítható ki. 
 
Előírás igazolása: 
Csobánkán a bemutatott lovastanya területe van magas zöldfelületi arányú települési térségként 
kijelölve, melyet a TSZT turisztikai erdőként jelölt, míg a később készült szabályozási terv 
különleges beépítésre szánt sportterület övezetbe sorolta. A szerkezeti terv és a szabályozási 
terv között e tekintetben nincs összhang, így ennek okán, valamint a fenti előírás miatt a 
tervezés során tisztázandó a terület területfelhasználási kategóriája, valamint övezeti 
besorolása. 
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(9) A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott 
helyezhető el, ahol az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel 
megközelíthető a meglévő, vagy a tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős 
közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva. 
6. § (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási 
egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a 
természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet. 
Előírás igazolása: 
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A BATrT erdőgazdálkodási térségébe eső, a TSZT-n erdőterület 
területfelhasználásba sorolt területek:  

1310,5 

A BATrT erdőgazdálkodási térségébe eső, a TSZT-n egyéb 
területfelhasználásba sorolt területek: 

15,2 ha 

A BATrT erdőgazdálkodási térségébe nem eső, a TSZT szerint erdőterület 
területfelhasználásba sorolt területek: 

8,56 ha 

Erdőgazdálkodási térség területe: 1325,7 ha 
Erdőgazdasági térség területének 85%-a: 1126,84 ha 
1126,84 ha (85%) < 1310,5 ha (98,8%), azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak. 
 
(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága - 
a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

32 

32 

7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án 
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. 
Előírás igazolása: 

 
A BATrT mezőgazdasági térségébe eső, a TSZT-n mezőgazdasági 
területfelhasználásba sorolt területek: 

376,4 ha 

A BATrT mezőgazdasági térségébe eső, a TSZT-n egyéb 
területfelhasználásba sorolt területek: 

8,25 ha 

A BATrT mezőgazdasági térségébe nem eső, a TSZT szerint mezőgazdasági 
területfelhasználásba sorolt területek: 

36,35 ha 

Mezőgazdasági térség területe: 384,65 ha 
Mezőgazdasági térség területének 90%-a: 346,18 ha 
346,185 ha (90%) < 376,4 ha (97,8%), azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak! 
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(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy 
hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú 
mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan vidéki 
települési térség területének 2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki 
települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait. 
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A kivágatból látható, hogy a TSZT szerint települési térségként kezelendő terület teljes 
mértékben egyezik a BATrT kijelölt települési térségével. 
 
(3) A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítésznek a területcserére 
vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a 
városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen 
mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági térség javára - 
csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése. A 
területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség 
területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, 
valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, 
hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési 
önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja. 
8. § (1) A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során 
beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység 
jelölhető ki. 
(2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
9. § (1) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az 
egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából 
meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza. 
(2) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
kialakítását az OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében 
megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet 
figyelembevételével kell meghatározni. 
10. § A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit. 
A vízgazdálkodási térséggel kapcsolatban az OTrT 6. § (2) bekezdés szerinti előírást kell 
alkalmazni: 
OTrT 6. § (2) bek. e) pont: "A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a 
települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
"e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 
területfelhasználási egységbe kell sorolni;" 
Előírás igazolása: 
A kijelölt vízgazdálkodási térség teljes mértékben átfed a TSZT-ben jelölt vízgazdálkodási 
területekkel. 
 
OTrT  
"7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 
Előírás igazolása: 
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Az erdészeti adatszolgáltatás szerinti erdőterület és a TSZT szerint erdő 
területfelhasználásba került területek közös része: 

1147,30 ha 

TSZT-n egyéb területfelhasználásba sorolt, erdészeti kataszterben szereplő 
erdőterület: 

58,57 ha 

Az erdészeti adatszolgáltatás alapján erdőbe sorolt terület: 1205,87ha 
Az erdészeti adatszolgáltatás szerinti erdőterület 95%-a: 1145,58ha 
1145,582 ha (95%) < 1147,3 ha (95,1%), azaz a hatályos TSZT jelenlegi kijelölése 
megfelel az előírásoknak. 
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(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-
hálózatok erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, 
az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók 
továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el." ... 
 

Az OTrT és a BATRT térségi övezetekre vonatkozó előírásai 
 
OTrT 
"12/A. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett 
területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban 
meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell 
lehatárolni. 
(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetét, a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon-terület 
övezetét, a földtani veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét az érintett 
települések közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési 
tervekben alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges 
kiterjedésüknek megfelelően kell lehatárolni. 
(3) A kiemelt térségek területrendezési tervében a térségi övezetek határait - az övezet jellegére 
tekintettel - a (2) bekezdésben rögzítettektől eltérően is meg lehet határozni. 
(4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település 
közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat." 
 
OTrT 
"31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti 
rendelkezéseket kell alkalmazni:... 
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni, 
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell 
alkalmazni, 
g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak 
kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 
h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) 
pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni,..... 
k) a BATrT.-ban megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, ha e törvénynek az MTv.-
vel megállapított kiemelt övezeti előírásaitól eltérő előírást tartalmaznak, a BATrT. kiemelt térségi 
övezeti előírásait kell alkalmazni, 
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, 
azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek 
alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az 
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MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és 
alkalmazni." 
 
Országos ökológiai hálózat övezete 
Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete 
 
OTrT 
"24. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe 
az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között 
kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei 
a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek, 
17. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre 
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek 
és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont, 
26. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított 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, 
27. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik 
azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók 
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek," 
 
OTrT 13. § Az Országos ökológiai hálózat övezete 
"13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni." 
 
BATrT 16. § A magterület övezete 
"16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy 
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és 
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása 
esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet." 
 
OTrT 18. § Ökológiai folyosó övezete 
"18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(3)  
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető." 
 
OTrT 19. § Pufferterület övezete 
"19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti." 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 
OTrT 14. § Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
"14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet." 
 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 
OTrT 19/A. § Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
"19/A. § A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az 
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni." 
 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 
OTrT 14/A. § Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
„14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és 
megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi 
értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan 
építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. 
(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények 
tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató 
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.” 
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Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
 
OTrT 14/B. § Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
„14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési 
tervben meghatározott célokkal, 
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe 
nem bővíthető, 
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.” 
 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 
OTrT 15. § Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
"15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a 
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy 
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni." 
 
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
 
OTrT 16/C. § Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
„16/C. § A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt 
vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni.” 
 
Honvédelmi terület övezete 
 
OTrT 27/A. § Honvédelmi terület övezete 
„27/A. § A honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni.” 
 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 
OTrT Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
"21. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási 
egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott 
tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti 
tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában 
és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául 
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szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a 
tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott 
látványtervet is kell készíteni. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell 
jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a 
helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település 
arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazza." 
 
Az OTrT az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
elhelyezésére vonatkozó szabályok 
 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó 
szabályokat az OTrT 9. - 11. § - a tartalmazza: 
„9. § (1) Az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az 
országos jelentőségű építmények elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/1-7. számú mellékletek 
tartalmazzák. 
(1a) A közút számozásának nem közlekedésfejlesztési célból történő megváltoztatása az 1/1. és a 
2. melléklet tartalmát nem érinti. 
(2) Az erőművek elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések felsorolását pedig az 1/8. számú melléklet tartalmazza. 
(3) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, továbbá a nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezetékek térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések felsorolását pedig az 1/9-10. számú mellékletek tartalmazzák. 
(4) Az országos jelentőségű vízi létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, az országos jelentőségű 
vízi létesítmények felsorolását az 1/11. melléklet tartalmazza. 
(5) A kiemelt térségek és a megyék területrendezési terveinek készítése során 
a) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 
törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre vetített 
hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított 
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat 
alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
(6) A településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények 
helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 
figyelembevételével kell meghatározni, 
b) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a 
területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési 
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt. 
(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának 
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos 
kapcsolódás lehetőségét. 
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9/A. §A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti 
pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a 
településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni. 
9/B. § 
10. § (1) Az 1/5-1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit 
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
közigazgatási területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési 
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 
megvalósítani.” 
(2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 
km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás 
során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 
megvalósítani. 
(3) Az 1/8-10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit 
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
közigazgatási területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 
km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás 
során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 
megvalósítani. 
(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt települések közigazgatási 
területét - térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es 
körzetét - érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során 
felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 
11. § A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei 
területrendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel. 
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1.4.  A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott 
település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

Csobánka község szomszédos települései Pomáz, Budakalász, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, 
Pilisszántó és Pilisszentkereszt. 

1.4.1. Pomáz településszerkezeti terve 

 

 
Pomáz 101/2010.(V.04.) sz. Ök. határozattal elfogadott többször módosított településszerkezeti terve 
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Pomáz Csobánka északkeleti közigazgatási határa mentén csatlakozik a településhez. 
Pomáz szerkezeti tervében a kapcsolódó területek jellemzően erdőterületek és mezőgazdasági 
területek. Rövid szakaszon Pomáz vízgazdálkodási területtel, közúti közlekedési területtel, 
illetve rövid szakaszon ipari-gazdasági területtel csatlakozik Csobánkához. 
Az erdőterületek védelmi rendeltetésűek, egyben természeti értékvédelem alatt állnak részben a 
Natura2000, részben az országos ökológiai hálózat, részben a Duna-Ipoly Nemzeti park által 
érintve. 
A mezőgazdasági területek szintén természeti védelem alatt állnak, részben korlátozott 
használatú (nem beépíthető), részben farmgazdasági (birtokközpont létesítésére alkalmas) 
általános mezőgazdasági területek. 
Északon Csobánka közigazgatási határa rövid szakaszokon Pomáz vízgazdálkodási területével 
(Dera-patak), valamint a 1111 jelű Budakalász-Dobogókő-Esztergom összekötő út közúti 
közlekedési területével érintkezik. Ezen kívül ipari-gazdasági területbe sorolt pomázi 
vízműtelephely található a két település határán, melynek megközelítése Csobánka felől is 
lehetséges. 
 

1.4.2. Budakalász településszerkezeti terve 

 

Budakalász hatályos 320/2013. (XII.20.) sz. ök. határozattal elfogadott településszerkezeti terve 

 
Budakalász Csobánka közigazgatási határával annak keleti, rövid szakaszán határos. 
Településszerkezeti tervében ezen a szakaszon védett erdő terület-felhasználású, beépítésre 
nem szánt terület található, mely egyúttal Natura2000 terület és a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
része is. 
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1.4.3. Pilisborosjenő településszerkezeti terve 

 
Pilisborosjenő hatályos 216/2013. (XII.30.) KT. határozattal elfogadott településszerkezeti terve 

 
Pilisborosjenő Csobánka délkeleti peremén csatlakozik a településhez, elsősorban annak 
különleges honvédségi területe mentén. 
Pilisborosjenő csatlakozó területe csaknem teljes egészében erdő, kis mértékben közlekedési 
terület határos Csobánkával. 
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1.4.4. Pilisvörösvár településszerkezeti terve 

 
Pilisvörösvár hatályos 75/2014. (V. 29.) Kt. sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terve 

 
Pilisvörösvár Csobánka délnyugati szomszédja. 
Közös közigazgatási határuk mentén Pilisvörösvár területén többféle területhasználat 
csatlakozik Csobánkához. Északról dél felé haladva először a Határréti-patak Horgász-tóvá 
szélesedett vízgazdálkodási területe, mely egyben az Országos Ökológiai Hálózat része, majd 
általános mezőgazdasági terület, mely egyben tájképvédelmi terület is, ettől délre a Határréti-
patak, majd a Házi-réti víztározó (Országos Ökológiai Hálózat része) vízgazdálkodási területe. 
Csobánkát is érintő nyomvonalas elemek: 
- 1109 jelű Pilisvörösvár-Pomáz összekötő út 
- tervezett MAVIR 400kV-os villamos légvezeték 
- DN800-as Zsámbok-Pilisvörösvár nagynyomású földgázvezeték 
- a közös közigazgatási határ mentén a természetközeli vizek változó szélességű 

védőtávolsága. 
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1.4.5. Pilisszántó településszerkezeti terve 

Pilisszántó Csobánka jelentős hosszon érintkező nyugati szomszédja. 
Pilisszántó hatályos Településszerkezeti terve régen készült (2001), és csak nyomtatott 
változatban áll rendelkezésre, melynek minősége kicsinyítve olvashatatlan. 
Csobánkát az északi szakaszon erdőterület, délen kertes mezőgazdasági terület és egy rövid 
szakaszon védendő vízállásos terület határolja. Mindezeket a területfelhasználási kategóriákat a 
szintén 2001-ben készült Szabályozási terv védett erdő, kertes mezőgazdasági és védendő 
vízállásos, vízmű területbe sorolja.  
Jelenleg folyamatban van Pilisszántó településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, ezért a 
készülő TSZT javaslati fázisban lévő tervlapját ábrázoljuk. 

 
Az erdőterület Csobánka erdőterületének folytatása. A kertes mezőgazdasági területbe 
sorolt pilisszántói Üdülőtelep Csobánka általános mezőgazdasági területéhez 
csatlakozik. A Határréti-tó mindkét település része, Csobánkán Vízgazdálkodási 
területbe, Pilisszántón természetközeli területbe sorolták. 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

47 

47 

1.4.6. Pilisszentkereszt településszerkezeti terve 

 
Pilisszentkereszt hatályos 39/2011. sz. ökt. határozattal elfogadott településszerkezeti terve 

 
Pilisszentkereszt Csobánka község északi csúcsát mindössze kb. 400m-en érinti. 
A Kovácsi-patak szurdokvölgye és a Mogyorós-árok közti terület védett erdő területbe 
sorolt. 
Csobánka szinte elenyésző területére ráfed a Pilisszentkereszti szennyvíztisztító 
jelenlegi 300m-es védőtávolsága, mely fejlesztés után 150m-re csökkenthető. 
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1.5.  Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Csobánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete 87/2004.(VI.24.) KT-
határozata mellékleteként fogadta el a község Falufejlesztési koncepcióját, melynek 
mottója: 

„Csobánka meghatározó adottsága: természeti 
környezete és az ebből áradó nyugalom.” 

A koncepció megfogalmazta Csobánka jövőképét, mely tartalmazza a természeti értékek 
fenntartását, a tájharmónikus településközpont és a megfelelő infrastruktúra kialakítását, a 
sokszínű közösségi élet fejlesztését, a helyben-foglalkoztatás növelését, a családi vendéglátás 
segítségével a nyári nagyrendezvények megteremtését és a patriotizmus növelését. 
A község társadalmi rétegzettségének feloldását célzó teendők között szerepel a megfelelő 
méretű óvoda létrehozása, az iskola „élővé”-tétele, bővítése, a nemzetiségek egymáshoz 
közelítése, hagyományőrzés fejlesztése, közösségi ház bővítése. Ennek érdekében fokozni kell az 
intézmények közötti kommunikációt. 
A gazdasági fejlődés érdekében megfogalmazott feladatok a vállalkozás-támogatási politika 
kidolgozása, vállalkozási terület kijelölése, távmunka elterjesztése, szolgáltatások fejlesztése 
mellett a lakosság vendéglátási-gyermeküdültetési hajlandóságát, továbbá a bánya területén 
szabadtéri színpad lehetőségét is tartalmazzák. 
A térszerkezet és az infrastruktúra fejlesztése elsősorban a község központjának 
kiterjesztését és alközpontok létrehozását, valamint az úthálózattal kapcsolatos 
korszerűsítéseket célozza. Emellett turisztikai célú fejlesztést, a közlekedési kapcsolatok 
javítását, az átmenő forgalom csökkentését, a közlekedés-biztonság növelését, útépítések során 
bérelhető kábelcsatornák kialakítását irányozza elő. 
A fenntartható fejlődés alapja fenti célok rövid, közép és hosszú távú terveinek kidolgozása. 
 
A koncepció új óvodát tervezett a jelenlegi spotpálya helyén. Ez nem valósult meg, az óvoda 
helyben került bővítésre EU-s támogatással. Új sportcentrum sem létesült az erre kijelölt 
területen, helyette tornaszoba pályázat van folyamatban. Az általános iskola imázsa nem javult, 
sőt még továbbra is javításra szorul kihasználtsága fokozása érdekében. A Nemzetiségek Háza 
átadásra került 2014-ben, a Közösségi Ház bővítése megtörtént. A településen belüli 
kommunikáció fejlesztését szolgálja a honlap és a helyi újság. Egyelőre nem valósultak meg a 
gyermeküdültetési és vendéglátási fejlesztési elképzelések sem. A vállalkozási területek kínálata 
ugyan szerepel a településrendezési tervekben, de megvalósításuk továbbra is feladat. Jövőbeli 
feladat maradt a szabadtéri színpad létesítése, a murvabánya hasznosítása. A turizmus 
fellendítésével kapcsolatos fejlesztések (alközpontok, közösségi terek), a tömegközlekedés 
javítása, az átmenő forgalom csillapítása, a közlekedésbiztonság javítása (járdaépítés, 
kerékpárutak, parkolási lehetőségek) többségében még várat magára. Megállapítható 
ugyanakkor, hogy a Fő tér reprezentatív átalakítása jelentős előrelépés a településközpont 
környezetének élhetőbbé válása útján, lehetőség szabadtéri rendezvényekre, találkozási pont, 
pihenési lehetőség. Vitathatatlanul pozitív irányú változást eredményezett továbbá a 
biztonságos buszmegállók kialakításával, a parkolási lehetőségek bővítését illetően és a 
gyalogosok közlekedés-biztonságának javításában. A parkosított díszteret azonban a fizikai 
adottságaihoz viszonyítva még nem eléggé használják ki a helyben lakók és a turisták sem, 
melynek fő oka valószínűleg az, hogy a tér és környezete nem rendelkezik közönségvonzó 
vendéglátó, szolgáltató, szabadidős funkciókkal. 
A felszíni vízelvezetés megnyugtató megoldása (patakmeder rendezések kérdésköre), az óvoda 
parkolása, kerékpárút kialakítása ez ideig nem történt meg. 
Integrált településfejlesztési stratégiával Csobánka község nem rendelkezik. 
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1.5.2. Csobánka Község Önkormányzata Közbiztonsági Koncepciója 

Csobánka Község Képviselő-testülete a Csobánka község Önkormányzatának Közbiztonsági 
Koncepcióját és az annak mellékletét képező 2005. évi Feladattervét 36/2005. (IV.28.) KT- 
határozatával fogadta el. 
A 2010. évben meghatározott feladatterv a bűnmegelőzés terén az alábbi feladatokat fogalmazta 
meg: 

 A költségvetési fedezethiány miatt közösségi tér megvalósítására közösségi akció 
szervezése a társadalmi munkával való megvalósítás és fenntartás érdekében, melyet a 
helyi fiatalok szüleikkel, tanáraikkal való együttműködésével, a helyi civil szervezetek és 
önszerveződő közösségek közéleti tevékenységének összehangolásával, illetve az 
Önkormányzattal való kommunikáció serkentésével kell megvalósítani. 

 A Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrsétől a helyi általános iskola által 
szervezett a bűnmegelőzési programok szakmai támogatásának (pld. DADA program), a 
helyi körzeti megbízott részéről hatékonyabb együttműködésnek, a sebesség-, súly- és 
hosszúság-korlátozások érvényre juttatásának, ellenőrzésének, valamint 1fő folyamatos 
rendőri jelenlét biztosításának kérése. 

 A helyi média felkérése önkéntes szerepvállalásra a Közbiztonsági Koncepcióban és a 
Feladattervben foglaltak széleskörű ismertetésére. 

Kiépült a térfigyelő kamerarendszer, folyamatosan járőrözik a készenléti rendőrség, a téli 
időszakban lovas rendőrség van jelen a faluban. 

1.5.3. Csobánka Község Stratégiai Fejlesztési Operatív programja 

Csobánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobánka Község Stratégiai Fejlesztési 
Operatív programját 163/2007. (X. 25.) KT-határozatával fogadta el. 
9 főbb célt fogalmaz meg: 

 Hatékony és jövőbe tekintő ingatlanvagyon hasznosítás (külterületi ingatlanok 
értékesítése, átfogó ingatlankataszter készítése, stb.) 

 Önkormányzat működésével kapcsolatos célok (működés hatékonyságának átvilágítása, 
Képviselő-testület technikai működésének fejlesztése, stb.) 

 Alternatív energiaforrások kiaknázása (önkormányzati ökofarm létrehozásának vizsgálata, 
stb.) 

 Út- és járdaépítési, csapadékvíz-elvezetési programok megvalósítása (út- és 
közműfejlesztési programterv készítése, út- és épített környezet-karbantarási program 
készítése, stb.) 

 Közösségi terek felújítása, hasznosítása (Fő tér átalakítása, patakmeder fenntartási 
program, stb.) 

 Környezetvédelmi beruházások, programok megvalósítása (komposztáló telep létesítése, 
szelektív gyűjtőszigetek, környezettudatos iskolai nevelés, stb.) 

 A közösség és a szolgáltató közigazgatás együttműködésének javítása (Önkormányzat PR-
jának növelése, internet kamerafigyelő rendszer kiépítése, stb.) 

 Összefogás Csobánka jövőjéért közösségépítő programok végrehajtásával (helytörténeti 
társaság létesítése, sportszakosztályok létrehozása, helyi tv, rádió, stb.) 

 Önálló kezdeményezések az egészségmegőrzésben preventív programokkal (komplex 
szűrések, fogászati ellenőrzés, évente egészségnap, Baba-Mama klub stb.) 

 
Ezek közül néhány már megvalósult, pl. a Fő tér rendezése, a Baba-Mama klub, helytörténeti 
gyűjtemény a CSÉKE kezdeményezésében, internet kamerafigyelő rendszer. 
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1.5.4. Csobánka Község Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőség 
Programja 2008. 

Csobánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobánka község Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Programját 2/2008. (I. 24.) KT-határozatával fogadta el. 
„Csobánka község Önkormányzat Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának alapvető célja, hogy 
biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
érvényesülését.” 
A település népességét kulturális és etnikai sokszínűség jellemzi, német, szlovák, szerb, cigány és 
természetesen magyar nemzetiségű lakosok is vannak. 
Az Önkormányzat célja, hogy megelőzze és megakadályozza a gyermekek hátrányos 
megkülönböztetését. Ennek érdekében „az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, a támogató szolgáltatások 
megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az 
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében valamennyi közoktatási intézményben kiemelt 
figyelemmel” a beiratkozásra, tanításra, egyéni fejlesztésre, értékelésre, fegyelmezésre, 
továbbtanulásra, szülőkkel való kapcsolattartásra. Kiemelt figyelmet fordítanak a cigány 
kisebbség jogainak védelmére. Mindezek eléréséhez a program megfelelő célokat fogalmaz meg. 
„A Közoktatási Esélyegyenlőségi Program akcióterve a beavatkozások (konkrét tevékenységek) 
kifejtése mellett tartalmazza a fejlesztési célokat, rögzítve a rövid (1 év), közép (3 év) és hosszú 
távon (6 év) elérendő értékeket, indikátorokat, felelősöket.” 
Csobánkán az alapfokú intézményekben érvényesül az önkormányzat minden eszközzel 
törekszik az esélyegyenlőség biztosítására. A gyermekek felülvizsgálata rendszeres, biztosított 
az egészséges és a fogyatékkal élő gyermekek együttnevelése. 
Az óvodát illetően ez a gyakorlatban is teljesül, az időközben állami fenntartásba került általános 
iskola kihasználtságát azonban nagy mértékben befolyásolja a tanulók etnikai hovatartozása. 

1.5.5. Csobánka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja 
2010-2014. év 

Csobánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobánka község 2010-2014 évekre 

szóló Környezetvédelmi Programját 30/2010.(II.25.) KT-határozatával fogadta el. 
Meghatározza a feladatokat mind a környezeti elemek, mind a települési és épített környezet, 
mind a természet, mind az önállóan kezelt hatótényezők védelme érdekében. Kijelöli a 
feladatmegoldásban érintettek hatáskörét, a megoldás feltételeit. 
Csobánkán mind a környezeti elemek (levegő, víz, föld), mind a települési és épített környezet, 
mind a természeti környezet állapota javítandó feladat. Az előirányzott feladatok közül 
megvalósult az óvoda felújított épületének energiatakarékos üzemeltetése, az óvodában folyik a 
környezettudatos nevelés, a Hanflandon megtörtént az útburkolás és vízelvezetés megoldása, a 
zöldfelület kataszter a vagyonkataszterből lekérdezhető, évente megrendezésre kerül az 
autómentes nap és a virágosítás, a patakpart gondozásában egyes helyeken a lakók is részt 
vesznek, a Helytörténeti Gyűjtemény megvalósult, tanösvények létesültek, helyi piac működik, 
szelektív hulladékgyűjtés házhoz megy, a Környezetvédelmi Alap megvalósult, stb. 

1.5.6. Csobánka Község Önkormányzat Gazdasági Programja 2010-2014. 

Csobánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csobánka község Önkormányzat 
Gazdasági Programját 109/2011. (IX.29.) KT-határozatával fogadta el. 
A program célja olyan tudatos politika kidolgozása, mely stabilizálja az önkormányzat 
működését annak érdekében, hogy feladatait, célkitűzéseit megfelelő színvonalon és a lakossági 
igényeket kielégítő módon el tudja látni, a település fejlődését biztosítani tudja. 
Csobánka kiemelkedő lehetősége természeti értékeiben, a turizmus és a vendéglátás 
fejlesztésében rejlik, ez erősítheti a község gazdasági fejlődését is. Szálláshely szolgáltatás 
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jelenleg csak a Cserkészparkban és egy-két magánháznál van. Állandó szabadtéri színpad 
nincsen, szabadtéri rendezvények a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár udvarán, vagy a 
sportpályán zajlanak. Helyi rádió, újság, honlap működik, helyi TV adás nincs. A körzeti 
megbízott helyben lakása megoldott az önkormányzati tulajdonú KMB-s lakásban. A parkok 
fenntartása csak alapszinten biztosított. A katolikus temető megújítása folyamatban van, a 
temetőkben a régi sírkövek méltó elhelyezése megoldódott. A község vízelvezető rendszerére a 
tervek elkészültek, a megvalósítással megfelelő pályázati lehetőségre várnak. Az útburkolatok 
felújítása hosszabb időt és lakossági hozzájárulást igényel. Az óvoda felújítása megtörtént, 
sószoba létesült, udvari játékok beszerzése folyamatban van. Az általános iskola kapacitása, 
üzemeltetése a kihasználtságához lett igazítva. Az egészségházban tornaszoba és masszázs 
biztosított. Idősek napközi otthona nem valósult meg. A települési hulladék és a szelektív 
hulladék begyűjtése megoldott, a zöldhulladék begyűjtése - a nyaralótelkek nagy száma miatt - 
megoldást igényel (számukra a komposztálás nem alternatíva). Településszolgáltató Kft. 
létrehozására továbbra is szükség lenne.  

1.5.7. Csobánka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőség Program 2014. 

Csobánka Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 
Intézkedési Terv) 32/2014. (II.27.) KT-határozatával fogadta el. 

A program célja érvényesíteni „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 település hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás.” 
Csobánkán fő feladat a mélyszegénységben élők és a romák helyzetének, esélyegyenlőségének 
javítása. Mind a vagyoni helyzet, mind a foglalkoztatottság, mind az alacsony iskolai végzettség 
problémát jelent. Az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatásban hátrányos 
megkülönböztetés nem történt. Támogatások, segélyek tekintetében az önkormányzat 
normatívan intézkedik. Az önkormányzat 4 bérlakással rendelkezik, szociális lakhatás jelenleg 
nem biztosított.. Szegregációval veszélyeztetett terület a Plandics tér és környéke, de pontos 
felmérés nincs, átrendeződés viszont megfigyelhető. Az egészségügyi és szociális ellátás 
mindenki számára hozzáférhető. A közösségi együttélés megfelelő, konfliktusokról nincs 
információ. A településen roma, német, szlovák és szerb nemzetiségi önkormányzat működik. 
Továbbra is fejlesztendő a közfoglalkoztatás, részletes felmérésen alapuló antiszegregációs terv 
kidolgozása, képzések szervezése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására az 
önkormányzat minden területen kiemelt figyelmet fordít. A bölcsőde hiánya nehézséget okoz a 
nők esélyegyenlőségének biztosításában. Az idősek számára Vadvirág Nyugdíjas Klub működik, 
a házi segítségnyújtást az önkormányzat megbízásából a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! 
Szociális Szolgáltató végzi. Szükség lenne egy nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 
létrehozására. Az idősek az önkéntességben fontos szerepet játszhatnak. A fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségét az önkormányzat akadálymentesítés fejlesztésével biztosítja.  
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében az 
önkormányzat HEP Fórumot hozott létre. 

1.5.8. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Csobánka önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: építési törvény - Étv.) 30/A. §-ában szereplő elnevezéssel és az 
abban rögzített szabályoknak mindenben megfelelő un. "Településrendezési szerződés" -eket 
ugyan nem kötött, de három részterület fejlesztésével, rendezésével összefüggésben - különböző 
megnevezésekkel - születtek megállapodások az alábbi területekre vonatkozóan az 
önkormányzat és az adott ingatlanok/területek tulajdonosai, illetve fejlesztői között: 
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- A Kilátó utcától északra fekvő volt 010 hrsz-ú földrészleten lakóterületfejlesztési terület 
kialakításának feltételeiről 2004-ben közérdekű kötelezettségvállalási szerződés köttetett. A 
szerződésben rögzítetteknek megfelelő szabályozási terv hatályba lépett, a fejlesztés megindult. 
A terület átminősítése és előkészítése megtörtént, beépítése néhány lakóház építésével 
megkezdődött, jelenleg - feltehetően a gazdasági válság következtében - stagnál. 
- A közelmúltban átalakított Fő tér (747/2 hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlan) déli oldalán 
korábban megépült "egyéb épület, büfé" megnevezésű épület környezetére vonatkozóan 2010-
ben "Földhasználati szerződés" jött létre az épület tulajdonosa és az önkormányzat között, 
melynek célja a földhasználati jog rendezése mellett épületbővítési-korszerűsítési kötelem 
rögzítése volt, a parkosított dísztér tervébe illeszkedő, elsődlegesen vendéglátási funkció 
kialakítása érdekében. A fejlesztés egyelőre nem valósult meg, a büfé változatlanul a tér 
időközben megújult arculatához méltatlan faházban üzemel, az érintettek között kibontakozott 
jogvita miatt a közeljövőben nem várható a probléma megoldása. 
- A település belterületétől délre, Lipár térségében található Ózon (Sumica) kemping területének 
rendezésére vonatkozóan megállapodás van érvényben, de az abban foglaltak szerinti 
területrendezés, illetve területhasználat irányába elmozdulás eddig nem történt, a használaton 
kívüli terület elhanyagolt, egyre leromlottabb állapotban van. 
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1.6.  A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Csobánka község az alábbi hatályos településfejlesztési és településrendezési dokumentumokkal 
rendelkezik: 
 Falufejlesztési koncepció 87/2004. (VI.24.) KT-határozat 
 Hatályos Településszerkezeti terv: 32/2005. (III.31.) KT-határozat 
 Hatályos HÉSZ és Szabályozási terv: többször módosított 8/2001 (IV. 26.) ÖK.sz. rendelet 
 (legutolsó, IV. számú módosítás: 1/2010.(I.29.) KTr. 

sz. rendelet) 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Csobánka jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét (TSZT) az Önkormányzat Képviselő 
Testülete 32/2005. (III.31.) KT-határozatával fogadta el. 

 
A 2005. évi határozat a tervet az alábbi módosításokkal fogadta el: 

1. „A 1109 jelű úthoz tervezett elkerülő út a „B” nyomvonal szerint kerüljön a szerkezeti tervbe, 
de csupán a szaggatott vonalakkal határolt sávként jelölve. A katonai területen, lehetséges 
elkerülő útként bejelölt nyomvonal kerüljön törlésre. 

2. A településközponti vegyes (kék sráfozású) terület dombra tervezett részét lejjebb kell venni, 
s azonos alapterülettel a mélyebben fekvő területen - Pilisszentkereszt felé - kvázi négyzet-
formára, kiszélesíteni. A területet nem kell felosztani a berajzolt nagy telkekre, hanem 
egységes területként meghagyni egy belső feltáró úttal. 

3. A buszforduló a Plandics térről kerüljön ki a jelenlegi mezőgazdasági területre, és az a 
terület is legyen sport, rekreációs, szolgáltató terület. A terület legyen belterület, de a patak 
mentén védősáv meghagyásával. 

4. A 014.hrsz. ingatlant, továbbá az azt a 016 hrsz.-ú területtől elhatároló mezsgye fasorának 
teljes hosszában a 016 hrsz.-ú ingatlan mezsgye túloldalára eső területét eredeti állapotában 
kell meghagyni!. A 016.hrsz. ingatlannak csak az így fennmaradó kisebb (csaknem szabályos 
négyzet-alakú) része legyen rekreációs terület. 

5. A jelenlegi sportpálya – mint az új óvoda építésére kijelölt terület - intézményi zöld terület 
legyen.” 
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A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv – az egyeztetések lezárása után – a 
településszerkezeti tervet jóváhagyó KT határozatnak megfelelően készült, majd a TSZT is ezzel 
összehangoltan került főépítészi véleményezésre.  
 
A 2005. évi TSZT a korábbi, 58/2001. (IV.26.) kpvt határozattal elfogadott Településszerkezeti 
terv módosításaként készült. Az 58/2001. (IV.26.) kpvt határozattal elfogadott 
Településszerkezeti tervet a PESTTERV Kft. készítette, 2001-ben. Az akkori közösségi igényeket 
figyelembe véve elkészített terv helyenként túl szigorú előírásokat (lábazat anyaghasználata) 
tartalmazott, helyenként viszont túl megengedő volt (telekméretek). Nem adott megoldást a 
településen átmenő forgalom csillapítására, a volt zártkerti telkek szórtan kialakult 
lakótelkeinek belterülethez való csatolására, a nemzetiségi problémákra, a külterületi 
területhasználatra. 
 
A jelenleg hatályos TSZT-t a FÜLÖP Építésziroda Bt. készítette 2004-2005-ben. 
A TSZT Csobánka területét beépítésre szánt területként kertvárosias lakóterület, 
településközponti vegyes terület és különleges területek, beépítésre nem szánt területként 
általános közlekedési terület, zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület és vízgazdálkodási 
terület területfelhasználási egységbe sorolja. A belterület jelentős része kertvárosias 
lakóterületbe sorolt. A 
településközponti 
vegyes terület Csobánka 
három területén 
jellemző: a védett 
településmagban, a 
jelenlegi sportpálya 
területén és tervezett 
elemként az új tervezésű 
lakóterületek peremén, 
a szintén tervezett 
elkerülő út mentén. 
Különleges területek 
besorolást kaptak - a 
belterületen belül - a 
nagy zöldfelülettel 
rendelkező intézmények 
(Margit-ligeti kastély, 
IRMÁK, Cserkészpark) 
és a temetők. Vízgazdál-
kodási területbe tartoz-
nak a patakok, a Dera-
patak és a Kovácsi-
patak. 
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A külterület jellemző területfelhasználási egysége az erdőterület és a különleges területbe sorolt 
honvédségi gyakorlótér a belterülettől délkeletre. A mezőgazdasági területeken kívül különleges 
területként a bánya, a rekultiválandó bányaterületek, valamint a volt Sumica kemping szerepel. 
Tervezett különleges terület a tervezett golf-pálya és a sportpálya tervezett területe. 
Vízgazdálkodási területbe sorolt a déli határ mentén a Határréti-tó és a Házi-réti-víztározó. 
A TSZT tervlapja nem tartalmazza az úthálózat útkategóriánkénti ábrázolását. A természeti és a 
régészeti védettségek feltüntetésre kerültek. Tervezett elemként feltüntetésre került a 1109 jelű 
út tervezett elkerülő nyomvonala „B” változata. 
 
A településszerkezet meghatározó elemei: 
 A Dera- (Kovácsi-) patak kanyarulata 
 A Hosszú-hegy és a Kis-Kevély - Oszoly északnyugat - délkelet irányú vonulatai 
 A 10. és 11. számú főutak falun átvezető, terv szerint távlatban megkerülő összekötő útja 
 A Határréti-árok északnyugat - délkelet irányú völgye. 
A település az országos ökológiai és a NATURA 2000 hálózat által érintett. Ezen kívül 12db 
természeti védelemre javasolt elem és kb. 15db értékes fa, fasor található a területén. Csobánkán 
28db régészeti lelőhely található. 
 
A TSZT a beépített terület bővítését irányozta elő - elsősorban a tervezett elkerülő út térségében 
az alábbi területeken: 
 lakóterület bővítése a Csiperke utcánál, beépítetlen belterületi ingatlanokon; 
 lakóterület bővítése a volt zártkertek fölött, a Kilátó utcához ma külterületként csatlakozó 

gyümölcsös és legelő területek felhasználásával; (már belterületbe vont terület, 
megkezdődött a telkek beépítése) 

 sportterület kialakítása a Munkaterápiás Intézet volt majorjának területén (külterületi 
fejlesztés, a jelenlegi sportpálya helyén településközponti vegyes területbe sorolva 
óvodaépítés tervezett); 

 a fenti két bővítési terület között a belterülethez közvetlenül csatlakozó önkormányzati 
földterületen lakó- és településközpont vegyes területi bővítés.  

 
A Csiperke utcánál és a Kilátó utcánál megkezdődött a telkek beépítése. Az óvoda nem 
került a sportpálya helyére, mivel jelenlegi helyén történt meg a bővítése, korszerűsítése. 
Ezzel összefüggésben a külterületi sportpálya fejlesztés sem indulhatott meg. A 
belterületbe vonásra javasolt lakóterületi fejlesztés még nem indult meg a Barackvirág 
utca mentén, ahogyan az itteni fejlesztéseket ösztönző elkerülő út sem. A tervezett 
golfpálya számára is csak a terület került kijelölésre és különleges sportterületbe 
sorolásra. 
A hatályos TSZT a jelenleg hatályos Budapest Agglomeráció Területrendezési Terv 
(BATrT) területfelhasználási kategóriáinak teljesen megfelel, a tervezett 2014. évi BATrT 
felülvizsgálatának előkészítése nem mutatott ki eltérést, így megállapítható, hogy a 
korábbi területigényes fejlesztések a magasabb rendű tervekben foglaltak alapján a 
későbbiekben továbbra is megvalósíthatók. 

1.6.3. A hatályos HÉSZ és Szabályozási terv főbb megállapításai 

A beépítésre szánt területeken a kertvárosias lakóterületen belül hat eltérő építési övezet jelenik 
meg megkülönböztetve - az alátámasztó munkarészben megfogalmazottak szerint - a történeti 
ófalu nem védett részeit és az Oszoly-csúcs alatti domboldalt, a hagyományos kertvárost, a 
korábbi üdülőterületeket, a Hubertusz üdülőtelepet és a fölötte elhelyezkedő volt zártkerteket, a 
mezőgazdasági területek belterületbe vonásával tervezett új beépítéseket, valamint a roma 
közösség által lakott - eltérő adottságú - területeket a Plandics tér környékén. 
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A településközponti vegyes területek három építési övezetbe kerültek besorolásra. Egyrészt a 
védett településmag és a jelenlegi sportpálya területe, másrészt a lakó funkciót nem megengedő, 
csak igazgatási, oktatási, egészségügyi és kulturális épületek elhelyezésére lehetőséget adó 
területek (Polgármesteri Hivatal, Petőfi Sándor Általános Iskola, Borostyán Óvoda, Baross Péter 
Közösségi Ház és Könyvtár), harmadrészt a tervezett elkerülő út mentén kialakítható új 
beépítésre szánt területek kerültek ezekbe az építési övezetekbe. 
A különleges területeken belül megkülönböztetésre kerültek a különleges intézmény övezet 
(Margit-ligeti kastély, IRMÁK Irmák Nonprofit Kft. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató 
Otthon), a különleges sport, rekreációs, szabadidős övezet (Ózon Sumica kemping és Sopronyi 
lovastanya), a különleges sport övezet (tervezett sportközpont a tervezett buszforduló mellett) 
és a különleges temető övezet (római katolikus temető és ortodox szerb temető). 
A beépítésre nem szánt területek övezetei a különleges bányaövezet, a különleges honvédségi 
övezet, a gazdasági, a védelmi és az egészségügyi-szociális, turisztikai erdő övezetek, a közpark 
és a fásított köztér övezet, a mezőgazdasági övezetek (általános, gyepgazdálkodáshoz 
kapcsolódó és kertes), a vízgazdálkodási övezet (patakok és tavak) és a közlekedési területek 
övezete. A TSZT-ben alkalmazott rekultiválandó bányaterületek a szabályozási terven és a HÉSZ-
ben nem szerepelnek. 
A védelmi, korlátozási elemek a külterületi szabályozási terven kerültek feltüntetésre. 
A szabályozási terv közterületi kiszabályozásai, illetve közlekedési célú magánterületei 
helyenként természetvédelmi területek rovására kerültek kijelölésre. 
A szabályozási terven lehatárolásra kerültek olyan területek, melyeknek építési övezeti 
besorolása nem egyezik a TSZT területfelhasználási egységeivel. Ezekre a területekre a HÉSZ 
51.§-a vonatkozik („A szabályozási terven lehatárolt területeken az övezet, építési övezet valamint 
a településszerkezeti terven meghatározott terület-felhasználás között eltérés található, ezért 
ezeken a területeken a szabályozási elemek a településszerkezeti terv megfelelő módosításának 
hatálybalépésekor hatályosulnak.”). 
A HÉSZ számos mellékletet tartalmaz, melyek közül sajátosnak tekinthető a házszámozási 
előírásokat, valamint a hatályos jogszabályokat tartalmazó melléklet. 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

57 

57 

 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

58 

58 

 
 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

59 

59 

1.7.  A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

Csobánka a Szentendrei járáshoz tartozó község. Mind területét, mind népességét tekintve a 
középmezőnyben helyezkedik el a járásban található községek között. Népsűrűsége a községek 
között és a járás összes települését tekintve is alacsonyabb az átlagnál. 
(Az adatok kistérségi szinten érhetők el. A kistérségek 2014. február 25-én formálisan is 
megszűntek, viszont a helyükbe lépő járások lehatárolása megegyezik az egykori 
kistérségekével, így az adatok ugyanúgy felhasználhatók a járási szinten is.) 
 

Név 
Terület 
(km2) 

Népesség 
(fő) 

Népsűrűség 
(fő/km2) 

Csobánka 23 3229 140 

Kistérségi átlag (községek) 21 3578 173 

Kistérségi átlag (össz.) 25 6266 249 
 
Népesedési folyamatok 
 
1949 és 1990 között a népesség az országos átlaggal együtt növekedett. 1990-től országos 
szinten népességfogyás volt megfigyelhető, ennek ellenére Csobánkán nőtt a népesség, sőt az 
állandó népesség számát tekintve 1990 és 2001 között csaknem ezer fővel nőtt a község 
lakossága. Ennek oka egyértelműen a kilencvenes évek elején meginduló szuburbanizációs 
hullám, vagyis a Budapestről az agglomerációba való áramlása a népességnek. Ez a folyamat a 
következő évtizedben 261 fő növekményre mérséklődött. 
 

Év 
Állandó 
népesség Lakónépesség 

1970 1830 2039 

1980 1815 2033 

1990 1827 2040 

2001 2800 2840 

2011 3061 3153 
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2007 és 2008 között talán kissé jelentősebb népességnövekedés figyelhető meg a településen. 
2007-ben 3099 főt, majd 2008-ban 3169 főt számolt a település. Viszont 2008 óta erősen stagnál 
a népesség növekedésének üteme. Ahogy a diagramon is látható egyik évben növekszik, másik 
évben csökken a csobánkai lakosok száma. Összességében elmondható, hogy 2007 és 2012 
között közel 100 fővel nőtt a település népessége, ami nem jelentős.  
Ha összehasonlítjuk Pest megye és Csobánka lakónépességének változását ugyanabban az 
időszakban (2007 és 2012 között), akkor láthatóvá válnak az eltérések. A két diagram 2007-ben 
egyaránt alacsonyabb népességszámot mutat a 2008-asnál. Számottevően nem különbözik, 
csupán annyiban, hogy a Pest megyei 2011-es és 2012-es csökkenés arányaiban véve 
jelentősebb.  
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Ha a korfákat megnézzük, jól látható, hogy Csobánka 2011-es adatai alapján kissé eltér a 
magyarországi trendvonaltól, vagyis a település népességének kormegoszlása eltér egy kicsit az 
országostól. Egész Magyarországra a tendencia az elöregedés folyamata, ez Csobánkán kisebb 
mértékű. Viszont a település 2001-es korösszetételéhez képest nőtt az idősebb népesség száma, 
ezzel szemben a a fiatalkorúak száma csökkent. A diagram százalékos megoszlásban mutatja a 
korösszetétel változásást 2000 és 2012 között. Míg 2000-ben a 0-14 évesek száma 51 fővel 
megelőzte a 60 év felettiek számát, addig 2012-re megfordult a tendencia, vagyis a 60 év 
felettiek száma 257 fővel megelőzte a 0-14 évesek számát. Ez a folyamat az egész Európai Unió 
területén jelen van, mint az egyik legfőbb probléma. Csobánka 2011-es korfájáról leolvasható, 
hogy a nők és férfiak egyenlő arányban vannak a településen, míg az egész országra nézve a nők 
többségben vannak.  
Ezek alapján Csobánka népessége elöregedő, még akkor is, ha egész Magyarország 
társadalmának elöregedésével összehasonlítva, csupán kisebb mértékben. Ezeknek az 
adatoknak, valamint lakossági kérdőív segítségével lehet a település funkcióinak a bővítését 
tervezni, olyan szolgáltatásokat biztosítani, esetleg rendezvényeket lebonyolítani, mely a 
célcsoportokra irányul és a lehető legtöbb csobánkai lakost bevonja a település közösségi 
életébe. 

 
Az előzőek alapján tehát ugyanaz a tendencia olvasható ki az oszlopdiagramból, mint a 
korfákból, vagyis hogy a 2000-től 2012-ig tartó időszakban nőt a 60 év felettiek aránya. 2000-
ben a 0-14 évesek aránya 6 százalékkal magasabb, míg 2012-ben ez megfordul és a 60 év 
felettiek aránya lesz 5 százalékkal több.  
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A település egymást követő éveire levetített öregségi mutatói alapján egyértelmű 
népességelöregedés figyelhető meg. A mutató erre a rövid időtávra levetítve is látványos 
különbségeket mutat. 2007-ben a száz 0-14 év közötti lakosra jutó 60 év felettiek száma 90,5 
volt, vagyis számuk nem előzte meg a fiatal korosztályt, míg ez 2012-re 124,4-re nőtt. 
A település jelenleg nem rendelkezik idősek nappali ellátására szolgáló intézménnyel. Az idős 
korúak növekedést mutató tendenciája alapján Csobánkán egyre nagyobb szükség lenne egy 
ilyen intézmény létesítésére az egyre növekvő igény miatt. 
 
Népmozgalom 

 
A település népmozgalmáról elmondható, hogy nem mutat egyenletes tendenciát 2000-től 2012-
ig vizsgálva. Az élveszületések száma több évben is megelőzte a halálozások számát, ez 
hozzájárult a népesség növekedésének elősegítéséhez. Ha az odavándorlások és elvándorlások 
számának különbségét vizsgáljuk, akkor azt figyelhetjük meg, hogy csak 3 évben volt ez a szám 
negatív, vagyis a többi évben a népesség növekedéséhez járult hozzá az odavándorlók száma. Ha 
ezt a két értéket (a vándorlási egyenleget és a születések és halálozások különbségét) 
összeadjuk, akkor láthatjuk, hogy a település népessége 2000-től 2005-ig évről évre növekedett, 
évente átlagosan 59 fővel, majd 2005-től stagnál, de így is évente átlagosan 16 fővel gyarapodik 
a népesség Csobánkán. Összességében pozitív irányú népmozgalom figyelhető meg az elmúlt 
évtizedben. 
Az, hogy a népességnövekedés mértéke 2005-től csökken azzal magyarázható, hogy bár a 
szuburbanizációs hullám a kilencvenes években lezajlott, a kétezres évek elején még 
megfigyelhető volt ennek az utószele, ami 2012-re nagyjából lecsengett, így az elmúlt években 
jelentősen kevesebb a beköltöző. 
Az előbbieket jól szemlélteti a következő táblázat: 

Év Népességtöbblet Év Népességtöbblet 

2000 28 2006 -11 

2001 41 2007 -5 

2002 61 2008 70 

2003 141 2009 2 

2004 54 2010 6 

2005 31 2011 -13 

    2012 65 

Összesen 356 
 

114 

Átlag 59   16 
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Ha csak az odavándorlások és elvándorlások különbségeit vesszük figyelembe, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy csak 2007-ben és 2011-ben negatív az egyenleg, a többi évben több 
odavándorlás történt, mint elvándorlás.  
 
Várható népességszám 
 
A lakónépesség az elmúlt pár évben stagnál. A Budapestről az agglomerációba költözők aránya 
csökken, így ez a tendencia folytatódik, illetve enyhe népességcsökkenés is bekövetkezhet.  
Ha ezeket a rendelkezésre álló adatokat figyelembe vesszük, akkor elmondható, hogy a 
népességszám változásában a következő években hasonló tendencia várható, mint az elmúlt 
években. 
 
Lakásállomány és a várható változások 
 
A statisztikai adatokból jól kiolvasható, hogy a családok számának növekedésével a lakások 
száma is nőtt 1990 és 2011 között. 2011-re a háztartások száma megelőzte a lakások számát, 
hasonló a tendencia, mint 1980-ban, emellett a családok számának növekedése figyelhető meg.  
A lakások számának változása viszonylag egyenletes 
, 1980 óta majdnem duplájára növekedett a számuk. Közel hasonló a helyzet a háztartások 
számát és a családok számát tekintve, vagyis mind a három mutató 2011-ben mutatja a 
legmagasabb értéket. Egyedül 1980-ban volt magasabb a háztartások és családok száma az azt 
követő évhez képest. 
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Az elmúlt években jelentősen nem növekedett a lakások száma a településen, a szuburbanizációs 
folyamat, vagyis a Budapestről való, agglomerációba kiáramlás mértéke csökkent, így Csobánka 
esetében sem várható számottevő népességnövekedés a következő időszakra nézve. 
 

 
 
A lakások számának 2011 és 2012 között történő megugrása a Hanfland településrész 
fejlesztésével hozható összefüggésbe. A rendszerváltáskor felparcellázott telkek előtt 2011 
végén aszfaltozott út létesült uniós támogatással. Az útépítési projektet vízelvezetéssel 
kombinálták. A községrészben két kilométernyi szakaszon három utca kapott új, korszerű 
burkolatot, és ezzel egy időben megoldották a vízelvezetést. A 68 millió forintos uniós támogatás 
mellett, a nagyjából 114 millió forintos projekt fennmaradó részét fele-fele arányban az 
önkormányzat és az érintett 150 család fizette. 
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Az épített lakások számának növekedése jelentősebb, mint a lakásmegszűnések száma. Az átlag 
15 lakáshoz képest 2010 és 2012 között kissé visszaesett az épített lakások száma. A 
lakásmegszűnések száma nem jelentős, 2007 és 2012 között összesen 4 lakás szűnt meg a 
településen.  
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A kördiagramokon javulás figyelhető meg a lakások állapotában. 2001-ben komfort nélküli és 
félkomfortos lakások aránya 11,3 százalék volt, ez 2011-re a felére csökkent. Emellett az 
összkomfortos lakások aránya közel 10 százalékkal nőtt. Tehát a lakásállomány állapotában 
javulás figyelhető meg.  
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Csobánka a történeti fejlődést illetően alapvetően négy, jól megkülönböztethető településrészre 
osztható fel, a község déli illetve az Oszoly-csúcs alatti részén található régi településrészre, a 
kilencvenes években épült Hanfland részre, a fokozatosan átalakuló („lakósodó”) egykori 
üdülőterületekre (Hubertusz nyaralótelep, valamint a déli üdülőterületek) és a jellemzően roma 
lakosság által lakott Plandics tér környékére. Az Ófalu területén található a település főtere, mely 
nemrégiben lett átalakítva. Ebben a térségben találhatóak a település fő kereskedelmi egységei, 
(Coop áruház, vegyeskereskedés és zöldség-gyümölcs bolt) kulturális, igazgatási intézményei és 
szolgáltató létesítményei (Közösségi ház, Helytörténeti Gyűjtemény, Polgármesteri Hivatal, 
Posta). Az Oszoly-csúcs alatt található településrész is régebbi beépítésű, az utcák vonalvezetése 
a terepadottságokhoz igazodóan változatos. A Hanfland településrészt a kilencvenes években 
parcellázták fel, ezt követően – főként a fővárosból kiköltöző, jobbára közép-, felső-
középosztálybeliek - építettek itt nagyobb alapterületű családi házakat. Jól kiépített 
infrastruktúra, karbantartott épületek és rendezettség jellemzi ezt a településrészt. Az un. 
„betelepültek” döntő többsége ingázik, munkahelyük nem a községben, hanem a fővárosban, 
illetve a környékbeli városokban (Pilisvörösvár, Pomáz, Budakalász, Szentendre) van, a 
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szolgáltatások zömét is a településen kívül veszik igénybe. A régi üdülők területén zegzugos 
utcákban ma már részben lakóházak állnak, az e feletti részen található a Kilátó utcai "patkó", 
ahol 2004-ben parcelláztak ki 27 telket, ebből 5 önkormányzati tulajdonban van. Jelenleg 3 
lakóház áll itt. A Plandics tér és környékét jellemzően a roma népesség lakja. Az általuk lakott 
rész és a Hanfland között a Kovácsi-patak képez természetes választóvonalat. 
A településrészek között – mind térbeli, mind társadalmi értelemben - megvan az átjárhatóság, 
lakosaik között nem alakultak ki konfliktusok. Az őslakos csobánkaiak és a roma népesség között 
szorosabb a viszony, mint az újonnan beletelepült népesség között. Ennek okai főként abban 
keresendők, hogy a Hanflandon élők kevésbé aktívak a falu közéletében, jellemzően munka után 
térnek haza, foglalkozásuk, baráti társaságuk, munka utáni elfoglaltságaik is gyakran más 
településekhez kötik őket. Azok a betelepülők, akik régi településrész, kis utcáiba költöznek be, 
hamarabb bekapcsolódnak a község, mindennapi életébe, és a kapcsolatok kialakítása is 
könnyebb számukra. Jellemzően a kisgyerekes réteg még (akár az új beköltözők is) akik részt 
vesznek a falu életében, de ez jobbára csak a gyerekek óvodás kora végéig áll fenn. 
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális 
adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi 
kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

Csobánka már az őskorban lakott település volt, majd a középkorban alapították. A török 
megszállás alatt elnéptelenedett, majd 1690-ben kezdték újra benépesíteni a települést. A kuruc 
szabadságharc idején ismét elnéptelenedett, majd a rác népesség később visszaszivárgott, így a 
települést német többségűvé változtatta. Tanulságot hordoz az, ahogyan együtt tudtak és tudnak 
itt élni egymás mellett rácok, svábok, tótok, magyarok és cigányok az elmúlt két évszázadban. A 
II. világháború utáni német kitelepítések következtében Csobánka elveszítette népességének 
háromnegyedét, majd az új betelepítések révén a falu döntő nemzetisége a 20. század végére a 
magyar lett. Mára a különböző nemzetiségek (szerb, szlovák, német) nagyon kis százalékban 
élnek a településen, a legjelentősebb kisebbséget a roma lakosság alkotja.  
 
Társadalmi élet 
 
A Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár a kulturális és közösségi élet központjául szolgál 
Csobánkán. A programokat a helyi igények figyelembe vételével, azokhoz igazodva próbálják 
kialakítani. Az óvoda átalakítása idején a kisgyerekek vették birtokba az épületet, majd amikor 
átadták 2012-ben az új óvodát, a Közösségi Ház is megújult.  
A most augusztusban megnyílt Nemzetiségek Házát az egykori szerb iskolából alakították ki. A 
településen élő négy nemzetiség (szerb, szlovák, német, roma) hagyományait és hivatott 
megőrizni. Az új közös intézmény elősegíti a településen élő nemzetiségek együttműködését, 
valamint a településen élők bekapcsolódását a általuk szervezett programokba, így 
mindenképpen jó hatással van a település társadalmi életére.  
Havonta meg jelenik Csobánka hírlevele a Csobánka Újság, mely a település holnapján 
visszamenőleg is elérhető. Közzé teszik benne a közelgő események időpontjait, tájékoztatások a 
településen történő fejlesztésekről, felhívásokat a településen történő bűncselekményekről. 
A településnek nincs saját tévé csatornája, viszont rendelkezik helyi rádióval, a Rádió Csobánnal. 
A rádió műsorai között szerepel többek között reggeli ébresztő, hírek, szegénységgel foglalkozó 
műsor, szlovák, szerb, cigány, német nemzetiségi műsor, kismamáknak szóló műsor, valamint 
testületi ülésekről közvetítések  
A település augusztus 30-án tartja a falunapot, melyen minden korosztály megtalálja a számára 
érdekes programokat. Főként a helyiek szórakoztatják a lakosságot táncos, zenés, verses 
előadásokkal. 
Az elmúlt évtizedben sokan települtek Csobánkára, főként jómódú családok. A falu őslakos és 
betelepült lakossága viszont minden szempontból elkülönül egymástól. A betelepültek a falu 
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közösségi életében szinte egyáltalán nem vesznek részt, rokonságuk és baráti körük nem 
Csobánkaiakból áll, és gyerekeiket nem a helyi oktatási intézményekbe járatják.  
 
Szokások, hagyományok 
 
A falu a sokszínű nemzetiségi összetétele miatt sok olyan hagyomány is helyet kapott a 
településen, amely általában csak egy adott nemzetre jellemző.  
 
Nemzetiségi kötődés 
 
Csobánkát kulturális és etnikai sokszínűség jellemzi, melynek gyökerei a XVII. századig 
vezethetők vissza. Ez a fajta sokszínűség nem csak a kulturális programokban van jelen 
(Nemzetiségi Kórusfesztivál, Nemzetiségek Napja, Térségi Roma Találkozó) hanem például a 
helyi gasztronómiai ízvilág kialakításában is figyelemre méltó. Élő idegen nyelv ismerete a 
településen kb. minden második emberre jellemző. A szerbek és a szlovákok lélekszáma kicsi a 
faluban, nemzetiségi kötődésük elsősorban kulturális hagyományokon alapul, mára mindennapi 
nyelvük a magyar lett. 
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Egyértelműen megállapítható, hogy a településen élő kisebbségek legjelentősebb részét a roma 
lakosság alkotja, akik már a XVIII. század eleje óta élnek itt. Számuk mára 450 fő körülre tehető. 
A falu határa felé tűnnek fel a szerényebb körülmények között kialakított egyszintes házak, itt 
kezdődik a "cigány rész". Ezek a részek sűrűbben beépítettek, helyenként félig készek, zsúfolt 
udvarokkal. Az alsó oszlopdiagram szemlélteti, hogy 2001 és 2011 között majdnem 
háromszorosára nőtt a számuk. Köztük, valamint az őslakos csobánkaiak és az újonnan 
betelepülők között nincs konfliktus, nem okoz problémát a jelenlétük a településen.  
A településen 4 kisebbségi önkormányzat működik (cigány, német, szerb, szlovák), valamint 
közös székhelyük a Dumtsa Jenő Nemzetiségek Háza. 
 
Civil szerveződések 
 
A csobánkai civil szerveződések közül a legaktívabb a Nyugdíjas Klub, amely a község minden 
rendezvényén aktívan szerepel és részt vesz a közösségi eseményekben, a Polgárőrség, amely 
rendszeresen járőrözik a településen, valamint az Oszoly Környezetvédő Egyesület, amely 
környezetvédelmi profilú szervezet, a településen felmerülő problémák megoldására törekszik.  
 
Csobánkai Polgárőr Egyesület: 
2012 tavaszán szerveződött újjá az egyesület. Azzal a céllal kezdték meg munkát, hogy javítsák 
Csobánka közbiztonságát és az ott élő állampolgárok biztonságérzetét. Céljaik között szerepel 
többek között a folyamatos jelenlét a közterületeken, a közös szolgálati ellátás a körzeti 
megbízottal, figyelő és megelőző tevékenység folytatása az éjszakai és nappali órákban is, 
valamint térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése.  
 
Vadvirág Nyugdíjas Klub: 
Sszínvonalas tánceseményeivel szerves része minden csobánkai rendezvénynek, ezen kívül 
rendszeres egyesületi élettel a nyugdíjasoknak remek elfoglaltságot biztosítanak. Rendszeresen 
pályáznak, sokat utaznak, az Önkormányzattal is jó a kapcsolatuk. Vezetője: Baróthy Györgyné 
Tolvaj Éva. 
 
Oszoly Környezetvédő Egyesület: 
Az egyesület 2008. augusztus 30-án alakult. Tenni szeretnének a Csobánkán jelenleg felmerülő 
környezetvédelmi problémák megoldása érdekében, ismeretterjesztő sorozatok és kiadványok 
készítését tervezik a környezettudatos szemlélet népszerűsítése érdekében, valamint 
programokat szerveznek az aktív kikapcsolódást kedvelők számára. Első rendezvényük az 
Autómentes nap volt, majd ezt követte egy Critical Mass megszervezése. Az Önkormányzat és az 
Oszoly Egyesület közt szoros együttműködés nincs. A Tanösvények kialakítása, és működtetés 
még tevékenységi körük része. Terveiket folyamatosan közzéteszik saját honlapjukon, illetve 
facebook oldalukon is.  
 
Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület (CSÉKE): 
Az Egyesület kiemelt feladatának tekinti Csobánka község kulturális értékeinek megőrzését, új 
értékek teremtését, esélyegyenlőségi programok és célkitűzések támogatását. Az Egyesület céljai 
megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, 
más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és 
céljainak megvalósítását. Tevékenységei között szerepel a Csobánkán élő nemzetiségek 
múltjának, kultúrájának, életmódjának, néprajzi és tárgyi emlékeinek felkutatása, bemutatása, 
népszerűsítése, a Csobánkán született és a Csobánkán élő alkotók műveinek összegyűjtése - 
különös tekintettel a Csobánkához kötődő alkotásokra és a Csobánkán felnövekvő ifjúság 
lelkében és tudatásba a falu értékeinek ismertetése. Mindezeket összesítve létrehozták a 
Helytörténeti Gyűjteményt, mely az önkormányzat által biztosított helységben várja a 
látogatókat. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy az önkéntes adományokból építkező 
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gyűjtemény rövid időn belül ki is nőtték a rendelkezésre álló kereteket. Olyan kulturális 
programokat szervez és bonyolít le, mely a Csobánkán élő embereket összehozza, közösséggé 
formálja. Az amatőr alkotókat felkutatja, támogatja, irodalmi- és képzőművészeti alkotásainak a 
széles nyilvánosság előtt való megjelentetésének segíti elő. 
Programjukban szerepel a Hubertusz Kápolna felújítása, mely az ICO ZRT. tulajdonában, és 
kezelésében van. A CSÉKE elnöke Benke Tamásné jelenleg Csobánka Község Önkormányzat 
képviselő-testületének tagja. 
 
Kék Bolygó Egyesület: 
A Kék Bolygó Tengeri Természetvédelmi és Kutató Intézet egy horvátországi nonprofit 
szervezet, ami 1999-ben alakult. A Kék Bolygó elhivatott hazai természetvédőkkel 
együttműködve 2005 nyara óta magyar gyermekek és felnőttek számára is szervez programokat 
Horvátországban és Magyarországon egyaránt. Célja a hazai és egyetemes élővilág védelme a 
környezettudatos magatartás kialakítása és terjesztése által. Ennek érdekében a Kék Bolygó 
elsősorban az oktatásra és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt, amiben segítségére van az FSC 
Magyarországi Tereptanulmányi Alapítvány is. A programokon résztvevő gyermekek játékos 
tengerparti táborokban terepgyakorlatokon, kirándulásokon ismerkedhetnek meg a tenger 
csodálatos élővilágával, a nagyobb korosztály betekintést nyerhet a környezetvédelmi 
kutatómunkába is. A magyarországi kirándulások alkalmával iskolákban, táborokban, előadások 
és terepgyakorlatok keretében ismerhetik meg a fiatalok a természetet és védelmének 
fontosságát. A Kék Bolygó családi és felnőtt programjainak középpontjában szintén a 
környezettudatos életmód áll. 
 
Walper István Alapítvány 
1997-ben Walper Ferenc hozta létre az alapítványt a faluban folyó hitéleti tevékenység 
segítésére. Az időközben hivatalosan is megalapult 1001-es Szent Anna cserkészcsapat 
otthonául pedig megépítette a Walper István alapítványi házat a Béke úton, ahol a csapat a mai 
napig is tartja programjait. Az alapítvány elsődleges célja, hogy erkölcsi és anyagi támogatást 
nyújtson a csobánkai egyházközösségben tevékenykedő szociális, karitatív, ifjúságvédelmi, 
hitoktató, pasztorációs és egyéb társadalmi csoportok, különösen a Szent Anna Cserkészcsapat 
részére valamint, hogy segítse a csobánkai keresztény egyházak ilyen irányú ökomenikus 
tevékenységét.  
 
Életvirága Alapítvány 
Az alapítvány a gyerekekért és a gyerekeknek jött létre. A hagyományos iskolákban 
megszerezhető készségeken túl segítik elsajátítani test-lelki szinteken lévő tanulnivalókat, az 
egészséges életmódot, az érzelmi intelligenciát, valamint a tudatosságot mind önmagukkal, mind 
környezetükkel kapcsolatban. A következő módszerek segítségével próbálják meg ezeket 
kialakítani a gyermekekben: művészet- és meseterápia, gyógypedagógia, nem formális képzés, 
tanulás, mentálhigiénés segítség.  
 
Szívesen Élek Közhasznú Alapítvány 
A „SZÍVESEN ÉLEK” Közhasznú Alapítvány, nyílt alapítvány, mely elkötelezett a gyermekek iránt. 
Céljai közé tartozik a Magyarország területén élő magyar állampolgárságú gyermekek hazai, 
államilag nem vagy csak részben finanszírozott gyógykezelésének anyagi támogatása, 
életesélyeinek a növelése érdekében; pénzügyi támogatás nyújtása olyan esetekben, amikor a 
beteg gyermek gyógykezelése a hazai betegellátási intézetekben nem biztosítható, csak 
külföldön történő gyógykezeléssel menthető meg az élete vagy javítható az állapota; a 
fogyatékos, mozgássérült, tartós betegségben szenvedő, valamint egyéb speciális műtéteken 
áteső gyermekek fejlesztését segítő szerek vásárlásának anyagi támogatása, speciális fejlesztő 
foglalkozások szervezése, valamint családterápiával, fórumok szervezésével, mentális és 
szakmai tanácsadással a szülők segítése. 
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Magyarországi Németek és Nemzetiségek Csobánkai Szervezete 
A szervezet fő profilja a nemzetiségek érdekvédelme, kultúrájuk megőrzése, hagyományainak 
ápolása.  
 
Csobánkai Gyermekekért Alapítvány 
Az alapítvány elsősorban az általános iskola tevékenységének támogatására jött létre, ezen túl 
segíti a csobánkai játszótér megvalósítását.  
 
Együtt Csobánkáért Egyesület 
A szervezet 1996-ban alakult, jelentős szerepet játszik a falu közösségi életében. Céljai, hogy 
Csobánka településszerkezetét és épített környezetét megóvja, a környék környezetvédelmi 
helyzetét javítsa, újjáélessze a község sajátos hagyományait, valamint hogy elősegítse az olyan 
vállalkozások megtelepedését, melyek tevékenysége nem terheli a környezetet, de a helyi 
lakosság számára munkalehetőségeket jelent.  
 
Szent László Király Lovas Egyesület 
A lovarda Pomáz és Csobánka között található. Az egyesület 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy 
olyan tevékenységeket folytasson, mint például az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító-egészségügyi tevékenységek. Feladatának tekinti, hogy a lovagláson keresztül 
megismertesse, megkedveltesse és gyakoroltassa a lovas sportokat és túrákat. Közvetlen 
szomszédságában található a cserkészpark.  
 
Borostyán Természetvédő Óvoda 
Az óvoda a község egyetlen óvodája, melyet egy sváb parasztházból alakítottak ki a II. 
világháború után. Kiemelt figyelmet fordítanak a differenciált képességfejlesztésre, 
tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. A nevelési programjuk fő gerince a természet védelme, 
mely alkalmazkodik a helyi sajátosságokhoz, a családok igényeihez és elvárásaihoz.  



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

72 

72 

 

1.8.  A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Intézményi ellátottság 
Egészségügyi és állategészségügyi illetve szociális intézmények 

 
Körzeti orvosi és gyermek szakorvosi 

rendelők 
Csobánka településen 
Háziorvosok: 
Dr. Peskó János 
Rendelési hely: Egészségház 
1 fő asszisztenciát foglalkoztat 
Gyermekorvosok: 
Csobánkai Házi Gyermekorvosi Rendelő 
Dr. Kollár László 
2 fő asszisztenciát foglalkoztat 
Szakorvosok, fogorvos: 
Dr. Kiss Annamária 
Felnőtt és gyermek fogszakorvos 
1 fő asszisztenciát foglalkoztat 
Állatorvosi Szolgálat: 
Csobánka Állatorvosi Rendelő 
Dr. Oroszy Andrea 
Dr. Gyetvai Balázs 
Dr. Talpag Bálint 
Fő út 91. 
Gyógyszertár: 
Margit Gyógyszertár 
Béke út 11. 
Központi Orvosi Ügyelet: 
Pomáz 
Dr. Brezanóczy János 
Kórházi ellátás: 
Legközelebbi kórház: 
Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet 
(járóbeteg ellátás) 
Szentendre, Bükköspart 27. 
 
Szent Margit Kórház 
Budapest, Bécsi út 132.  
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Alapfokú oktatási intézmények 

Csobánka településen Férőhely, egyéb adatok 

Általános Iskola 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

8 évfolyam, 4 osztály 
2013: nincs elsős beíratkozó 
Tanulólétszám: 43 fő 
Tantermek száma: 9   
Informatika terem: 1 
Nevelői, tanári szoba: 1 
Igazgatói iroda: 1 
Padlástérben: 4 pici helyiség  
Nagy előtér mely alkalmas rendezvények 
tánc énekpróbák stb. lebonyolítására. 
Ebédlő szintén alkalmas rendezvények 
igénybevételére. 
Tálaló konyha 

Óvodai ellátás 

Borostyán Természetvédő 
Óvoda 

100 férőhely, 5 óvodai csoport 

Bölcsődei ellátás 

-  

Időskorúak és fogyatékkal élők ellátása 

- IRMÁK Nonprofit Kft. 
Kraxner Alajos Speciális 
Foglalkoztató Otthon 

125 bentlakó fh. + 8 fh. családiházban + 
bejáró 10-20 fő 

 
Átadásra került az új, Európai Uniós pályázat által támogatott óvoda, a Borostyán 
Természetvédő Óvoda. Az új játékok beszerzése folyamatos. Kiépítettek egy sószobát is, 
amelyben rendszeresen tartanak foglalkozásokat és ez nagyban elősegíti a gyerekek 
egészségének megőrzését.  
Az óvoda 2013-2014. nevelési évéről készült beszámolóban a következők szerepelnek:  
 Az óvodában az elmúlt évben 11 óvodapedagógus, 5 dajka, 1 konyhai dolgozó, 1 
óvodatitkár és egy részmunkaidős takarító, valamint egy pedagógiai asszisztens látta el a 
feladatokat. Az év folyamán egy óvodapedagógus távozott, egy pedig nyugdíjba ment, ez részben 
megnehezítette a munkavégzést. A logopédiai fejlesztést egy szakképzett logopédus-
gyógypedagógus végezte heti 8 órában. 
 A májusi beiratkozás alkalmával 38 gyermek iratkozott be az óvodába. Egy sajátos 
nevelési igényű gyermek van az óvodában, logopédiai fejlesztést 18 gyermek kapott.  
A Családsegítő Szolgálattal együttműködve az óvoda több esetben is tud segíteni a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek és családjaiknak. A településen minden 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 éves kortól óvodai ellátást kap. 
 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

74 

74 

 
 

 
 

 
 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

75 

75 

 
 

 
 

 
 
A Petőfi Sándor általános iskola 2012. szeptember 1-jétől állami fenntartás alatt áll. Látható, 
hogy a tanulók száma folyamatosan csökken, 2013-ban nem volt első osztályos beiratkozó. A 
diákok 100 százalékban roma származásúak, azok íratják a gyermekeiket az iskolába, akik 
valamilyen oknál fogva nem tehetik meg, hogy más településre küldjék gyermeküket, így a 
romák közül is van, aki nem helyben járatja gyermekét általános iskolába. Ezek alapján 
elmondható, hogy az iskola igen kedvezőtlen helyzetben van. 
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Egyéb intézmények 

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár 
Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő terem 
Szent Anna Templom 
Szerb Ortodox Templom 
Baptista Gyülekezet 
Szent Hubertusz Kápolna 

 
A népesség változásának elemzésekor kiderült, hogy annak ellenére, hogy elöregedő a település 
társadalma, Csobánkán az országos átlaghoz képest nagyobb a fiatal korosztály aránya. Ennek 
ellenére a településen található egyetlen általános iskola közel sincs kihasználva, a korábbi 200 
körül gyermeklétszám mára 43 főre csökkent. A szülők gyermekeiket a környező települések 
iskoláiba járatják, ez mára csaknem státuszszimbólummá vált, nevezhetjük folyamatos 
láncreakciónak. Az iskola diákjai 100%-ban roma származású gyerekek. Viszont már a roma 
családok közül is csak azok íratják a helyi általános iskolába gyermekeiket, akik főként anyagi 
okból kifolyólag nem tudják megoldani, hogy gyermekük másik településre ingázzon nap, mint 
nap. 
Elsődleges feladat lenne, hogy a település általános iskolás korú gyermekeit a helyi iskolában 
tartsák, elérni, hogy a szülők helyben írassák be a gyermekeiket. Ez egy hosszúnak ígérkező 
folyamat lenne, ugyanis az iskolát nem a település üzemelteti, így csekély azon lehetőségek 
száma, melyekkel változást tudnának elérni az iskola életében.  
Ameddig a jelenlegi helyzet áll fenn felmerült opcióként egy iskolabusz indítása, amely a 
gyermekeket a szomszédos településre szállítaná, így a szülőknek nem kellene naponta 
egyedileg megszervezni gyermekeik szállítását. 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

A település friss, 2014-es Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik, mely a település 
bemutatásától a megvalósításig vezeti le a folyamatot.  
A település, ezen a szinten történő, fő céljának és feladatának tartja, hogy minden állampolgár 
számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző színterein, területein.  
A tervben elemzik a hátrányos helyzetű csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetét, illetve az ezek által feltárt problémák megoldásához 
szükséges intézkedéseket ismertetik. Fontos, hogy ez az esélyegyenlőségi program és az 
önkormányzat által tervezendő fejlesztési tervek, koncepciók és a közoktatási esélyegyenlőségi 
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terv összhangban legyen, ezen felül ösztönözzék a mindennapi élet minden terén megvalósuló 
esélyegyenlőség előmozdítását. 
"A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján az egyik legsúlyosabb gond a 
szegénységben élők helyzetének romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az 
életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások 
területén. Csobánkán a 2011. évi népszámlálás alkalmával 465 fő vallotta magát cigánynak, 133 fő 
német nemzetiségűnek, 39 fő szerbnek, 37 fő szlováknak, 17 fő román nemzetiségűnek és 4 fő 
bolgárnak. A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű 
csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak." (Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2014) 
"A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább." (Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2014) 
 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

HHH gyermekek nincsenek feltérképezve, a 
helyzet megállapítása kérelemre történik  

Széles körű tájékoztatás szervezése az oktatási 
intézményekben 

A gyerekek nyári napközbeni felügyelete 
nehezen megoldott a dolgozó szülők 
tekintetében 

Az általános iskola gyerekfelügyeleti 
szerepvállalása a nyári szünet első heteiben 

Jelzőrendszeri adatok hiánya (konferenciák, 
szakmaközi megbeszélések eredményei) 

Adatok bekérése, jelzőrendszeri találkozók 
kezdeményezése, negyed,- vagy féléves 
beszámoló (nem éves) 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014 
 
"A települési esélyegyenlőségi program céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a 
nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 
összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget 
tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 
E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 
szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget." (Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2014) 
 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A családon belüli erőszak eseteiben nagy a 
látencia 

Az esetek lehető legteljesebb körű 
feltérképezése, a civilszervezetek, egyházak 
képviselőinek bevonása, az elhelyezést nyújtó 
intézményekkel kapcsolatfelvétel 

Nyári gyerekfelügyelet hiánya, kevés 
szabadidős program. 

Családi napközi, programok a civil szervezetek 
és a családsegítő szolgálat bevonásával. 

A bölcsőde hiánya Bölcsőde létrehozása. 
Forrás: helyi Esélyegyenlőségi Program 2014 
 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

78 

78 

"Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége 
beszűkül".(Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014) 

"A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az 
egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden 
állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az 
önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és emellett önként vállalt 
intézkedéseket is biztosít. A házi segítségnyújtást az önkormányzat megbízásából a Baptista 
Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató végzi. 

A feladatok magasabb színvonalon történő ellátásának biztosításhoz szükség lenne egy nappali 
ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozására." (Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014) 
 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idős emberek internet használata 
alacsonyabb 

Az idős korúak ösztönzése az internet 
használatára 

Magas az egyedülállók száma 
(elmagányosodás) 

Több program szervezése, tájékoztatás a 
programokról 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014 
 
"A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, 
valamint a sport és a szórakozás területén is." (Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014) 
 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 
Nincs minden intézmény akadálymentesítve   Akadálymentesítés, pl. pályázat  
Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014 
 
Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének segítségével állították össze ezeket a 
táblázatokat, melyek levonják a következtetéseket az eddigi vizsgálatokból.  
 
Ezen célok és lehetőségek megvalósításának előkészítését az önkormányzat biztosítja a program 
megvalósításában érintett partnerek segítségével. A végrehajtás ellenőrzése érdekében 
létrehozzák a Helyi Esélyegyenlőségi Program Fórumát, melynek feladatai a program 
megvalósulásának figyelemmel kísérése, dokumentálás, tájékoztatás, a beavatkozások 
felülvizsgálata, esetleges változások beépítése, problémák megoldása, valamint az eredmények 
nyilvánossá tétele.  
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1.9.  A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre  

A település a pest megye északi részén fekvő budai agglomerációs körzethez tartozik. Gazdag 
természeti értékekkel rendelkezik, ez egy kiemelkedő lehetősége a községnek. A gazdasági 
lehetőségek bővülésére szolgálna, ha a térség idegenforgalmi látogatóhelyeinek kiemelt 
településévé válna. Ehhez elsődlegesen szükséges, hogy a vendégvárás szolgáltatásait bővítsék a 
településen.  
 
A helyi gazdasági környezet jellemzői 
 

 
 
A négy különböző évet szemléltető kördiagram mutatja a népesség megoszlását a gazdasági 
aktivitás terén. Ebben az 1980-tól 2011-ig tartó időszakban megfigyelhető a munkanélküliek 
arányának folyamatos növekedése, ami 2011-re már 6,1 %. Ez az egy mutató az, amiben 
egyértelműen növekedési tendencia figyelhető meg. Mind az eltartottak, inaktív keresők és 
foglalkoztatottak aránya stagnál. 
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Megfigyelhető a naponta ingázó foglalkoztatottak rendkívül magas aránya, mindkét évben 70 % 
fölé kúszik. Ez részben azzal magyarázható, hogy a településen kevés munkalehetőség van, 
részben pedig az az oka, hogy jelentős az újonnan betelepült népesség, akik eleve másik 
településen, főként Budapesten dolgoztak és Csobánkára költöztek a szuburbaniczációs 
hullámmal.  
Helyben a településen rendkívül kevés munkalehetőség van a kevés szolgálatatás és egyéb ellátó 
egységek hiánya miatt. Újabb munkhelyek teremtését lehetne előirányozni például 
vendéglátóipari egység nyitásával, melyben a település jelenleg hiányban szenved. Mivel 
Csobánka egy potenciálisan megfelelő része a térségnek a turizmus fejlesztésére, így időszakos 
szálláshelyek létesítése is foglalkoztathatna helyi lakosokat. 
 

 
Látható, hogy a kistérség többi településéhez hasonlítva az alsó középmezőnyben helyezkedik el 
a működő gazdasági társaságok számának alapján. 
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A primer és szekunder szektor részesedése a vállalkozások arányából igen kevés a többi 
kistérségbeli településhez hasonlítva, legnagyobb arányban a szolgáltatásokban működő 
vállalkozások vannak jelen. Ez a tendencia a kistérségben Csobánkán kívül Szentendrére és 
Kisoroszira jellemző.  
 
A régió gazdasági helyzete és hatásai a település gazdasági helyzetére 
 
A Régió az országos GDP 47 %-át termeli, ebből Budapest részesedése 37 %, míg Pest megye 
többi területére 10 % GDP termelés jut. Az 1990-es években a nagyvállalati struktúra 
felbomlásával és a privatizációs folyamatok széleskörűvé válásával párhuzamosan 
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Magyarországon szaporodni kezdtek a kis- és közepes méretű vállalkozások. 2008-ban 525 483 
vállalkozás működött a Régióban; ezek 70 %-a Budapesten, 30 %-a pedig Pest megyében. 
Az egyéni vállalkozások aránya az összes működő vállalkozás között 23 %, mely az országos 
átlag alatt marad. A vállalkozások területi eloszlása a Régióban tehát korántsem homogén a 
legtöbb vállalkozás Budapest belső kerületeiben, a nyugati és északi agglomerációban található.  
 
A TeIR adatokból összegezhetők a helyi vállalkozásokra vonatkozó adatok: 
Míg 2000-ben a legtöbb működő vállalkozás az ingatlanügy és gazdasági szolgáltatások területén 
volt, addig 2010-ben a szakmai, tudományos és műszaki vállakozásokból volt a legtöbb. A 
kereskedelmi és javítással foglakozó vállalkozások nagyjából tartják a 2000-es szintet, csak 
minimálisan csökkent a számuk. A legkevesebb vállalkozás mindkét évben a mezőgazdaság, 
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és halászat nemzetgazdasági ágazataiban van jelen. 
 

 
 

1.9.2.  A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A település nem rendelkezik meghatározó húzóágazattal. Jellemzően szolgáltató cégek vannak 
vannak jelen, mint például reklám, marketing, tervező iroda, számviteli szolgáltatás. 
 

 
 
A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban jelen levő vállalkozások száma az 
egyik legalacsonyabb a kistérségben,2008 óta 7-ről 3-ra csökkent. 
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A kisérség két részre oszlik a vízellátás, hulladék és szennyvízgazdálkodás működő 
vállalkozásait tekintve. Csobánka az ebben az ágban szereplő alacsony számú válllalkozások 
kategóriájába tartozik, a településen jelenleg nem teljes körűen megoldott ezek kezelése.  
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A fenti térképen is látható, hogy a kistérség egyik legkevesebb szálláshelyével és vendéglátóipari 
egységével rendelkező település Csobánka, szükséges lenne több ilyen jellegű szolgáltatás 
létesítése.  
 

 
 
Összességében elmondható, hogy Csobánka egyik nemzetgazdasági ág vállalkozásainak száma 
alapján sem esik bele a legmagasabb kategóriába a különböző ágak vállalkozásainak száma 
alapján a kistérség többi településéhez viszonyítva, főként az alsó középmezőnyben helyezkedik 
el. Kirívóan alacsony a számuk a "mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászatban", "vízellátás, 
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, és szennyeződésmentesítésben", "humán-
egészségügyi, szociális ellátásban", valamint "szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásban" jelen 
lévő működő vállalkozásoknak. Jelentősebb viszont a vállalkozások száma a "szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység" nemzetgazdasági ágban. 
 

1.9.3. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

Elérhetőség  
 
A település belső úthálózatán átmenő forgalom zavaró hatását jelenleg jobbára a kevezőtlen 
útvonalvezetés, a kritikus útszűkületek, a gyalogosforgalom létesítményeinek hiánya okozza és 
talán kevésbé a forgalom nagysága. Ezért a térségi közlekedési fejlesztési tervekben az elkerülő 
út egyelőre nem szerepel. A meglevő forgalmat az M0-ás bővítése előreláthatólag enyhíteni fogja, 
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valamint lehetőségként a gyalogosutak fejlesztésével a gyalogos forgalom felélénkülése is 
csökkentené a belső településrész autós forgalmát.  
A napi munkába járáshoz szükséges idő egyre növekszik, így hátrányba kerül a buszos 
közlekedés. Szintén növekszik az autóhasználat, ami a közösségi közlekedés igénybevételének 
esélyét csökkenti.  
 
A településen belüli növekvő forgalom csökkentésére jó megoldás a kerékpár használata, amivel  
akár a  környező települések közötti kis távolságok is megtehetők. Ez előirányozná a kerékpáros 
infrastruktúra fejlesztését. 
 
A település 2010-14-es Gazdasági Programjában szerepel egy programjavaslat a Csobánka - 
Pilisvörösvár - Piliscsaba buszútvonal létrehozására. Ez annyiban is hasznos lenne, hogy javítaná 
a település elérhetőségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai kampuszához. 
 
Csobánkáról jelenleg nincs közvetlen buszjárat a fővárosba, pomázi átszállással lehet eljutni 
Budapestre, körülbelül 50 perc alatt, de ez 1 óra 10 percre is nőhet, a csatlakozástól függően. 
 
Csobánkáról jelenleg nincs közvetlen buszjárat a fővárosba, pomázi átszállással lehet eljutni 
Budapestre, körülbelül 50 perc alatt, de ez 1 óra 10 percre is nőhet, a csatlakozástól függően. 
 

Elérhetőségi távolságok [km] (GeoX Kft.) 2008 2013 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza 
kilométerben Budapestig [km] 

23 26 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza 
kilométerben Budapestig [km] 

25 29 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza 
kilométerben a kistérségközpontig [km] 

13 12 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza 
kilométerben a  kistérségközpontig [km] 

13 12 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza 
kilométerben a megyeszékhelyig [km] 

23 26 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza 
kilométerben a megyeszékhelyig [km] 

25 29 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza 
kilométerben a régióközpontig [km] 

23 26 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza 
kilométerben a régióközpontig [km] 

25 29 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza 
kilométerben autópálya csomópontig [km] 

9 21 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza 
kilométerben vasútig [km] 

5 5 

Forrás: TeIR 
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Elérhetőségi idők [perc] (GeoX Kft.) 2008 2013 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben 
Budapestig [perc] 

43 39 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
Budapestig [perc] 

37 35 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a 
kistérségközpontig [perc] 

17 18 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
a kistérségközpontig [perc] 

17 18 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a 
megyeszékhelyig [perc] 

43 39 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
a megyeszékhelyig [perc] 

37 35 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a 
régióközpontig [perc] 

43 39 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
a régióközpontig [perc] 

37 35 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
autópálya csomópontig [perc] 

12 26 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben 
vasútig [perc] 

6 6 

Forrás: TeIR 
 
A fenti két táblázat mutatja, hogy 2008 és 2013 között csökkentek az elérhetőségi idők és 
távolságok a település és Budapest, a település és a járásközpont Szentendre között. 
(Megjegyzés: anomáliának tűnik a táblázat azon adata, miszerint a legközelebbi autópálya 
csomópont elérhetősége 2008-tól 2013-ig 12 kilométerrel, 14 perccel meghosszabbodott.) 
 
Munkaerő, képzettség 
 
A 2001-es és 2011-es évet tekintve a 7 évesnél idősebb népesség közötti különbség nem egészen 
400 fő a 2011-es év javára.  
Ha az arányokat vizsgáljuk, láthatóvá válik, hogy a település népességének képzettségi 
színvonala nőtt. Az általános iskola első évfolyamát el nem végzők aránya a felére csökkent és az 
általános iskola első hét évfolyamát elvégzők száma is visszaesett. Ezzel szemben az általános 
iskolát elvégzők száma illetve aránya is nőtt, ami önmagában egy alapvető képzettségi szint, de 
tekintve, hogy a település általános iskolájának tanulói 100 százalékban roma diákok, így ez az 
eredmény kiemelendő. Emellett nőtt az érettségizettek és az egyetemi, főiskolai és egyéb 
oklevéllel rendelkezők aránya is.  
 

  2001 2011 

Az általános iskola első évfolyamát 
el nem végzők száma 

69 40 

Az általános iskola első hét 
évfolyamát elvégzők száma 

545 405 

Az általános iskolát elvégzők száma 603 756 
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Középfokú iskolai végzettség, 
érettségi nélküli, szakmai oklevéllel 
rendelkezők száma 

395 376 

Érettségizettek száma 439 627 

Egyetemi, főiskolai, egyéb 
oklevéllel rendelkezők száma 

495 710 

A 7 éves és idősebb népesség száma 2546 2914 

Forrás: TeIR 
 

 
 
Kutatás és fejlesztés (K+F) 
 
2011-ben és 2009-ben két csobánkai cég nyert e területen Európai Uniós támogatást, melyeket 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozott. 
A Corvex Zrt. folyamatosan keres és valósít meg olyan K+F témákat, amikből siekres új 
termékeket tud gyártani megfelelő szakmai partnerekkel. 234 126 900 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyertek a "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" című 
pályázaton az Új Széchenyi Tudomány-Innováció Programjának keretében. Egy komplex műszer 
kifejlesztésére kerül sor, mellyel objekív módon lehet mérni a lovak élettani állapotát, 
teljesítményüket, fejlődésüket, sporttechnikájukat.  
A Delta System Kft. több, mint 15 éve fejleszt és üzemeltet összetett, nagy kiterjedésű üzleti 
kommunikációs rendszereket. A "Vállalati innováció támogatása" című pályázat keretében 
megvalósult fejlesztés 2011. október 26-án zárult le. Eredményeként létrejött Távfelügyeleti és 
Távvezérlő Rendszer különböző technológiák nagy távolságból történő, költséghatékony 
vezérlésére és felügyeletére alkalmas. 
 
Turizmus 
 
"A vendéglátás Csobánka számára kiemelt fontosságú, gazdaságának jelentős húzóágazatává 
válhat a szolgáltatások színvonalának emelésével, a szálláshelyek és a kulturált sport-, és 
kikapcsolódási helyek megteremtésével.  
A turizmus a világ leglendületesebben fejlődő gazdasági ága, Csobánka község kitörési pontja lehet 
a turizmus fejlesztése, meglévő adottságai teljes kiaknázásával." (Csobánka Gazdasági programja 
2010-14) 
A turizmusfejlesztés érdekében a falu arculatát javítani kell, az utcaképet szépíteni. Állandó és 
fokozott ellenőrzés alatt kell tartani a közterületek állapotát. (Csobánka Gazdasági programja 
2010-14) 
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A fenti célkitűzések ellenére ezen a téren jelentős változás egyelőre nem érzékelhető. 
A település egyetlen kereskedelmi szálláshelye a cserkészparkban található. Csobánka és 
környezetének természeti adottságaihoz mérten a turizmusban rejlő fejlesztési lehetőségek még 
kiaknázatlanok, a szálláshelyek bővítése és e téren a magánvállalkozások támogatása lehetővé 
tenné a település hatékonyabb részvételét a térség turizmusában.  
 

1.9.4. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

 
 
2000 és 2012 között nagyon kevés volt az értékesítési célra épített lakás, azok is jobbára akkor 
épültek, amikor a saját használatra épített lakások száma is magasabb volt. 
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A 2001-től 2012-ig épített lakások alapterületi adataiból látható, hogy szinte minden évben a 
három és fél, vagy ennél több szobás lakásból épült a legtöbb, amely azzal magyarázható, hogy az 
újonnan betelepülők főleg nagyobb, illetve tehetősebb családok. 
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Csobánka Község Önkormányzata a 2010-2014 évek közötti tevékenységei a ciklusbeszámoló 
alapján a következők szerint történtek: 

Ezer forintban 

Bevételi jogcím 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi  

I/1. Közhatalmi bevételek 111 671 84 681 95 825 90 200 

I/2. Intézményi működési bevételek 22 194 42 354 12 966 13 483 

II. Átengedett központi adók (szja) 97 252 112 149 7 832 8 000 

III. Támogatások, kiegészítések 98 541 262 575 115 921 147 818 

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 27 482 188 510 16 009 15 431 

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   430 400 11 435 

VI. Felhalmozási célú bevételek  2 011 332 7 184 414 

VII. Kölcsön visszatérülése         

VIII/1. Költségvetési maradvány igénybevétele  1 806 8 513 52 550   

VIII/2. Hitelek 61 646 135 330     

BEVÉTELEK ÖSSZESEN  422 603 834 874 308 687 286 781 

 
Jól látható, hogy a 2014-re a bevételek jóval elmaradnak a 2012. évitől, viszont kiemelhető, hogy 
2013-ban és 2014-ben nem szerepel hitel felvétele a bevételek között. Az önkormányzat célja 
ennek a megtartása, vagyis, hogy saját erőből végezze a beruházásokat, illetve, hogy tudja 
biztosítani a pályázatokhoz szükséges önrészt. 
A bevételek legnagyobb részét a támogatások és kiegészítések teszik ki, majd ezeket követik a 
közhatalmi bevételek (2012-ben a hitelek).  

Ezer forintban 

Kiadási jogcímek 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi  

I. Működési költségvetés kiadásai 310 075 275 392 253 595 277 977 

I.1. Személyi juttatások 142 627 133 527 105 454 135 641 

I.2. Munkaadókat terhelő járulékok 37 180 35 899 25 668 32 287 

I.3. Dologi kiadások 107 166 77 816 99 187 91 002 

I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 102 21 960 16 490 13 747 

I. 5. Egyéb működési célú kiadások   6 190 6 796 5 300 
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 52 215 208 999 17 736 174 

II. 1. Beruházások, felújítások 52 215 208 999 17 725 174 

II. 2. Pénzügyi befektetések kiadásai      11   

III. Tartalékok       8 630 

IV. Kölcsön nyújtása         

V. Hitel törlesztések 49 201 234 161     

KIADÁSOK ÖSSZESEN 411 491 718 552 271 331 286 781 
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2012-re rendeződtek az önkormányzat által felvett hitelek, 2013-tól már nincs törlesztendő 
hitel. Látható itt is, ugyan úgy, mint a bevételeknél, a kiadások is csökkentek, melyben részben 
szerepet vállal az, hogy a pedagógusok bérét a KLIK vállalta át. 
A kiadások nagy részét a működési költségvetés kiadásai teszik ki, ezt a személyi juttatások 
követik (itt is kivétel a 2012. év, amikor is a hiteltörlesztések álltak a második helyen). Látható, 
hogy beruházásra és felújításra fordítható kiadások rendelkezésre álltak, de folyamatosan 
csökkentek 2012. óta. 2014-ben eddig 174 000 forint volt ez az érték. A fennmaradó tartalékok 
alapján ez nem fogja megelőzni a 2013-as év összegét. 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége 

Hazai és uniós támogatások adatai (2004-2011 között megkötött szerződések) 
 

Hazai támogatások 2004-2011 

Cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) 

Műszaki infrastruktúra 2 11 713 33 007 

Egyéb, nem besorolható 1 3 407 5 679 

Környezetvédelem, környezetvédelmi 
infrastruktúra 1 941 1 176 

Gazdaságfejlesztés 5 581 581 

Összesen 9 16642 40443 
 

Uniós támogatások NFT1 2004-2011 

Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) 

Regionális Fejlesztés OP 1 146 248 146 248 

Humán Erőforrásfejlesztés OP 2 27 500 29 000 

Összesen 3 173748 175248 
 

Uniós támogatások UMFT 2007-2011 

Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) 

Regionális OP-k 5 281 518 373 968 

Társadalmi Megújulás OP 1 9 044 9 044 

Összesen 6 290562 383012 
 

UMFT projektek 2007-2011 

Pályázó neve Projekt célja (év) Megvalósítás helye Támogatás (eFt) Költség (eFt) 

Csobánka Község 
Önkormányzata 

Csobánkai óvoda 
bővítése és 
fejújítása (2010) Csobánka 99 802 127 997 

Csobánka Község 
Önkormányzata 

Csobánka főterének 
rendezése, valódi 
településközpont 
kialakítása (2009) Csobánka 90 000 108 460 

Csobánka Község 
Önkormányzata 

Települési 
közlekedési 
infrastruktúra 
fejlesztése 
Csobánkán (2010) Csobánka 68 842 98 346 
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IRMÁK 
Kiemelkedően 
Közhasznú 
Nonprofit 
Korlátolt 
Feleősségű 
Társaság 

A Kraxner Alajos 
Speciális 
Foglalkoztató 
Otthon és 
Intézményei 
komplex 
akadálymentesítése 
(2010) Csobánka 14 999 16 665 

Corvex Üzleti 
Megoldások 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

Egészségtudatos 
fejlesztés a Corvex 
Zrt.-nél (2010) Csobánka 9 044 9 044 

PrestonPartner 
Szaktanácsadó, 
Informatikai és 
Szolgáltató Kft.  

Technológia 
fejlesztés a 
Prestonpartner 
Kft.-nél (2009) Csobánka 7 875 22 500 

Összesen     290 562 383 012 
 
Kimutatás Csobánka Község Európai Uniós pályázatairól: 
 

Pályázat azonosítója KMOP-2.1.1/B-09-2009-0002  (Hanfland I) 

Pályázat megnevezése 
Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
Csobánkán 

 Hanfland I. Hanfland II Projekt összktge-e 

Projekt teljes összköltsége 127 683 500 Ft 28 158 499 Ft 155 841 999 Ft 
A projekt elszámolható 
költsége 98 345 900 Ft     
Támogatás (TSZ szerinti 
összege) 68 842 130 Ft     
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1.10.3.  Gazdaságfejlesztési tevékenység 

A 2010-2014-es Gazdasági program SWOT-elemzéséből kiderülnek a község erősségei, 
gyengeségei, lehetőségei és veszélyei, melyek irányadók lehetnek a fejlesztések tervezéséhez.  
 
Belső tényezők - erősségek Belső tényezők - gyengeségek 

 A főváros közelsége 
 Vonzó természeti adottságok által 

teremtett gazdag kulturális, és 
szabadidős tevékenységekre lehetőség 

 Természeti, kulturális örökség 
 Kedvező telephelykínálat 

vállalkozások számára 
 Vendégvárás  
 Hagyományápolás 
 Fővároson kívüli szálláslehetőségek és 

programok 
 Mezőgazdasági területek nagysága 
 

 Minőségi turizmus feltételei, gazdasági 
szemlélet hiánya 

 Idegen nyelvet beszélő turisztikai 
szakember hiánya  

 A közintézmények, közterületek 
akadálymentesítése nem megoldott 

 Az utak burkolatának hiányosságai 
 Szilárd burkolati utak hiánya 
 Kerékpárhálózat hiánya 
 A természeti értékek, zöldterületek, 

ivóvíz bázis károsodása 
 Illegális hulladék-lerakások. 
 Elkerülő utak hiánya 
 Egészségügyi ellátás technikai 

feltételeinek alacsony színvonala 
 Finanszírozási problémák  
 Kistérségi koncepció kialakulatlansága 
 Színvonalas oktatás hiánya 
 

Külső tényezők – lehetőségek Külső tényezők - veszélyek 
 Turizmus, idegenforgalom fejlesztése 
 Vállalkozások indításának ösztönzése 
 Országos kulturális események 

szervezése 
 Sportcentrum létrehozása 
 Szociális ellátottság fokozása (hospice 

szolgálat, házi gondozás) 
 Szent kút és Hubertusz Kápolna 

kulturális turizmus céljára való 
kialakítása 

 Uniós, regionális lehetőségek 
kiaknázása 

 Munkahely-teremtés a 
vendégvárásban 

 Gazdasági fejlődés visszaesése 
 A romák élethelyzetének 

megoldatlansága 
 Fokozódó munkanélküliség 
 Környezetvédelem 
 A környező települések lehetséges 

versenyelőnyei  
 
 

 
 

 
A legutóbbi, 2004-es falufejlesztési koncepció összefoglalja Csobánka célkitűzésit, valamint 
rövid-, közép- és hosszú távú feladatait. A pozitív jövőképpel, a szociális és társadalmi 
feszültségek csökkentésével, az oktatással, a nemzetiségekkel, a kommunikáció fejlesztésével, az 
infrastruktúra fejlesztésével, a fenntartható fejlődéssel és a térszerkezet fejlesztésével együtt a 
gazdaság fellendítése is szerepel benne. A gazdaság fellendítésének keretein belül a következő 
teendőket tűzték ki: 
- Célirányos, vállalkozás-támogatási politika kidolgozása, különös tekintettel a község 
tulajdonában lévő vagyon megfelelő és biztonságos működtetésére. 
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- Felmérendő a községben a magánszemélyek részéről a vendéglátási - főleg gyermeküdültetési - 
hajlandóság lehetősége, mértéke és az ezzel kapcsolatos tennivalók. 
- A rekreációs tevékenységben, és a mezőgazdasági területek EU-konform hasznosításában rejlő 
lehetőségek kiaknázása, különös tekintettel a helyi munkalehetőségek bővülésére. 
- Teleház létesítése útján biztosítandó, a majdani távmunka elterjedésének lehetősége is. 
- Vállalkozási területek kijelölése 
- Szolgáltatások fejlesztése 
- Hosszabb távon esetlegesen szabadtéri színpad létesítése a nemzetiségi nagyrendezvények 
részére, pl. a murvabányában rejlő lehetőségek kihasználásával. 
 
A település rendelkezik egy 2010-14-es gazdasági programmal. A területigényes fejlesztési 
javaslatok - az alábbiak szerint - részben megvalósultak, részben nem: 
- szálláshely jelenleg is csak a Közép-Európai Cserkészparkban található, 
- állandó színpadot nem létesítettek a Szent Kúthoz, a Művelődési Ház színpada települ ki a 
rendezvények idején a Fő térre illetve a sportpályára, 
- a Szent Kút forrásvizét nem sikerült gyógy- és ásványvízként hasznosítani, a helyszínen van 
felszíni vételezési lehetőség, 
- a Szent Kútnál autóparkoló és illemhely létesítése nem valósult meg, 
- a közszféra szolgáltatásainak új típusú fejlesztése, ezen belül az önkormányzati eseményekről 
TV közvetítéssel jelenleg nem rendelkezik a település, 
- a Hét vezér park használhatósága megromlott, a tervezett parkfelújítási program nem valósult 
meg. 
- a temetőben több száz éves sváb sírkövek találhatók, melyek sírparkba helyezése 2014-ben 
megvalósult 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

 
 
"A munkanélküliségi adatok – különösen 2008 óta – évről évre rossz képet mutatnak a 

foglalkoztatottságra tekintettel. A magasnak számító munkanélküliségi mutató az elmúlt években 
tartóssá vált Csobánkán, alacsony a foglalkoztatottság szintje. A munkanélküliek száma évek óta 
magas, az utóbbi években viszonylag stagnál. Magas a tartós 180 napot meghaladó munkanélküliek 
száma." (Helyi Esélyegyenlőségi Program 2014) 
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Jelmagyarázat (Regisztrált munkanélküliek száma (2000 és 
2012) c. diagram) 

A Általános iskola 8. osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkezők 

B Általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

C Szakmunkásképzői végzettséggel rendelkezők 

D Szakiskolai végzettséggel rendelkezők 

E 
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettséggel 
rendelkezők 

F Főiskolai végzettséggel rendelkezők 

G Egyetemi végzettséggel rendelkezők 
 
"Az iskolai végzettséget vizsgálva kiderül, hogy a 8 általános iskolai végzettségűek aránya a 
legnagyobb a regisztrált munkanélküliek között. A településen magas a 8 általánosnál alacsonyabb 
iskolai végzettségűek aránya is a regisztrált munkanélküliek között." (Helyi Esélyegyenlőségi 
Program 2014) 
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Jelenleg 23 fő közmunkás státuszú munkavállalója van az Önkormányzatnak. A foglalkoztatásuk 
szervezését és a munkáltatói feladatokat az önkormányzat látja el, szakmai irányításukkal a 
falugondnok foglalkozik. 
 

Fizikai állomány 

közalkalmazott

Szakmai állomány 

közalkalmazott

Fizikai 

állomány 

köztisztviselő

Szakmai 

állomány 

köztisztviselő

Fizikai 

állomány 

MunkaTv

Szakmai 

állomány  

MunkaTv

Közfoglalk. Összesen

Borostyán Természetvédő Óvoda 8,00 12,00 20,00

Polgármesteri Hivatal 10,75 10,75

Önkormányzat összesen: 2,00 3,50 0,00 2,00 2,50 0,00 12,00 22,00

Választott tisztségviselők 2,00 2,00

Város és községgazdálkodás 2,00 2,50 12,00 16,50

Védőnői Szolgálat 1,00 1,00

Közösségi Ház és Könyvtár 1,50 1,50

Gyermekjóléti Szolgálat 1,00 1,00

Mindösszesen: 10,00 15,50 0,00 12,75 2,50 0,00 12,00 52,75

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma

2014.05.01. napjától

Költségvetési szervek 

megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

 
 
Az önkormányzati foglalkoztatottak száma összesen 52,75 fő, ebből a legtöbb foglalkoztatott a 
Borostyán Természetvédő Óvodában, a város és községgazdálkodás területén és a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozik. 
 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Csobánka területén 2493 darab ingatlan található, melyből 1770 darab belterületi. A többi 
külterületi ingatlan és zártkerti telek, melyek nagy része állami tulajdonú. A belterületi 
ingatlanok főként magántulajdonban vannak. A Szent Gábriel templom, a Margit-ligeti kastély, a 
Cserkészpark, a Református imaház, az apácák otthona, a katolikus parókia, a szerb temető és a 
katolikus temető az egyház tulajdonában van.  
Az önkormányzat tulajdonában összesen 348 db ingatlan van, melyből 257 forgalomképtelen, 8 
korlátozottan forgalomképes és 83 forgalomképes, vagyis üzleti vagyon. 

1.10.6. Intézményfenntartás 

2013-ban az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban 
megváltozott. A szociális és gyermekvédelmi feladatok egy része a járási hivatalhoz, míg az 
alapfokú általános iskolai oktatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) került 
át. Az iskolának, mint ingatlannak a tulajdonjoga az állami fenntartás mellett is a helyi 
önkormányzaté maradt. 
A Margit-ligeti kastélyt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány működteti, a Cserkészparkot a Közép 
európai Cserkészpark Alapítvány, a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthont az IRMÁK 
Nonprofit Kft. 
Az önkormányzat fenntartásában a Borostyán Természetvédő Óvoda, a Közösségi Ház, az 
Egészségház, a Sportpálya és a Polgármesteri Hivatal áll. 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Csobánka 2010-2014-es Környezetvédelmi Programjának egyik fejezetében szerepel az NKP 
célkitűzéseivel összehangolt energiagazdálkodás, mely a következő célokat tűzi ki: 
Önkormányzatokra szignált feladatok: 
- Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának 
javítása (fűtési, hűtési és világítása rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigetelés). 
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- Helyi megújuló energiaforrások (biomassza, biogáz, földhő, nap- és szélenergia) lehetőség 
szerinti, decentralizált felhasználása 
Lakosságra szignált feladatok: 
- Háztartások energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának javítása ("okos-mérés" 
kialakítása, bevezetése, különböző zónaidők között eltérő tarifa szerkezet, fűtési, hűtési és 
világítási megoldások, háztartási gépek modernizálása és okszerű használata, épületszigetelés) 
- Életvitelben és fogyasztási szokásokon belül is megjelenő energiatudatos gondolkodás 
kialakítása 
 
Csobánka község Stratégiai Fejlesztési Operatív Programjába a következő szerepel, mint 
alternatív energiaforrások kiaknázásául kitűzött célok: 

Költségvetési 
időszak, és 
azon belüli 
feladat/ok 

Végrehajtás
ért felelős 

Végrehajtá
s időszaka 

Tervez
ett 
költség 

Költségösszeté
tel 

Kapcsol
at (NFT-
II.) 

2007. 
megvalósíthatós
ági tanulmány 
geotermikus 
és/vagy 
szélerőmű 
létesítésére 

Tanácsok 

2007.11.-
2008.04.  
 
Szélenergia 
esetében: 
2009.06. 

3,5 M 
Ft 

ÖK (támogatás 
esetén 
elszámolható) 

 

2008.  
- döntés a 
végrehajtásról 
- engedélyezési 
tervek 
elkészítése 
- pályázat 
elkészítése 

KT 
KFB-elnök 

 
2008.05. 
 
2008.06.-
2008.10. 
 
2008.10. 

5 M Ft 
ÖK (támogatás 
esetén 
elszámolható) 

 

2009. 
építés-
előkészítés 

Tanácsok 
Folyamatos 

0   

2010. 
építés 

Polgármester 
 

2009. 
800 M 
Ft 

KEOP 4.1 
Max 50% + 
MFB hitel 

KEOP 
4.1 

Ebben a táblázatban szereplő energiaközpontok létesítésére a konkrét tervek még nem 
készültek el. 
 
A Közép-Európai Cserkészpark környezetvédelemi szempontból kiemelhető. Hozzájárulnak a 
hatékonyabb energiagazdálkodáshoz azáltal, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot, napelem és 
napkollektor segítségével káros anyag kibocsátás nélkül állítják elő a ház áram és meleg víz 
szükségletének egy részét, leszigetelt épületekkel és nyílászárókkal az épületekben tartják a hőt, 
a kerti hulladékok komposztálásával trágyát szolgáltatnak a park kertészetének és üvegházának. 
 
Összességében az állapítható meg a település energiagazdaságáról, hogy a tervezett alternatív 
energiaforrások kihasználásának megvalósulása híján nincs kiemelkedő energiahasznosító 
tevékenység. Ebből kivételt képez a Cserkészpark, mely az IRMÁK-kal közös szennyvíztisztítót is 
használja. 
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

Az önkormányzat egy településszolgáltató kft. megalakítását kezdeményezte, amely keretben az 
önkormányzati feladatok megoldhatók lennének, ez viszont nem valósult meg.  
A településüzemeltetési szolgáltatásokért felelősek: 
 
AHK KHT.   - hulladékelszállítás 
DMRV Zrt.   - vízszolgáltatás 
   - szennyvíz 
Oleandro 2000 Kft.  - temető 
TIGÁZ    - gáz 
ELMÜ    - áram 
 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

102 

102 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.1.1. Földtani adottságok, domborzati viszonyok 

Csobánka település a Pilis-hegység déli felén található. A Pilis-hegység Nagy-Kevély csoportjához 
tartozó Oszoly-csúcs (327 m), valamint a Kis-Kevély (488 m) sziklái alatt, továbbá a Hosszúhegy 
csoportja között mintegy 160-250 méter magasan terül el a Csobánkai-medence. 
A település a Dunántúli-középhegység nagytáj, Dunazug-hegyvidék középtáj területén fekszik. A 
középtájon belüli a település közigazgatási határát megvizsgálva két kistáj is érintett. Csobánka 
nagyobb részét a Pilisi-hegyek kistáj, míg dél-nyugati felét és északi részét a Pilisi medencék 
kistáj fedi le. 
 
A domborzatra jellemző, hogy ÉNy-DK-i irányú, közel párhuzamos szerkezeti vonalak a Pilis-
hegység sasbérces vonulatait határolják el. Pilis sasbércsorozatai árkos medencéket fognak 
közre (Pilisvörösvári-, Pilisszentkereszti-, Dorogi-medence).  
 
A települést és annak környezetét változatos felépítésű kőzetek alkotják. Legidősebb 
képződménye a triász korú, dachsteini típusú mészkő és dolomit. Az előbbi alkotja a 
sziklamászók által kedvelt Oszoly-sziklát, Csobánka egyik legfőbb látványosságát. A Kevélyek 
dolomitrétegekből állnak. Korban ezt követi az oligocén homokkő és agyag. Az előbbi, az ún. 
hárshegyi típusú homokkő a legnagyobb tömegben a Csúcs-hegyen és a Csobánkai-nyeregben 
figyelhető meg. A Hosszúhegy alapkőzete mészkő hárshegyi homokkővel, lösztakaróval. 
A csobánkaiak által jól ismert agyag a község belterülete alatt található és az építkezések 
alkalmával feltáródik. A miocén vulkánosság terméke, a Visegrádi-hegység tömegét alkotó 
andezit a Pomáz - Dobogókő úttól északra található. A földtörténeti múlt kéregmozgásainak 
eredménye e sokféle kőzet egyidejű jelenléte. E kéregmozgások nagy törésvonalak (vetődések) 
mentén történtek. Ezek mellett forróvizes oldatok törtek a felszínre, melynek eredménye a 
dolomit átalakulása porló dolomittá (murva) és a homokkő cementálódása. A "murva" és az 
erősen cementált homokkő Csobánka földjének két legismertebb terméke. A Csúcs-hegy 
kőbányájából időnként előkerülő barit nevű ásvány is a forróvizes kiválások eredménye és 
egyben bizonyítéka. A község határában a két ismert barlang is a kéregmozgások 
eredményeképpen keletkezett. A Mackó-barlang a Kis-Kevély Csobánka felé eső lejtőjén, a 
Macska-barlang a Hosszú-hegy egyik völgyében keletkezett. Mindkettő az ún. hasadék barlangok 
közé sorolható. Keletkezésük a kőzetek törésvonalainak felnyílása, nem pedig a mélybe szivárgó 
víz oldó hatásának az eredménye.1 

1.12.1.2. Talajviszonyok 

A kistájak legnagyobb részén az agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő, amit a 
területen szintén elterjedt Ramann-féle barna erdőtalajok követnek. Réti öntés, illetve fiatal, 
nyers öntés talajok egyenlő arányban fordulnak elő. Előfordulnak még rendzina, futóhomok, 
humuszos homok, erubáz, nyirok talajok, köves, illetve földes kopárok is. 
Csobánka területén (2270 ha) már kevesebb, 73%-os a Ramann-féle barna erdőtalaj 
előfordulása, a fennmaradó 27% pedig rendzina talaj.  

 

                                                        
1 Csobánka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

103 

103 

1.12.1.3. Vízrajz  

A településen áthalad a Dera-patak, amelynek árvíz hozamát 32 m3-re számítják. A hegyekben 
számos forrás ered, így a Csobánkai Szentkút. A kistáj Budapest és a Dunakanyar vízbázisának 
háttérterülete, ezért a fokozott vízminőség-védelem kiemelt fontosságú.  
 

1.12.1.4. Éghajlati viszonyok 

Medenceszerű elhelyezkedésének köszönhetően a hűvösebb levegő beáramlása miatt itt pár 
fokkal mindig alacsonyabb a hőmérséklet, mint a környező településeken, de épp ennek 
köszönhető különleges szub-alpin klímája.  
Csobánka éghajlatára jellemző, hogy mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves. Az évi 
középhőmérséklet 9,0 és 9,5 Celsius között van, a csapadék évi átlaga 700-750 mm körül van. 
Uralkodó szélirány az ÉNy-i, de az ÉNy-DK-i futású völgyekben jelentős a DK-i szelek 
gyakorisága.  

 

1.12.1.5. Növényvilág  

A Pilis ma is többségében erdővel borított hegyvidék. A hegység növényzetének majd minden 
tagja megfigyelhető a Pilis-hegy tömbjén. A leggyakoribbak az üde erdők: a magasabb tetőkön 
és az északias kitettségű oldalakon bükkösök és gyertyános-tölgyesek találhatók. A délies 
oldalakra fényben gazdag tölgyesek jellemzők: a lankás oldalakat cseres-kocsánytalan tölgyesek 
borítják, a meredekebb részek jellegzetes élőhelye a mészkedvelő tölgyes, míg a legmeredekebb, 
sziklás déli lejtőkön megjelennek a bokorerdők és a száraz gyepek (sziklagyepek, 
lejtősztyeppek). A hegy északi és keleti meredek letörését változatos, sziklás-köves talajú erdők 
mozaikja fedi (szikla-, törmeléklejtő- és szurdokerdők).  
Csobánkán, azaz a hegyvonulat keleti, alacsonyabb részén hasonló, de kissé kevésbé változatos 
vegetáció található, ahol már a száraz erdők a leggyakoribbak. Ahol a hárshegyi homokkő 
felszínre kerül, ott mészkerülő tölgyesek is kialakultak.  
A hegységnek mind az üde erdei, mind a száraz erdei és gyepi flórája gazdag.  
 
Az Oszoly-hegy, Csúcs-hegy vonulatának erdőállományait jellemzően gyertyános-kocsánytalan 
tölgyesek és cseres-tölgyesek alkotják. Az Oszoly-orr alatt törmeléklejtő erdő helyezkedik el, 
szárazságtűrő fafajokkal, mint tölgy, kőris, hárs. 
 
A Kis-Kevély északi kitettségű völgyében bükkfák találhatók. A bükkösök a 600 méter magas 
hegyvidékekre jellemzők, azonban a domborzati és klimatikus adottságok miatt, extrazónális-
bükkösként, saját zónáján kívül az alacsonyabb területeken is előfordul. A sűrűn záródó lomb 
alatt a cserjeszint fejletlen, a gyepszint is szegény növényfajokban, főleg árnyéktűrő korai 
hagymás és gumós növények jellemzik. Megtalálható a tavaszi kankalin, a salátaboglárka, 
galambvirág és ibolya. A Kis-Kevély délnyugati sziklaletörésén, a sziklagyep, sziklai cserjés és 
karsztbokorerdő által alkotott mozaikos vegetációban fedezték fel az itt előforduló néhány 
fokozottan védett faj között a ot (Ferula sadleriana). 
 
A Kerekes-hegyen jelentősebb erdei és feketefenyő állományok találhatók. Kis-Kevély déli 
részén és a Csúcsos- hegyen is történtek kisebb-nagyobb erdei fenyő telepítések. 
 
Hosszú-hegyet viszonylag egységes, tisztásokkal kevéssé szabdalt középhegységi lombos erdők 
borítják. Növényvilágát a talajadottságoknak köszönhetően a hegyoldalban mészkedvelő cseres-
tölgyesek, illetve törmeléklejtő erdők alkotják, a hegytetőn lejtőgyepek és sajmeggyes molyhos 
tölgyesek találhatók. Jellemző védett növényei a tavaszi hérics, a sápadt kosbor, a tarka 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tavaszi_h%C3%A9rics
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1padt_kosbor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarka_n%C5%91szirom
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nőszirom, a selymes peremizs, a selymes boglárka, a magyar bogáncs, az apró nőszirom, a 
pusztai meténg, a nagyezerjófű és a magyar repcsény. 
 
A Pilisi medencék nagy része régóta lakott terület, régi közlekedési útvonal halad itt. A jelentős 
emberi tevékenység a kistáj természetszerű növényzetét kisebb, szigetszerű foltokra szorította 
vissza. Kis kiterjedése és fragmentáltsága ellenére a természetes növényzet maradéka igen 
változatos. A síkvidéki részeken különösen északon alföldi jellegű, homokon kialakult 
élőhelyeket, szórtan homoki gyepeket is találunk. A patakok mellett, forrásos részeken még ma 
is megtaláljuk a korábbi nagyobb kiterjedésű lápi-mocsári növényzet maradványait: 
zsombéksásosokat, láp-, sás- és mocsárréteket, nádasokat. A magasabb részeken, elsősorban a 
medencék peremén a környező kistájakra jellemző változatos növényzet átnyúló darabjait és 
szigeteit találjuk: különféle, elsősorban cseres- és mészkedvelő, ritkábban gyertyános- és 
mészkerülő tölgyeseket, bokorerdőket, sziklás, száraz gyepeket, erdőssztyeppréteket, néhol 
löszpusztagyepeket is.  
 
Mind a Pilisi hegyekben, mind pedig a medencében magas a védett fajok száma, ugyanakkor 
özönfajok is megjelennek, így a bálványfa (Ailanthus altissima), aranyvessző-fajok (Solidago 
spp.), a selyemkóró (Asclepias syriaca), valamint az akác (Robinia pseudoacacia).2 
 
Kovácsi-patakot kísérő ligeterdők jellegzetes fajai voltak az égerfák, mára sokszor helyükön fűz-
nyár ligeterdő foltok találhatók. A patakvölgy védett növénye az örménygyökér. 

 

1.12.1.6. Állatvilág 

Csobánka erdei számos énekesmadárnak adnak otthont, melyek közül jellemzőek a területen a 
kékcinke, a vörösbegy, a barátposzáta, az énekes és fekete rigó, az erdei pinty, a meggyvágó, a 
harkályés a fakúsz. Ragadozó madarak közül is több faj képviselő megjelennek a térségben, mint 
a darázsölyv, az egerészölyv, a héja, a karvaly, továbbá vörös vércsét is láthatunk. 
Csobánka rovarvilága is gazdag, erdőhöz kötődő védett fajai a nagy szarvasbogár és 
orrszarvúbogár. Megtalálhatók továbbá az aranyos virágbogár, olajzöld virágbogár, erdei 
álganéjtúró, a havasi és gyászcincér. 
A település erdeiben több kisemlős él, mint a róka, a mókus, a borz, de a nagyvadak 
előfordulására is lehet számítani. A Kis-Kevélyen gyakrabban láthatók vadnyulak, őzek, 
szarvasok, vaddisznók. 
Kovácsi-patak menti nedves kaszálólétek ritka madárfaja a haris. 
Csobánkán több barlang is található, melyek sajátos élővilággal rendelkeznek. Különösen a 
Macska-barlang kapcsán említhetjük meg a felellhető kisebb egyedszámú közönséges denevér 
populációt.  

                                                        
2 http://www.novenyzetiterkep.hu - BÖLÖNI János 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Selymes_peremizs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Selymes_bogl%C3%A1rka
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_bog%C3%A1ncs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%B3_n%C5%91szirom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztai_met%C3%A9ng
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyezerj%C3%B3f%C5%B1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_repcs%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
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1.12.2. Tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

A település neve az iráni “suban” szóra vezethető vissza, amely pásztort jelent. A “csobán” 
szavunk a honfoglalás korából származik. Csobánka személynevet 1202-1222-ben, míg Subanus 
alakban már 1177 körül említi írott forrás. A középkori alapítású, de valószínűleg a kelta-római 
maradványokra épült Csobánka község és környéke – az egykori Borony – az őskortól lakott 
színhely. A római korból maradt ránk egy sírkődarab, amely a katolikus templom kertjében ma 
is látható. 

Az egykori település jelentős kiterjedésű erdőségekkel rendelkezett. A változatos domborzati 
adottságok miatt az erdőségek mellett a lankásabb részeket, valamint a patakvölgyeket 
elsősorban juh és szarvasmarhatartással hasznosították, melyre a település neve is utal. A XIII. 
században a birtokok jelentős része a pilisi ciszterciták tulajdonába kerültek, akik a déli lejtőket 
szőlőként hasznosították, ezt követően a szőlőkultúra virágzott századokon át. 

Lakossága a török időszakban csaknem teljesen elpusztult. Benépesülése az 1690-es nagy török 
ellentámadást követően indult meg a délvidékről, ekkor nagyszámú rác (szerb) népesség 
érkezett a török csapatok elől és települt be a középkori Borony puszta területére. Ők lettek 
Csobánka második alapítói. A szerbek először pásztorkodással, később gyümölcs- és 
virágtermesztéssel foglalkoztak. Az állatállományon belül magas volt a juhok és kecskék száma, 
mely a Csobánka pásztorkodásra utaló nevet eredeztette. Legkorábban 1698. január 3-án írták le 
a település ma is használatos hivatalos nevét. A Csobánka név magyar, a -ka kicsinyítő képző is 
magyar. A falu szerbül Csobanacz “pásztorfalut” jelent. 

Az 1710-es évek elejére a Rákóczi-szabadságharc idején a környező falvak nehéz helyzetbe 
kerültek, a lakosság egy része elmenekült a művelhető földek elégtelensége, valamint az 
adóterhek miatt. A Budai-hegyvidékre a Szatmári béke után svábok települtek be, melynek 
következménye, hogy Csobánkán is megjelentek sváb családok. Később magyarok is letelepedtek 
a településen, akik a németekkel együtt újjáépítették a török idők óta romokban álló mai ófalut. 
A szlovákok a század második harmadában települnek ide, míg a cigányság 1760 után tűnik fel a 
faluban.3 

A török hódoltság előtti kultúrtájat a természet visszavette, így az erdők kiterjedése jelentősen 
megnövekedett. Mária Terézia féle úrbéri rendezés idejére tehető az ország egyik legnagyobb 
erdőirtása, a földek mezőgazdasági kultúrtájjá változtatása. Csobánka lakói a visszatelepülések 
után ismét használatba vették a területeket, melynek során a megkezdődtek az erdők, cserjések 
irtása szőlő és szántóterületek nyerése céljából. Az új szántókat két vetőre osztották, az egyikbe 
őszit és tavaszit vetettek, a másikat parlagon hagyták. A szántókon elsősorban rozsot, árpát és 
zabot termesztettek. A gabonát a patak melletti malomban őrölték. Kaszálója a falunak 
egyáltalán nem volt, szénát az erdőben gyűjtöttek és ott is legeltettek.  

                                                        
3 http://csobanka.hu/ 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

106 

106 

 

I. katonai felmérés 1766 – 1788 között 

A szőlőtelepítések 1715-ben kezdődtek meg. A szőlőültetés 1810-től kapott új lendületet, mely a 
Wattay családhoz kötődik. 1737-ben Csobánka a Wattay család birtokában volt, akik a birtok egy 
részét átengedték a Csobánkai lakosoknak szőlőtelepítés céljából. A szőlőterületek már az első 
katonai felmérésen is jól látszanak, azonban a második katonai felmérésen még inkább 
szembetűnő, hogy Csobánka viszonylag kiterjedt szőlőterületekkel rendelkezett, melyek 
elsősorban a mai Hosszú-hegy és Határ-rétek déli lejtőin, a Kis-Kevély dél-nyugati oldalán, a 
Szent-kút környezetében, valamint a mai Hubertusz telep területén helyezkedtek el. 

Az első katonai felmérésen még egy érdekesség felfedezhető, a Kovácsi-patak menti tavak, 
melyek közül az egyik a mai Szent-kút magasságában, a másik a településszegélyen helyezkedett 
el, valószínűsíthetően az öntözés és az állatok itatásának céljára létesült. 
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II. katonai felmérés 1819—1869 között 

Az állattenyésztés tekintetében elsősorban juhokat, illetve igavonó állatokat tartottak. Jellemző 
volt továbbá a méhészet, édesítőszernek egyedül mézet használtak. Jobbágyfelszabadítást és a 
földek újra osztását követően megkezdődött az önálló paraszti gazdálkodás. 

A századfordulóra tehető a Margit-ligeti idegbeteg, majd tüdőbeteg szanatórium, később 
kisdedóvó megalapítása, 1901 után állami iskola megalapítása, és fejlesztése. Margit-liget 
szomszédságában a század elején kiépült a Szent Hubertus nyaralótelep. Az itt élő művészek és 
építészek ingyenes munkával járultak hozzá a telep építéséhez. 1905-ben emelték a domb 
csúcsán álló neogótikus Hubertusz Kápolnát.  
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III. katonai felmérés 1872-1884 között 

A település fejlődése, az iparosodás a külterületeken is nyomon követhető. A 20. század első 
felében a mezőgazdasági üzemek területe felaprózódott, és csökkent a szántóföldi művelés más 
kultúrák, Csobánka esetében a gyümölcstermesztés javára. A mezőgazdaságból élők aránya 
csökkent, megnövekedett az iparban, közlekedésben foglalkoztatottak száma. Csobánka gazdag 
kőbányája szolgáltatta a környék legjobb kövét. 

A világháborúk Csobánkát is megviselték, az I. világháború után a szerbek nagy része 1920, majd 
1945 után hazaköltözött ősi földjére. A II. világháborút követő 1945-ös potsdami konferencián 
elhatározottak szerint a helybéli svábokat – 1310 főt –, 1946. március 15-án kitelepítették a 
németországi Wertheimbe. Helyükbe visszatelepített felvidéki magyarok, az Alföldről 
jászladányiak és csángó beköltözők érkeztek. A Csobánkai svábok súlyos traumaként élték meg 
azt, hogy éppen az egyik legnagyobb nemzeti ünnepen, 1946. március 15-én kezdődött el a 
kitelepítésük. Elüldözésük máig ható, mély sebet ütött a faluközösségen. 

Míg a háború után más falvakban a rend kezdett helyre állni, megindult a mezőgazdasági 
termelés, ipari munka, addig a kitelepítésre kijelölt falvakban, így Csobánkán is a háború után 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1872
http://hu.wikipedia.org/wiki/1884
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elsősorban a szovjet katonák miatt tovább romlottak a viszonyok, a közbiztonság. A kitelepítések 
és telepesek bevándorlása következtében olyan mértékben áttekinthetetlenné vált a község 
társadalma, hogy felfüggesztették autonómiáját. A tanácsrendszer bevezetése és a helyi TSZ 
megalakulása következett, melynek működéséhez helyi támogatás hiányában külső segítségre 
import tagságra volt szükség. 

1956 után a népesség több mint fele egyéni gazdálkodásba fogott, kisebb hányada 
szövetkezetben dolgozott környékbeli nagyobb egyesülések keretében. A kevés kiterjedésű 
mezőgazdasági területeket az Óbudai Mgtsz nyelte el. Miután Csobánka külterülete 
mezőgazdasági hasznosítású termőföldekben nem bővelkedett, a lakosságon belül jelentősebb 
volt az iparban, elsősorban az építőiparban és a bányászatban dolgozók száma. 

A svábok kitelepítését követően az egykori döntően római katolikus településen a reformátusok 
is megjelentek, 53-ben imaházat építettek, később 88-ban sor került a harangláb és a harang 
megáldására. A katolikus hitélet erősen képviseltette magát az utóbbi évszázadban, melynek 
során a 1842-ben épült római katolikus templomot felújították. A II. világháborúban tönkrement 
Szent Hubertusz neogótikus kápolnát 1972-ben újjáépítették. A Szent Kút forrásnál 1944-ben 
emelt kápolnát 1979-ben felújították. A szerb templomot 1993-ban felújítását követően újra 
szentelték.  

A 60-as éveket követően hétvégi házak sora épült, Csobánka turisztikai szempontból is 
felkapottá vált.  

 
A 70-es években készült topográfiai térképen látható, hogy a település belterületéhez 
kapcsolódóan jelentős kiterjedéssel bírtak a gyümölcsösök, melyek elsősorban északi és nyugati 
irányban jelentek meg. A rendszerváltás előtt készült topográfiai térképhez képest ezen 
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gyümölcsösök azóta teljes mértékben megszűntek, a szőlő, valamint a gyümölcstermesztés 
nyoma már csak a kiskertekben, volt zárkerti területeken fedezhető fel. 
A térképen szintén jól látszik az Ózon kemping, melynek kialakulása is erre az időszakra tehető, 
csakúgy mint a Hanfland egykori kenderföldjének felparcellázása és beépítése.  
Ezt a településrészt a Budapestről kitelepülő családok népesítették be. Az új negyed, mintegy 
120 újonnan épült családi házával, szerves része a településnek. 
 

1.12.2.2. Tájhasználat, tájszerkezet vizsgálat 

Csobánka község a Pilis-hegységben, az Oszoly-csúcs (327 m) – Csúcs-hegy (352m)- Kis-Kevély 
(488 m) – Csobánkai-nyereg és a Hosszú-hegy csoportja által határolt medencében húzódik. Tőle 
északnyugatra emelkedik a hegység két legmagasabb pontja, a Pilis (757 m) és a Dobogókő (700 
m). Ezek között ered és a Dunába ömlik a Dera-, más néven Kovácsi-patak, a Vörösvári árokban 
folyik a település dél-nyugati határán húzódó Határréti-patak. 
 
Csobánka változatos domborzati adottságokkal rendelkezik, tájszerkezetének meghatározó 
eleme a Pilis hegyvonulatai, valamint annak különböző mélységű medencéi, melyek egyikében 
lévő Dera-patak mentén alakult ki a településmag. A patak mellett először hosszanti irányban 
fejlődő település később a domboldalra is felkúszott, elsősorban kertes, illetve üdülőterületek 
formájában. A meredek hegyoldalak által körbevett település védett, zárt világot alkot, a 
körülötte lévő erdőségekkel fedett lejtőket a nyílt karszt felszínre törés, sziklaszirtek teszik 
változatossá.  
A vízfolyást kísérő természetes és természetközeli élőhelyek láncolata, a hegyoldalakat borító 
erdőségek, valamint a patakvölgyekhez csatlakozó domboldalak gyepes, cserjésedő területei 
meghatározzák Csobánka tájszerkezetét, tájképi megjelenését. A tájszerkezetben az erdő 
dominál, a változatos domborzat miatt a szántó területek aránya kisebb. A táji adottságokat 
kihasználó hagyományos legeltetéses állattartásnak köszönhetően jelentős kiterjedésű a gyep 
területek mennyisége. A művelési ágak területi kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza, 
melyet V-11-es tervlap grafikusan is szemléltet. 
 
Külterületi földrészletek statisztikája művelési áganként  

művelési ág 

összes 
művelési ág 

területe 
(m2) 

összes 
művelési 

ág %-a 

Csobánka közigazgatási területének művelési ágak szerinti 
megoszlása4 

kivett 4013479 19 

 

erdő 8689117 42 
fásított 
terület 1599 0 

gyep 
(legelő) 2625239 13 

gyep (rét) 1785255 9 

nádas 6189 0 

szántó 3456965 17 

szőlő 10730 0 

gyümölcsös 135536 1 

kert 4306 0 

ÖSSZESEN 20728415 100 

                                                        
4 www.takarnet.hu - 1973-as adat alapján 
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Erdőterületek 
A település erdősültsége igen magas 38 %, mely jóval meghaladja az országos átlagot. A 
kördiagram alapján látható, hogy az erdőterületek mennyisége a külterületekre vetítve 42%.  
Erdőterületek borítják a települést körbe fogó hegyoldalakat, melyek elsősorban Csobánka keleti 
részén, az Oszoly-csúcs, Csúcs-hegy, Kis-Kevély, Kerekes-hegy, valamint észak-nyugati részén, a 
Hosszú-hegy, Ziribár-hegy területén alkotnak összefüggő állományt. Ezen erdőterületek az 
erdészeti nyilvántartásban is megjelennek, többnyire védelmi rendeltetéssel.  
A Határ-rétek déli domboldalain találhatók 
olyan erdészeti kataszterben is szereplő, 
védelmi és egyéb rendeltetésű erdőtagok, 
melyek művelési ága legelő, a valós 
állapotukat vizsgálva azonban erdőfoltokkal 
tarkított cserjésedő, fásodó területek. Ezen 
területek TSZT szinten is erdő 
területfelhasználási kategóriába tartoznak, így 
bár művelési águk eltérő, továbbá nem 
üzemtervezett erdőterületek, ennek ellenére a 
rajtuk végbemenő beerdősülés, és a tervezett 
besorolás, valamint az erdészeti kataszter 
miatt erdőként kezelendők. 

 
 
Hasonló a helyzet a honvédségi terület 
esetében, ahol a teljes terület kivettként van 
nyilvántartva, azonban az erdészeti 
adatszolgáltatást vizsgálva a Kerekes-hegy és 
Kis-Kevély déli lejtőin jelentős állományt alkot 
az erdei fenyő. Ezek az erdők szintén védelmi 
rendeltetésűek.  

 
Az erdészeti nyilvántartást vizsgálva elmondható, hogy a kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek jellemzően a nemzeti park területén helyezkednek el, melyek főleg tölgyes és 
erdei fenyves állománnyal borítottak. Ezek a területek az ökológiai hálózati elemek közül is a 
legértékesebb, magterületi kategóriába tartoznak, mely szintén igazolja értékességüket, kiváló 
termőhelyi adottságukat. 
Az erdők nagy része állami tulajdon, üzemtervi ellátottságuk jónak mondható, kezelőjük a Pilisi 
Parkerdő Rt. Dunakereszti illetve Budapesti Erdészete. A magántulajdonú erdőrészletek 
mennyisége elenyésző. 
A hatályos TSZT és HÉSZ az erdőterületeket jellemzően Ev, kisebb részben pedig Et 
területfelhasználási kategóriába és övezetbe sorolja. Ezen belül Et övezetet jelöl ki a Szent-kút 
környezetében, melyen a Nemzeti Park egykoron bemutató övezetet tervezett létesíteni. 
 
Az erdészeti adatszolgáltatás alapján került feldolgozásra az erdők rendeltetés szerinti 
vizsgálata a V-5 számú térképen, továbbá elkészült a térségi tervekkel, valamint a hatályos TSZT-
vel való összehasonlítás, melyet a V-6-os Erdőterületek szintézise című tervlap tartalmaz. 
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Mezőgazdasági területek 
A település külterületének 39%-t mezőgazdasági területek fedik, a szántóterületek 17%-ot 
tesznek ki, azaz viszonylag alacsony százalékban fordulnak elő. Ez elsősorban a település táji 
adottságaival magyarázható, változatos domborzata, hegyoldalai, értékes természtetközeli 
erdőtársulásai miatt korábban, a település történetében sem alakultak ki összefüggő 
szántóterületek. Csobánka közigazgatási területén belül elsősorban a mélyebb fekvésű 
völgyekben adódott lehetőség növénytermesztésre, így a Kovácsi-patak mentén, valamint a 
Határréti-patak völgyéhez kapcsolódóan volt jellemző a szántó megjelenése. 
A művelési ágak területi megoszlását vizsgálva tehát 15% a szántók aránya, mely a valóságban 
ennél jóval alacsonyabb. A Határ-rétek, valamint Garancs és Csobánkai-nyereg területén a 
termőföldek szántóként nyilvántartottak, azonban nagy kiterjedésben már gyepesedő, 
helyenként cserjésedő vegetáció figyelhető meg rajtuk, azaz extenzívebb irányba vannak 
átalakulóban. A Macska-völgyben ez a folyamat már előrehaladottabb állapotban van, az itt 
nyilvántartott szántó művelési ágú földrészleteken már erdőállomány is található, mely az 
erdőkataszterben is megjelenik. 
 
Megemlítendő még Budzsák területén 
található, viszonylag összefüggő, nagytáblás 
szántóterület, melyen a növénytermesztés 
művelési ágának megfelelően folyik ugyan, 
azonban erdőkataszter szerint üzemtervezett, 
kiváló termőhelyi adottságú erdők vannak 
nyilvántartva a területén.  

 
 
Szalagparcellák Csobánka nyugati sarkán 
fordulnak elő, mely valószínűsíthetően a 
kárpótlások során lett elaprózva. Ezeken a 
földrészleteken a művelés nem igazodik a 
telekstruktúrához, sokkal inkább a kialakult 
domborzati viszonyokhoz, és táblák menti 
szegélynövényzethez.  

 
Szántók esetében Csobánka viszonylatában átlagosnál jobb minőségű termőföldnek tekinthetők 
az 1-4-ig terjedő minőségi osztályú földrészletek, alrészletek. Ezen területek rendkívül 
szétszórtan helyezkednek el a település külterületén, térképi ábrázolásukat a V-7-es 
Mezőgazdasági területek szintézise című tervlap tartalmazza.  
A hatályos TSZT a szántóterületek következetesen általános mezőgazdasági területbe sorolja, 
azaz az intenzívebben művelt területeknek önálló területfelhasználási kategóriát határoz meg.  
Má területek az említett szalagparcellák területén, valamint a Kovácsi-patak Pomáz felé eső 
csatlakozó területein vannak kijelölve.  
 
A rétek és legelők aránya magas, a település 21%-át fedik le, melyek a Kovácsi-patak mentén, 
valamint a Határ-rétek déli domboldalán vannak nyilvántartásban. Ebből rét művelési ágban 
nyilvántartott területeket jellemzően a patakok mentén, azok közvetlen közelében találhatók, 
míg a Határrétek magasabb domboldalai, valamit a Csobánkai nyereg lankái már legelő művelési 
ágba tartoznak. Már az erdőterületek elemzésénél említésre került, hogy a Határrétek 
domboldalain az erdősülés figyelhető meg, mely a Nemzeti Park extenzív kezelésének 
köszönhető. 
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A rét és legelő területek külterületei kiterjedése a 21%-ot a valóságban jóval meghaladja, mely 
sokszor az extenzív használat, illetve felhagyás következménye. Főleg olyan szántóterületek 
esetében figyelhető meg az átalakulás, a gyepes, cserjés vegetáció megjelenése, melyek a 
Nemzeti Park védett területein helyezkednek el. Az említett extenzív irányban ható folyamat a 
TSZT-n is megjelenik, ugyanis a szerkezeti terv Mgy, azaz mezőgazdasági gyepterületként jelöli 
az átalakuló Nemzeti Parki területeket. 
Átlagosnál jobb minőség rétek a Határréti-patak mentén, valamint Garancs és Csobánc közötti 
völgyben húzódnak, míg az átlagosnál jobb minőségű legelők elszórtan, de jellemzően a 
domboldalak alsó lankáin találhatók.  
A Nemzeti Park területén található gyepek jellemzően természetes állományú gyepvegetációval 
fedettek. Ezek a kiterjedt összefüggő rétek, legelők jelentős természeti és táji értéket képviselnek 
a településen.  

 
Csobánka mély fekvésű gyepei és szántói 
 
A mezőgazdasági területek közül a szőlők, gyümölcsösök részaránya mára már alacsony, 1-2%-
ot tesz ki. Összefüggő nagyüzemi méretű szőlő, gyümölcs területek már nincsenek a településen. 
A külterületen Garancstól délre, a bánya környezetében található kiterjedtebb gyümölcsös, a 
további szőlő, gyümölcs művelési ágban lévő területek sajnos mára felhagyott, átalakult 
területekké váltak. A korábbi gyümölcs ültetvények, melyek a Határ-rétek déli lankáink, 
valamint a Szentkúti-telep környékén helyezkedtek el, mára már nyomokban sem őrzik az 
egykori hagyományos tájhasználat emlékeit.  
Szőlőskertek nyomai a volt zártkerti területeken fordulnak elő, különösen Hubertusz telepen, 
mely a település egyik szőlős, gyümölcsöse volt. Itt a művelési ágakban még megmutatkozik az 
egykori tájhasználat, azonban a terület jellege átalakulóban van, egyre jobban terjed a lakó és 
üdülő funkció.  
 
A BATrT által lehatárolt mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába szinte kivétel 
nélkül szántó, gyep, szőlő, és gyümölcs művelési ágban lévő területek tartoznak, így a 
földhivatali nyilvántartás és a térségi területfelhasználási kategória között nincs jelentős 
különbség, ellentmondás. 
 
Kivett területek 
A kivett területek külterületekre vetítve 19%-os aránya nagyságrendileg 400 ha-t tesz ki, mely a 
külterületen elhelyezkedő jelentős területeket lefedő honvédségi területeknek köszönhető.  
A kivett területek közül a mintegy 300 hektáros honvédségi terület DK-en, Pilisborosjenő és 
Pilisvörösvár határában található. A honvédségi terület északi része a Kerekes-hegy oldalát, 
annak erdőségekkel fedett meredek lejtőit foglalja magába, Pilisvörösvár felé eső részén 
lankásabb domboldalak cserjés, gyepes, kezeletlen felületei találhatók, melyek ugyan kivett 
területként vannak nyilvántartva, de valós állapotukat tekintve növényzettel fedett, biológiailag 
aktív felületek. A honvédségi terület TSZT és SZT szinten Kho, azaz különleges beépítésre szánt 
honvédségi területfelhasználási kategóriába tartozik. Északi része a Kis-Kevély déli lejtőjét is 
magába foglalja, melyen kiterjedt kataszteri erdő található, mely az ökológiai hálózat puffer-
területe egyben. 
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Csobánka tájszerkezetébe több degradált terület, külszíni fejtés ékelődik be, melyek közül 
kizárólag egy területen van bányatelek. Ez a telek TSZT szinten Kb, míg SZT szinten Kkb, azaz 
különleges beépítésre nem szánt bányaterület besorolást kapott. 

 
A honvédségi területtől északra további két külszíni fejtés jelenik meg a tájban, ezek nem 
bányatelkek. A Csúcs-hegyen lévő homokkőbánya egykori bányászat nyomait őrzi. Területén 
megfigyelhetők a mészkőre rakódott hárshegyi homokkő rétegződései. A tőle délebbre, a 
honvédségi terület határában lévő fejtésben salakbányászat folyt, melynek felhagyása után a 
rekultiváció elmaradt. Az egykori, bányák a szerkezeti terven K-rek, azaz rekultiválandó 
területként szerepelnek, míg a szabályozási terven részei az őket körülvevő erdőterületeknek. 
 
A külterületen további kivett intézmények találhatók, így a Kraxner Alajos Speciális 
Foglalkoztató létesítménye (IRMÁK), valamint az Ózon (Sumica) kemping felhagyott területe. 
 
Zártkerti területek 
Zártkerti területek Csobánka belterületén, elsősorban a Hubertusz telep környezetében 
helyezkednek el. Ezek a telkek művelési águkat tekintve részben kivett, részben pedig szőlő, 
gyümölcs és kertként nyilvántartott termőföldek, melyek területi eloszlása az alábbi 
statisztikában látható: 
 
 
Csobánka belterületén lévő zártkertek művelési ág szerinti megoszlása 

művelési ág 

összes 
művelési ág 

területe (m2) 

összes 
művelési 

ág %-a 

Belterületi zártkertek statisztikája művelési 
áganként 

kivett                82 119     36 

 

gyep (rét)                   5 146     2 

szántó                33 279     15 

szőlő                   5 656     2 

gyümölcsös                42 709     19 

kert                58 107     26 

Összesen 227015,12 100 

 
A fenti eloszlás a valóságban azonban kevésbé felismerhető. Bár a nagyobb épületek, lakóházak 
esetében a művelésből való kivonás megtörtént, azonban jelentős azon telkek száma, melyek 
szőlő, gyümölcs, vagy kert művelési águk ellenére is méretes építménnyel, lakó, üdülő funkcióval 
rendelkeznek. 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A táji és természeti értékek védelmével, a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 
tájhasználati formákból adódó tájszerkezeti elemek megőrzésével szorosan összefügg a tájképi 
értékek védelme. A természeti adottságok és az emberi tevékenység nyomán kialakult sajátos 
arculatú táj ugyanis egyszerre tájképi érték, építészeti örökség és védendő természeti-, táji érték.  

 
Település látképe az Oszolyról 
 
A község településképének fő meghatározója hegyek, dombok közötti völgyben elhelyezkedő 
településmag, és a dombokra felkúszó beépítések. 
A völgyekbe kúszó utcákon kialakult beépítések a patakok nyomvonala mentén fejlődtek, innen 
terjedtek a magasabban fekvő területekre, melyek nyomán jól elkülöníthető településrészek 
alakultak ki. A patakok találkozásánál koncentrálódott eredeti falu, még ma is falusias jelleget 
mutat keskeny utcáival, az épületek hagyományos beépítési és építészeti karakterével. A patak 
és az Oszoly közé beszoruló beépítések a hajdani nyaralótelkek, villaszerű épületek 
maradványait őrzik, melyek között felhagyott gyümölcsöskertek, beépítetlen kaszáló jellegű 
telkek törik meg a méretes épületek sorát. 
Önálló egységet képez a Hubertusz telep egykori nyaralóövezete, valamint a ma már jellemzően 
új beépítésű szélesebb utcákkal rendelkező Hanfland. 
 
Nemcsak tájképi, de kultúrtörténeti értékkel is bír a település egy-egy meghatározó pontján 
megjelenő beépítés, így a Hubertusz Kápolna, vagy a Margit-ligeti kastély feltáruló látványa, 
melyek Csobánka magasabb kilátó pontjairól, illetve a megközelítést biztosító útvonalakról a 
kiemelkedő tájképi értéket képviselnek. 
 
Csobánka változatos domborzati jellemzői a külterületek tájképi megjelenésében is 
megnyilvánulnak. A hegyoldalak erdeit sziklás kibúvások, barlangok teszik változatossá. A nyílt 
karszt felszínre törése értékes tájalkotó elem.  
A külterületi mélyebb fekvésű völgyeiben, a mezőgazdasági területeken a gyepes vegetáció a 
jellemző. A helyenként ligeterdőkkel tarkított rétek mozaikos váltakozása, a különböző típusú 
élőhelyek laza szövete nemcsak ökológiai, de tájesztétikai szempontból is jelentős, melyet 
tovább fokoz a legelő állatok megjelenése, mint hagyományos tájhasználati forma. 
A kiterjedt természetes állományú erdők, gyepes vegetációk több szintű természetvédelmi 
oltalommal bírnak, így hozzájárulnak Csobánka természeti szépségekben való gazdagságához.  
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Kovácsi-patak menti legelők 
 
Csobánka kiváló természeti adottságokkal, változatos domborzattal, értékes vegetációval 
rendelkező település, így tájképi értékeinek fennmaradása kiemelkedő szempont kell legyen az 
egyes területfelhasználási kategóriák kijelölésénél, valamint a szabályozás során az egyes 
beépítési mutatók és paraméterek meghatározásánál. A vizsgálatokat követően településkép-
védelmi övezetek körülhatárolására nyílik lehetőség. 

 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló 
vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 

Csobánka természeti értékeinek köszönhetően jelentős kiterjedésű természetvédelmi 
szempontból védendő területekkel rendelkezik, ezek az ökológiailag értékes területek 
különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt állnak. A védettségi kategóriák az alábbiakban 
kerülnek összefoglalásra. 
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park területe 
Csobánka területének több mint 50%-a, 1449,5433 ha a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz (DINP) 
tartozó országosan védett terület, mely a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. 
(XI. 20.) KTM rendelet hirdetett ki. 
A rendelet szerint Csobánkához tartozó Nemzeti Park területek helyrajzi-számos listája: 
02/2-5, 030/2-7, 032-038, 039/1-2, 040-043, 044/1, 044/4, 044/9-10, 044/13, 044/16-21, 045, 
047, 048/2-4, 049/2, 050/1-2, 050/5-10, 051, 052/1, 052/3, 052/6, 053/2, 054/1, 054/4, 059, 
060, 062/4-9, 0105-0108, 0109/2-5, 0110, 0111, 0113, 0138/1-23, 0139, 0140/1-53, 0141, 
0142/1-2, 0142/6-10, 0142/73, 0142/76, 0142/80-81, 0145, 0146/9, 0147, 0148/7-9, 0150/1, 
0151/18, 0152, 0153/5, 0154, 0155/1, 0156, 0157/1, 0158, 0159/1, 0160, 0161/3-4, 0162, 
0163, 0165, 0167, 0169, 0170/51, 0170/53-54, 0170/56-58, 0170/60-62, 0171-0173, 0174/31, 
0175, 0176/8, 0177, 0178/1-11, 078/13-34, 0178/56, 0178/77, 0178/80, 0178/82-86, 
0178/88, 0178/90-91, 0179-0183, 0184/1-8, 0185, 0186/1-3, 0187, 0188, 0191, 0192, 
0193/57, 0194, 0195/6, 0195/12, 0195/28, 0196, 0197/2, 0197/11, 0197/14, 0199, 0200/1, 
0200/10, 0201, 0202/2, 0203, 0204, 0205/9, 0206, 0207, 0208/13, 0208/140, 0209, 0210, 
0211/7, 0211/71, 0213/1-14, 0214, 0215/1-12, 0216, 0217, 0218/1-3, 0219, 0220/70, 0221, 
0222/112, 0223-0226, 0227/1-11, 0228-0230, 0231/6, 0232/40, 0232/74, 0233, 0234/13, 
0235, 0236/19, 0245/2, 0246/1-2 
 
Natura2000 területek 
Az Európai Uniós természetvédelem legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és az 
élőhely-védelmi (92/43/EEC) irányelv. A két jogszabály rendelkezései szerint kijelölt 
természetvédelmi területek közös európai rendszere a Natura2000 hálózat, melyet az Európai 
Unió, a területén még fönnmaradt közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett élőhely típusok, 
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vadon élő állat- és növényfajok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és 
hosszú távú fennmaradásának biztosítása érdekében hozott létre.  
Az Európai Uniós irányelvek átültetése a magyar jogrendbe és a területek kijelölése a 275/2004. 
(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről történt meg. A területek helyrajzi számos jegyzékét a 45/2006. (XII. 8.) KvVM 
rendeletben rögzítették.  
A Nemzeti Park által védett területek kiterjedését is meghaladja a Natura2000 hálózat számára 
kijelölt területek nagysága. A Natura2000 különleges természet-megőrzési területek a Nemzeti 
Park területein túl jellemzően parlagon hagyott mezőgazdasági területeket foglal magába. 
 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 
(X. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyott kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület: 

Uniós azonosító területkód Név 
HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység 

7. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelethez 
 
Exlege védelem 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint: 
23. § (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés 
alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában: 
a) a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi 
vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást; 
b) a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha 
időszakosan elapad; 

A Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapján található barlangnyilvántartás szerint 
Csobánkán 45 db barlang van kataszterbe véve. Ezek közül a hatályos helyi építési 
szabályzatban 2db barlang van megnevezve.  
Egyikük a 044/1 hrsz-ú Macska-barlang, mely a Ziribári-hegy délkeleti tövében, a Macska-
völgyben található, látogatott turista hely. A barlang bejárata fölötti hegyoldalból lefolyó 
csapadékvizet nyeli el, tehát időszakosan aktív karsztos víznyelő. 
Másik barlang a Mackó-barlang a Kis-Kevély oldalán helyezkedik el. Dachsteini mészkőben 
kialakult inaktív forrásbarlang. Néhány kicsi cseppkőcsapon és -zászlón kívül a barlangban más 
képződmény nincs. A barlangnak két bejárata van, egy nagy teremmel kezdődik, ami befelé 
szűkül. Ez a rész rövid kürtővel egy kis felső teremben ér véget. A terem a közelmúltban 
szakadhatott fel, így keletkezett egy második bejárat. A barlangban számos őskori leletre 
bukkantak. 
Az említett két barlangon kívül számos egyéb más barlangnak minősülő karsztos képződmény 
található a településen, melyek a törvény erejénél fogva védettek. A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény szerint: 
48. § (1) Barlang védettsége kiterjed bejáratára, teljes járatrendszerére, a befoglaló kőzetére, képződményeire, formakincsére, 
bármilyen halmazállapotú kitöltésére, természetes élővilágára, továbbá a mesterségesen létrehozott, bejárati vagy barlangrészeket 
összekötő szakaszára. 

A barlangok – ex lege – országos jelentőségű természeti értékek.  
 
Exlege védett források esetében kettő található a településen. Az 1960-as években végzett 
országos felmérés alapján a VITUKI által összeállított forrásnyilvántartás közel 4300 forrást 
tartalmaz; ám az utóbbi évtizedek csapadékhiányos időjárása és a bányászati vízkiemelések 
miatt ezek közül számos elapadt vagy időszakos működésűvé vált. A védett források tényleges 
számának és aktuális állapotának egységes szempontok szerinti felmérése 2003-ban kezdődött 
meg. 
Csobánka esetében a legismertebb forrás a Szent-kút, melynek gyógyító híre volt. Egy Mária-
jelenés után kapta a Máriakút, Szentkút nevet. A legenda szerint 1842-ben a Pilis erdőségében 
egy nyáját legeltető pásztornak megjelent Mária egy forrás közelében lévő mocsaras helyen. A 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dachsteini_m%C3%A9szk%C5%91
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látomás után a falusiak ivásra és mosakodásra használták a forrás vizét, s a víztől többen 
csodálatos módon meggyógyultak. A zarándokok ma is felkeresik a forrást, vizéből isznak, fájó 
tagjaikat, főleg szemüket mosogatják. A XIX. század közepén egy budai és egy pesti német 
asszony kápolnát építtetett a forrásnál, amit Sarlós Boldogasszony ünnepén áldottak meg. A 
nyitott forrás fölé a XX. század elején lourdes-i barlangot emeltek, amelybe hamarosan sok 
hálatábla került az első világháborús katonákért. 
A másik, kevésbé ismert és látogatott forrás a Dera-patak forrásvidékén található. A forrás 
vízhozamát nagymértékben befolyásolja a csapadék mennyisége, így aszályosabb években a víz 
a meder alsóbb déli részében jelenik meg.  
A Szent kút, valamint a Dera-patak forrásai – ex lege – országos jelentőségű természeti emlékek.  
 
Helyi védett területek, természeti értékek 
A helyi védelem jogi alapját külön önkormányzati rendelet képezheti, amely tartalmazza a 
védetté nyilvánított területek helyrajzi számát, a területen megengedett területhasználatot, a 
védelemmel összehangolható tevékenységeket és korlátozásokat, a terület védendő értékeinek 
megmaradását biztosító szükséges intézkedések leírását és a védelem érdekében elkülönített 
források és alapok megnevezését.  
Csobánka község területén számos helyi védettségű természeti és táji érték található, mely a 
hatályos Helyi Építési Szabályzat mellékletében van rögzítve. Sajnálatos módon a védettség a 
HÉSZ által lett deklarálva, nem előzte meg olyan helyi rendelet alkotása, melyben a jelzett 
engedményeket, korlátozásokat és a szükséges intézkedéseket sorra vette, előírta volna. 
Mindezek miatt a védett értékek vonatkozásában a védettségek oka, a szükséges intézkedések, 
és a kezelési előírások hiányoznak. 
A HÉSZ-ben az alábbi védett értékek kerültek felsorolásra: 
 
HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET, ÉRTÉK 
Megnevezés Jelleg m2; db Hrsz. 
Milleniumi Hét Vezér Park park 2298 belterület 406/33 
Margit-ligeti kastély parkja park 33084 belterület 602 
Hubertusz kápolna környezete bokorerdő 8377 belterület 593 
Ybl-villa megmaradt kertje kert  belterület 605 
Dera- és Kovácsi-patak környezete liget  külterület 030/2, 0245/2, 306/1, 404 
Szerb ortodox templom kertje kert 1613 belterület 1,2 
Római katolikus templom kertje kert 2306 belterület 21 
Homokkő-bánya bánya 20734 külterület 02/3 

 
HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK 
Magyar név Latin név db törzs-

átmérő/korona 
átmérő (cm)/(m) 

Hely 

Csertölgy Quercus cerris 1 70/14 belterület 3009 
Kocsányos tölgy Quercus robur 1 30/8 belterület 3009 
Platán facsoport Platanus occidentalis 8 70-100 belterület 3010 
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 1 70/13 Béke út 13/A 
Idős fenyők Pinus sp.  facsoport 50/12 Szerb temető 
Korai juhar Acer platanoides  fasor 40/9 köztemető 
Eperfa Morus alba 1 80/12 Táncsics-Bem u. 
Diófa Juglans regia 1 70/13 Szerb-ortodox 
Vadgesztenye Aesculus hippocastanum 2 50/9 Szerb tér 
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Egyedi tájértékek 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben található meghatározás szerint (6. §, (3) 
bekezdés): „Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és 
az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 
kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból a társadalom szempontjából 
jelentősége van.” 6. §, (4) bekezdés értelmében: „Az egyedi tájérték megállapítása és 
nyilvántartásba vétele a természetvédelem állami területi szervei (nemzeti park igazgatóság, 
illetve természetvédelmi igazgatóság; a továbbiakban együtt: igazgatóság) feladata.”  
A tájértékek országos felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Az egyedi tájérték kataszter 
készítését a Corvinus Egyetem végzi, melynek adatai a TÉKA tajertektar.hu weboldalon 
megtalálhatók. A weboldalon található adatok csak tájékoztató jellegűek, nem hivatalos adatok, 
melyek 82 db egyedi tájértéket tartalmaznak. A hatályos rendezési terv készítésekor 11 db 
egyedi tájérték került rögzítésre, melyet a HÉSZ-ben is szerepeltettek. Ezek az alábbiak: 
 
EGYEDI TÁJÉRTÉKEK 
Megnevezés Hely Jelleg db Hrsz. 
Mária és Jézus szobra Cserkésztábor bejáratánál vallási 1 belterület 3009 
Faragott fakapu Fő út építészeti 1 belterület 587 
1848-49-es emlékmű Szerb ortodox templom 

kertje 
történelmi 1 belterület 2 

Berda József emléktábla  Kulturális 1 belterület 147/1 
Fő téri emlékmű kőoszlopa Fő tér Kulturális 1 belterület 747/4 
Világháborús emlékmű Római kat. templom Történelmi 1 belterület 21 
Kőkereszt Római kat. templom Vallási 1 belterület 21 
faragott kőtömb Római kat. templom építészeti 1 belterület 21 
Kőkereszt Panoráma-Borony u. Vallási 1 belterület 583 
Kőkereszt Szerb tér Vallási  1  
Búcsújáró kápolna Szentkúti telep építészeti 1 Külterület 048/1 

 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

Csobánka természeti adottságaiból következően a településen kijelölt Nemzeti Ökológiai 
Hálózati elemek jelentős területeket fednek le, a külterületek csaknem egésze ide tartozik, a 
honvédelmi terület, illetve a Kovácsi-patak menti gyepterületek kivételével. 
Az ökológiai hálózat lehatárolása az OTrT-ben történt meg, melyet az BATrT differenciáltan 
megerősített. A felsőbbrendű tervekben kijelölt ökológiai hálózati elemek magukba foglalják a 
Nemzeti Park, és a Natura2000 területek teljes egészét, illetve az említett védett területekhez 
kapcsolódó elsősorban gyep és erdőterületeket. 

   
OTrT kivonat BATrT kivonat OKIR kivonat 
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A település nyugati oldalán lévő Hosszú-hegy, Ziribár-hegy és Határrétek területei, valamint a 
keleti Oszoly-csúcs, Csúcs-hegy és Kis-Kevély domboldalai, azaz a Nemzeti Park területe kerültek 
magterületi besorolásba.  
A magterületek olyan stabil állapotú természetes vagy természetközeli élőhelyek, amelyek az 
adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon 
biztosítani képesek, rajtuk a külső és belső környezeti feltételek révén természetes folyamatok 
érvényesülnek. A magterületek elsősorban kiterjedt erdőségekkel, valamint gyepes, cserjés 
értékes vegetációval fedett területek, ahol nagyrészt természetes erdőállományú tölgyesek 
találhatók, továbbá cserjésedő rétek, legelők, kaszálók. 
 
Ökológiai folyosóként van nyilvántartva Csobánka dél-nyugati közigazgatási határa mentén 
húzódó Határréti-árok környezet, mely megteremti a kapcsolatot, biztosítja az összeköttetést a 
magterületek között.  
Az ökológiai folyosóba olyan többnyire lineáris kiterjedésű élőhelyek és azok láncolata tartozik, 
melyek alkalmasak a hálózathoz tartozó élőhelyek, az egymástól elszigetelt populációk közötti 
génáramlás, biológiai kapcsolat biztosítására. 
Csobánkán kijelölt ökológiai folyosó elsősorban a Határréti-árok mélyebb fekvésű gyepes 
vegetációit, vizes élőhelyeit, illetve a Házi-réti víztározó Csobánkára eső vízfelületeit foglalják 
magukba. 
 
A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a 
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók 
védelme az esetleges külső káros hatásoktól. 
Puffer-területként vannak nyilvántartva a nyugati oldalon elhelyezkedő kisparcellás 
intenzívebben művelt mezőgazdasági területek, a Kovácsi-patakhoz csatlakozó, magterületek 
felé eső legelők, valamint a belterülettől délre található, honvédelmi terület részét képző 
Kerekes-hegy domboldalai, melyek elsősorban erdővel vagy cserjésedő élőhelyek. 
 
A mélyebb fekvésű területek legelői, a vízfolyást kísérő rétek, illetve puhafa ligetek, továbbá a 
hegyoldalak erdei és cserjésedő domboldalai, mozaikosan váltakoznak. A különböző típusú 
élőhelyek laza szövete nemcsak ökológiai, de tájképi szempontból is jelentős.  
 
A hatályos szabályozási terv ökológiai hálózati lehatárolása a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság által megküldött lehatároláshoz képest eltérést mutat, mely elsősorban a puffer 
területek, valamint az ökológiai folyosó esetében jelentkezik. Az ökológiai hálózati elemek 
pontos lehatárolása, valamint lehetőséghez képest a földhivatali adatokhoz, földrészlethatárhoz, 
alrészlethatárhoz történő igazítása a tervezés során tisztázandó. 

 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák elemzése  

Csobánka változatos domborzati adottságokkal rendelkezik, tájszerkezetének meghatározó 
eleme a Pilisi-hegyek és Pilisi-medencék természetes és természetközeli élőhelyek láncolata. A 
település táji-, természetvédelmi szempontból értékes területei a hegyoldalakhoz, és a 
völgyekben található vízfolyásokhoz kötődnek, melyek többszintű természetvédelmi oltalmat 
kaptak, azaz részei a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, exlege értékek találhatók területükön, 
Natura2000 területekkel érintettek, valamint része az ökológiai hálózatnak. 
 
Csobánka külterületét nagy kiterjedésű összefüggő erdőségek, kisebb részben pedig 
mezőgazdasági területek jellemzik. A település erdősültsége magas, mely jóval meghaladja az 
országos átlagot és igen kedvező, hogy erdőségeinek nagy részét természetes állományú 
tölgyesek alkotják.  
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A legelő és rét művelési ágban nyilvántartott területek szintén a védett területek részei, csakúgy 
mint az elenyésző arányban előforduló szántóterületek, melyek kiterjedése folyamatosan 
visszaszorulóban van. 
A kertek, szőlők, gyümölcsösök részaránya kicsi, a település zártkerti területein találhatók még 
maradványok, melyek az egykori gyümölcsösök nyomait őrzik, azonban ezek a területei is a 
átalakulóban vannak a lakó és üdülőterületek irányába. 
A kivett területek magas arányát a honvédségi terület mintegy 300ha-os telephelye foglalja el, 
mely annak ellenére, hogy részben beépítésre szánt területként van kijelölve, nagyrészt erdő, 
bokorerdő, valamint gyepes, cserjés vegetáció található rajta. 
 
Mindezek alapján látható, hogy Csobánka alapvetően természetvédelmi és tájvédelmi 
szempontból rendkívül jó adottságokkal rendelkezik. A táji és természeti értékek védelmével, a 
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználati formák adta tájszerkezeti elemek 
fenntartásával függ össze a tájképvédelem kérdésköre is. Az ökológiai- és természetvédelmi 
értékek, az emberi tevékenység nyomán kialakult sajátos arculatú táj Csobánka feltáruló 
településképét gazdaggá, változatossá teszi.  
 
A 1.12.2.2. Tájhasználat, tájszerkezet vizsgálat című fejezetben Csobánka külterületének 
földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágai, továbbá a valós tájhasználata elemzésre került. 
A művelési ágak szerinti elemzést a V-4-es Területhasználat vizsgálat - külterület című tervlap 
grafikus formában is ábrázolja. A tervlapon a külterületi termőföldek művelési águknak 
megfelelően teli kitöltéssel szerepelnek, a kivett területek funkciójuk, jellegük szerint 
differenciáltak jelennek meg. A helyszínelés tapasztalatait, valamint az ortofotón megfigyelhető 
tájhasználatban történő átalakulási folyamatot szintén feltüntettük a tervlapon, így láthatóvá 
vált, hogy mely területeken milyen tendencia figyelhető meg.  
 
A művelési ágtól eltérő használat a magterületen a legjellemzőbb, azon belül is a kataszteri 
erdőterületek esetében. A nemzeti parki, és erdőkataszterben lévő területeket függetlenül a 
művelési águktól, és valós állapotuktól már a térségi tervekben, és a hatályos rendezési 
eszközökben is erdőterületként szerepeltették. Ezen területekre jellemző, hogy a szántó, rét, 
legelő művelési águk ellenére már egy természetes extenzív irányba ható folyamat megindult 
rajtuk, természetvédelmi kezelésnek köszönhetően nem is terv ezen területek intenzív 
használata, így távlati cél valóban a már megindult természetes beerdősülés folyamatának 
elősegítése. 
A védett területen tehát a természetvédelemnek alárendelt tájhasználat figyelhető meg, melyet a 
tulajdoni viszonyok is elősegítenek, tekintve, hogy nagy kiterjedésben találhatók itt állami 
tulajdonú területek. Vannak azonban olyan magántulajdonú telkek, melyek esetében fontos 
természetvédelem a településrendezési eszközökkel való megtámogatása. 
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1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A település zöldfelület rendszere zöldterületekből, erdőkből, lakóterületek kertjeiből, 
zöldfelületi jellegű intézményekből, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskolák, 
óvodák stb.) kertjeiből, valamint az előző elemeket összekapcsoló fasorokból áll. Csobánka 
zöldfelületi rendszerét alkotó elemeket az alábbiakban vesszük sorra. 

 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a 
zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Zöldterületek (közkertek, közhasználatú zöldterületek, játszókertek) 
 
A zöldfelületi rendszer alapvető alkotóelemei a közparkok és a közkertek, vagyis a 
közhasználatú zöldterületek. Legfőbb funkciójuk a pihenés, a rekreáció és a növényzet 
kondicionáló hatása révén a környezetminőség javítása. Közös jellemzőjük a közhasználaton és a 
rekreációs funkción túl az, hogy döntő részben növényzettel fedett területek. A parkok, kertek, 
játszókertek nemcsak kondicionáló hatásuk miatt fontos elemei a települések zöldfelületi 
rendszerének, de teret nyújtanak a sportolási és szabadidős tevékenységeknek is.  
A jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület 
alkalmas, amely legalább 1ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 80m.  
A közkertek a település közhasználatú, jellemzően burkolt, vagy jelentős burkolattal rendelkező 
közterületei. Rajtuk a zöldfelületek kevesebb, mint a terület 50%-át foglalják el. Funkciójuk lehet 
a hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodás, a közlekedés, a reprezentáció, a közösségi élet 
szervezése, a városökológiai hasznosság. Ide tartoznak a városi terek, a sétálóutcák, az egyéb 
közterületi utak, utcák is. 
 
A település jelenleg hatályos településrendezési eszközeit tekintve 4 db Zkp, azaz közpark 
besorolású területtel rendelkezik. Ezek közül kettő a Dera-patakhoz kapcsolódóan lett kijelölve, 
kettő pedig a belső lakóterületi szövetben helyezkedik el. A fenti meghatározások szerint a 
településen található közparkok közül a Hét Vezér park az egyetlen közelmúltban létesült 
közkert, mely szépen gondozott pihenőhellyel rendelkezik. A további 3 közpark egyike sem tölti 
be a rendeltetését, a funkciók hiánya és rendezetlenségük miatt. Ezen területek tervszerű 
kialakítása teljesen hiányzik, gyakorlatilag csak szabadon maradt zöldfelületeknek nevezhetők, 
melyeken a rekreáció, a pihenés nem tud megvalósulni.  
 
A szabályozási terv a belterületen Zfk, azaz fásított köztereket is kijelöl. Ezek közül kettő a 
Plandics téren, illetve ahhoz kapcsolódóan található, melyekre szintén a tervszerű kialakítás 
hiánya jellemző. A település központjában, annak főterén a patak menti rész Zfk-2 fásított köztér 
övezetbe került, melyet az övezeti előírásoknak megfelelően főtérhez méltó módon, magas 
burkolati aránnyal, színpad, pihenő funkcióval és intenzív növénykiültetésekkel alakítottak ki a 
közelmúltban. Itt található a település térképét is mutató információs tábla, valamint a Csobánka 
címerét hirdető, terméskő emlékmű. A tér látványát valamelyes rontja a középen elhelyezkedő 
vendéglátó-ipari egység épülete. 
 
A fentieken kívül a településen található még egy zöldterület, mely ugyan Vt területfelhasználási 
kategóriába került, azonban a közelmúltban játszótér létesült rajta. A 391/2 hrsz-ú ingatlan 
Kovácsi-patak menti elhelyezkedésű, kizárólag gyalogos kapcsolattal rendelkezik, újszerű 
játszótéri berendezésekkel ellátott terület. 
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Intézmények kertjei 
 
Az intézménykertek jellemzően nem közterületek, hanem korlátozott közhasználatra szánt, 
megnyitott zöldfelületi létesítmények, szabadterek, zöldterek. Funkciójuk lehet a pihenés, a 
szórakozás, a rekreáció, a sport és regenerálódás, az oktatás és kutatás. Mint minden zöldfelület, 
ezek is rendelkeznek környezetvédelmi és ökológiai funkcióval. Az intézménykerteknek 
zöldfelületi szempontból két nagy csoportja van: a jelentős (min. 50%) növényborítottsággal 
jellemezhető zöldfelületi intézmények (temetők, állat- és növénykertek, arborétumok, 
szanatóriumok, strandfürdők) és a zöldfelülettel ellátott intézmények kertjei (templomkertek, 
sportpályák, kórházkertek, iskola- és óvodakertek stb.).  
 
Intézményi zöldfelületek: 

 Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató kertje 
 Közép-Európai Cserkész Alapítvány 
 Oktatási Intézmények kertjei 
 Templomkertek 

Az intézményi zöldfelületek gondozottak, ápoltak, de különösebb kerttörténeti sajátságot nem 
mutatnak. 
 
Jelentős zöldfelületi intézmények: 

 Temetőkertek 
 Margit-ligeti kastély kertje 
 Ózon (Sumica) kemping 
 Sportpálya és környezete 

A felsorolt zöldfelületi intézmények közül kiemelendő a Margit-ligeti kastély kertje, ami 
elhanyagoltsága ellenére rendkívül értékes, helyi védett terület. Extenzíven fenntartott kert 
látszatát kelti, elvadult cserjés, bokorerdő jellegű növényzet csak a peremrészekre jellemző. 
Domináns látványt az idős és nagyméretű fenyők, magnólia, tiszafák, diófák teremtenek. A kert 
szerkezete ma is őrzi a funkciók szerinti differenciáltságot.  
Hasonló a helyzet az Ózon kemping területével, mely a felhagyás következtében elhanyagolttá 
vált, de ma is fellelhetők benne az egykori növénytelepítések, díszfák, díszcserjék nyomai.  
Ezzel szemben a sportpálya környezete rendezett, környezetéből azonban hiányzik a 
lombkoronaszint.  
A szerb ortodox, illetve a katolikus temető is rendkívül értékes területen helyezkedik el, 
ahonnan Csobánkai panoráma tárul elénk. 
A temetők idős fái és régi sírkő emlékei természeti és táji értékek is egyben, melyek a régmúlt 
emlékeit idézik elő, az egykoron itt élő nemzetiségeknek állítanak emléket. 
A katolikus temető temetőkerti növényekkel gazdagon beültetett, a keresztirányú kétoldali 
juhar, illetve gesztenye fasora kiemelkedő botanikai érték. 
A ravatalozó a temetővel átellenben található, kertje elhanyagolt, útburkolat zúzottköves, mely 
nehezíti a megközelítését, csakúgy mint a meredek terep. A temető és a ravatalozó közötti 
kapcsolat hiányzik. 
 
Belterületi erdők 
 
A belterületen több Ev véderdő besorolású földrészlet található, melyek a változatos 
terepviszonyok miatt kialakult vízmosások, meredek lejtésű területeket foglalják magukba. Ezek 
az erdők a kezeletlenség miatt alakultak ki, melyek nem tekinthetők erdőknek sem ökológiai, 
sem erdészeti szempontból, azonban az vegyes állományú foltjaik értékes élőhelyet biztosítanak 
egyes állatfajoknak és esztétikai élményt jelentenek az emberek számára.  
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A belterületi erdők tekintetében kivételt képez a Hubertusz Kápolna környezete, mely sajnálatos 
módon nehezen megközelíthető. Az épület használaton kívül áll, ennek következtében állaga és 
környezete is elhanyagolt. A kápolna tájba illeszkedése mintaértékű, a környező magaslati 
pontokról nézve kiemelkedik a természetes összetételű bokorerdőből, amelyet a mezei juhar, 
csertölgy, galagonya, som, vadrózsa alkot. A gondozás hiányát jelzi a növények elvadulása.  
 
Lakókertek, üdülőkertek, zártkertek 
 
A magánkertek olyan, elsősorban épületekhez kapcsolódó zöldfelületek, melyek a tulajdonosok 
számára biztosítanak kellemes külső környezetet, lehetőséget pihenésre, sportra, játékra, 
kiskertművelésre, rekreációra. Ilyenek jellemzően az egyedi vagy tömbtelkes beépítésű 
lakóterületek, kertjei, melyek elsősorban rekreációs és termesztési szempontból jelentősek, de 
mikroklíma javító, kondicionáló hatásukat is igen fontos kihangsúlyozni.  
 
Lakóházakat elsősorban az egykori településmag területén, a villaövezet, illetve a Hanfland 
területén találhatók, míg az üdülőterületek a Vörösvári, Táncsics Mihály és Béke út menti 
magasabban fekvő területeken, valamint a Hubertusz üdülőtelep területén találhatók. A lakó és 
üdülőházak mellett többnyire igen rendezett, ápolt kertek a jellemzők. A faállomány vegyes, a 
fák és cserjék mellett megtalálhatók az intenzíven telepített egynyári és évelő növények. A 
díszkertek mellett a hátsókertekben haszonnövények is előfordulnak, melyek mára már 
visszaszorulóban vannak. A rendezettség érzetét valamelyest rontja, hogy a meredek 
domboldalakon a szintkülönbségek áthidalására telken belül különböző megoldások születnek, 
ezért gyakran rendezetlen hatást eredményeznek. 
 
A lakókertek e előírt minimális zöldfelületi fedettség 60%. A telkek fásítottsága, illetve a magas 
zöldfelületi borítottság ökológiailag és esztétikailag kedvező lakókörnyezetet biztosít. 
A volt zártkerti területek már nagyobb kiterjedésben fordulnak elő a haszonnövények, szőlő, 
gyümölcs területek, kiskertes részek. 
 
Vonalas zöldfelületi elemek 
 
A vonalas zöldfelületi elemek az ökológiai és funkcionális kapcsolatok megteremtését hivatott 
biztosítani. Ilyenek lehetnek a patakmedrek melletti galériaerdő sávok, jelentős fasorokkal, 
növénysávval rendelkező kerékpárutak, gyalogutak, közlekedési utak, zöldsávval kísért 
kötöttpályás nyomvonalak, vagy a mezőgazdasági parcellákat elválasztó, tagoló, védő bozótosok, 
erdősávok. 
 
Csobánka esetében a település belső szerkezetét a Kovácsi-patak, Dera-patak határozza meg, 
melyhez kapcsolódó beépítetlen területek a belterület fő zöldtömegét adják. A vízfolyás 
nemcsak, mint vonalas zöldfelületi elem jelentős, hanem ökológiai folyosó lévén 
természetvédelmi szerepe is fontos. Medre a külterületen természetközeli patakmeder, míg 
belterületeken helyenként burkolt, kezeletlen meder. A burkolt szelvény elég ahhoz, hogy a vízi 
életközösségek ne tudjanak kialakulni rajta. Kedvező adottság azonban, hogy a patak 
nyomvonalvezetése nem szabályos, így kanyarulatai természetközeli hatást keltenek.  
A patak menti zöldfelületek gyakran elhanyagoltak, pedig elhelyezkedésük révén rendkívül 
értékesnek mondhatók. A patakokat kísérő növényzet helyenként elvadult, a gyomfákat is irtani 
kellene. Elsősorban esztétikai szempontból jelent problémát, hogy túlságosan vegyes a patakon 
átívelő kis hidak megjelenése.  
 
Fontos vonalas elemek a fasorok, melyek zöldfelületi rendszerben betöltött szerepe igen 
sokrétű. A közlekedési útvonalak melletti zöldsávnak, fasoroknak feladatuk egyrészt a 
közlekedés által szennyezett levegő tisztítása, másrészt vizuális szerepet is betöltenek a figyelem 
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irányításával. Ezen kívül nagyobb zöldfelületeket, erdő- és mezőgazdasági területeket köthetnek 
össze a település belsejével, a fák kondicionáló hatása, esztétikai szerepe tehát vitathatatlan. 
Csobánka domborzati adottsága folytán viszonylag meredek, szűk utcák alakultak ki a lakó és 
üdülőterületek között, ahol a szintkülönbség áthidalásán túl a vízelvezetést is meg kell oldani. 
Éppen ezért a fasoroknak már nemigen maradt hely, így a belterületen az utak mentén a fasorok 
aránya alacsony. A Hanfland esetében ennél jobba a helyzet, itt viszonylag széles utcák alakultak 
ki, így a fasortelepítésre is adódott lehetőség. Ezen a településrészen ugyanakkor problémát 
jelent, hogy csak kevés esetben történt koncepcionális fásítás, ezért a vegyes állományú fák 
gyakran szedett-vedett hatást keltenek. Sajnos sok esetben ültetéskor nem veszik figyelembe a 
fasor felett húzódó légvezetéket, így emiatt egészséges, szép habitusú fákat kell visszavágni. Az 
utcai fák között sok az elöregedett, beteg és csonkolt egyed. Kiemelendő érték a Kukorica köz 
hársfasora. 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A település zöldfelületi rendszer vizsgálatában kitüntetett szerepe van a zöldfelület ellátottság 
értékelésének, mely az egy főre, vagy területegységre számolva mutatja be a zöldfelületek 
átlagos méretét. 
Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagysága, 
illetve ezek térbeli elhelyezkedése határozza meg. Szintén meghatározó, hogy az adott 
zöldfelületek milyen minőséggel bírnak, azaz betöltik-e szerepüket, a minőségi jellemzők pedig 
összefüggésben állnak a zöldfelületek vonzáskörzetével, hiszen egy rendezési tervben kijelölt, 
azonban ténylegesen hasznosítatlan zöldfelület rekreációs szempontból elhanyagolható. 
A vonzáskörzet mérete, kiterjedése a zöldfelület funkciójától, a környező lakóterületek 
elhelyezkedésétől, valamint egyéb korlátozó tényezőktől függ. Vizsgálatunkban alkalmazott 
vonzáskörzet nagyságok megegyeznek a szakmailag elfogadott értékekkel. 
A komplex rekreációs lehetőségeket nyújtó közparkok vonzáskörzete 500 m, amely kiemelt 
jelentőség miatt nagyobb is lehet, a közkeretek vonzáskörzete pedig 300 m, illetve 150 m, 
méretüktől és felszereltségüktől függően.  
Csobánkán található közkertek a vonzáskörzetének kijelölésénél a legalacsonyabb, azaz 150 
métert jelöltünk az alábbi ábrán.  
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Az ábrán látható, hogy az említett 150 méteres vonzáskörzet alkalmazásával a település 
lakóterületeinek nagy része közösségi célú zöldfelülettel nincsen ellátva. Ha a meglévő és kijelölt 
zöldfelületek funkcióját vizsgáljuk, akkor még súlyosabb a helyzet.  
A vizsgálatban ugyan 150 m-es vonzáskörzet szerepel, azonban a valóságban ennél alacsonyabb 
érték vehető figyelembe, tekintettel a minőségi szempontokra. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a közcélú zöldfelületek, valamint a belterületen lévő, azokhoz 
közvetlenül kapcsolódó egyéb közösségi szerepet betöltő patak menti területek rekreációs 
szempontból rossz állapotúak, így alulhasznosítottak. Jellemző a településen a játszóterek, 
pihenőparkok, díszterek hiánya. Ez alól a Fő tér, a Milleneumi Hét Vezér park, valamint a patak 
mentén kialakított játszótér képez kivételt. 
 
Mindezek mellett azt is el kell mondani, hogy egy falusias jelleggel rendelkező település esetében 
az itt élők közösségi célú zöldfelületi igénye jóval alacsonyabb, mint egy városi környezetben 
élőké. 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A település két irányból Pomáz felől, valamint Pilisvörösvár irányából közelíthető meg. Sajnos 
mindkét irányból hiányzik a zöldfelületi felvezetés. Fogadótáblák ugyan jelzik, hogy 
megérkeztünk Csobánkára, azonban nem kellő hangsúllyal. Pomázról érkezve tájképi 
szempontból rendkívül pozitív adottság a Margit-ligeti kastély épületének látványa, valamint az 
idősfás, ősfás bejárati rész, mely a Cserkésztábor előtt található. 
 
A belterületen lévő zöldterületek egymástól elszigetelve helyezkednek el a közöttük lévő 
kapcsolatot megteremtő fasorok hiányoznak, csakúgy, mint a gyalogos kapcsolatok, valamint az 
információs táblák. Kiemelendő, hogy a belterületen is végighaladó tanösvények, 
turistaútvonalak információs táblával kevéssé ellátottak.  
Bár nem tartozik szorosan a zöldfelületi tervezéshez, de megemlítendő a belterületen hiányzó 
vendéglátó funkció. 
 
A kijelölt közparki területek elsősorban minőségi szempontból hagynak kívánnivalót maguk 
után. Bár az elmúlt időszakban történtek fejlesztések (Fő tér megépülése, Hétvezér park 
fásítása), azonban még mindig akadnak olyan településrészek, melyek közparkjai egyáltalán 
nincsenek kiépítve, megközelítésük is problémás. 
A közparki ellátottság hiányát kompenzálja valamelyest, hogy a település alapvetően 
kertvárosias jellegű, így a lakóterületek esetében nem jelentkezik akkora igény a közpark 
használatára, mint egy sűrűbb beépítésű városias környezetben. Az itt lakók és ide költözők a 
nyugodt, vidékies hangulata miatt szeretik a települést.  
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, településkarakter, helyi sajátosságok 
vizsgálata 

Csobánka településszerkezetének meghatározó eleme a domborzat, a hegyek vonulatai és a 
patakok vonalvezetése, amelyek a település kialakulásától kezdve a mai napig természetközeli 
karaktert kölcsönöznek a dombok közötti völgyben elhelyezkedő településmagnak és a 
domboldalakra felkúszó beépítéseknek egyaránt. 
Ugyancsak rögzült eleme a település szerkezetének, hogy nemcsak kívülről övezi zöldbeágyazott 
változatos morfológiájú táj, hanem a község belső "tengelyei" is organikusak a települést 
kanyarogva átszelő patakok (Dera- és Kovácsi- patakok) révén.  
Kitüntetett festői adottság, hogy a településképnek szinte minden pontján szerves elemévé válik 
a táji környezet látványa, mintegy vizuális szimbiózist hozva létre a természeti és a művi 
környezet között. Mindez elmondható a településről feltáruló táj látványában és a környező 
kilátópontokból feltáruló rálátásokban is. 
Mindehhez egy egységes, jellemzően kertvárosias, helyenként falusias miliő társul, amelyből 
egyediségével csupán néhány hagyományosan hangsúlyos művi elem emelkedik ki 
(templomtornyok, villák, kőkeresztek és néhány középület). 
A domborzati adottságokhoz illeszkedő településszerkezet egyes finom részleteiben 
szemléletesen közvetíti a történeti fejlődés stációit is. Más és más az utca-, tömb- és 
telekstruktúra a történeti településmagban, a villaövezetben, a nyaraló- és üdülőterületeken és a 
közelmúltban beépített Hanflandon is, gyakran tükrözve és megőrizve az adott időszak 
jellegzetes területhasználatát, építészeti kultúráját. 
Értékes elemek a jellegzetes útelágazások, teresedések, amelyek helyenként egyértelmű 
utalásokat őriznek a település soknemzetiségű múltjából (Szerb tér és a kapcsolódó utcák, 
Plandics tér környezet, Rózsa utca-Rákóczi Ferenc utca, Hubertusz nyaralótelep, Villaövezet) 
A településszerkezettel és a helyi sajátosságokkal további fejezetek is foglalkoznak (az adott 
vizsgálati szempont szerint részletező bemutatás található a tájtörténettel, a telekrendszerrel és 
az egyes településrészek bemutatásával foglalkozó fejezetekben). 
 

   

   
A megújult Fő tér Táj a településképben Szerb tér és környezete 
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1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a 
művelési ágak és a minőségi osztályok 

A termőföldek művelési ág és minőségi osztály szerinti vizsgálatát az 1.12.2.2. Tájhasználat, 
tájszerkezet vizsgálat című fejezet tartalmazza. 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Belterület 
A település belterületén a szerkezeti terv kijelölésének megfelelően a kertvárosias lakóterület, 
valamint a településközpont vegyes terület dominál. A település tervezett lakóterületi kijelölései 
csak részben valósultak meg. A Hubertusz telep északi részén (Kilátó utcai „patkóban”) a 
telekosztás már megtörtént, a beépítés is megindult, a tervezett elkerülő út menti völgyekben 
található lakóterületi bővítésnek azonban még a belterületbe vonása sem történt meg.  
A Hubertusz telep volt zártkerti területei inkább az üdülő, kiskertes területhasználathoz 
hasonlítanak, mint kertvárosias lakóterülethez. A településközpont vegyes területek esetében 
megjelennek az intézményi, kereskedelmi funkciók, de csak elszórtan, a lakó funkcióval 
keveredve. 
A belterületek lakóterületei között még találhatók művelésben lévő mezőgazdasági 
földrészletek, jellemzően a belterület nyugati peremén, mintegy átmenetet képezve a természeti 
környezet felé. 
Az erdőterületeknek jelölt területfelhasználási kategória a vízmosások, árkok telkein jelenik 
meg, azaz ott, ahol a terepviszonyok, valamint az időszakos vízfolyások megjelenése miatt nincs 
lehetőség a beépítésre. Ezek a földrészletek elvadult, vegyes állományú cserjés, fás területek, 
erdőnek azonban nem nevezhetők. Ez alól kivételt képez a Hubertusz Kápolna erdeje, mely 
értékes fajokkal is rendelkező bokorerdő. 
 
Külterület 
A külterületek esetében a 1.12.2.2. Tájhasználat, tájszerkezet vizsgálat című fejezetben már 
részletesen kifejtésre került a szerkezeti terven kijelölt mezőgazdasági és erdőterületek, 
valamint a valós területhasználat viszonya.  
Beépítésre szánt területek itt is előfordulnak, különleges honvédségi területek, különleges 
bányaterületek, különleges sportterületek, valamint különleges egyéb területek formájában. 
Ezek közül a különleges egyéb területek intézményeket, azaz a temetőt, a volt kemping területét, 
valamint a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató területét foglalják magukba.  
A sportterületek tekintetében a tervezett Kovácsi-patak menti sportközpont említendő meg, 
mely ez idáig nem valósult meg. 
A külterületeken további beépítések is előfordulnak, melyek a védett területeken belül is 
jellemzők. A Nemzeti Park területén egy erdészház, illetve egyéb, alapvetően lótartáshoz, 
lovagoltatáshoz csatlakozó létesítmények találhatók, melyek feltételezhetően lakó funkciót is 
betöltenek.  
A kiskertes, hétvégi házas beépítésre is adódik egy példa, szintén a Nemzeti Parkon belül, mely a 
70-es években alakult ki. 
Szintén lovas funkció jelenik meg Garancs Határréti-patak menti lovas tanyáján, a lakófunkcióval 
keveredve, viszonylag intenzív beépítéssel. 
A TSZT által kijelölt Mk kiskertes mezőgazdasági területek a Kovácsi-patak mentén találhatók, 
melyek extenzív rétek, és melyekre a szabályozási terv eltérő övezetet, általános mezőgazdasági 
területet jelöl ki. 
Ezen területek területfelhasználását, és övezeti besorolását felül kell vizsgálni és a 
természetvédelemnek alárendelve szükség esetén pontosítani. 
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és 
ellátási kapcsolatok) 

A településen nem található bölcsőde, viszont felújításra került az óvoda épülete, amely teljes 
kihasználtságú. Az általános iskola intézménye biztosított, de helyzete rendkívül rossz, mivel a 
teljes kapacitásához képest (200 fő), csupán 43 diák tanul itt. ennek oka, hogy a diákok száz 
százalékban roma származásúak, így a polgármesteri hivatal illetékeseinek elmondása alapján e 
miatt a szülők a környező településekre illetve Budapestre viszik gyermekeiket általános 
iskolába. 
Az idősek nappali ellátását biztosító intézmény nem található a településen, ezt kiemelt 
problémának tekintik, és az önkormányzat egyik fő megvalósítandó céljának tekinti.  
A kereskedelmi ellátás helyi szinten megoldott, pár kis bolt és üzlet található a településen. 
Vendéglátóhely nincs Csobánkán, holott a település központjába szükséges lenne legalább egy 
ilyen egység létesítése. Mivel e két területen a szolgáltatások száma nem elégíti a lakossági 
igényeket, így azokon a településeken oldják meg ezeket, ahova nap, mint nap dolgozni ingáznak, 
tehát ilyen ellátási és funkcionális kapcsolatai a településnek főként Szentendrével, Pomázzal és 
Budapesttel vannak. 

1.14.1.5. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület  

Csobánkán a belterületen nem található szlömösödő, degradált terület, továbbá nincs olyan 
településrész, ahol koncentráltan jelenne meg a degradáció. Bizonyos településrészeket 
zártkerti, kiskerti jellegük miatt a tulajdonosok csak időszakosan látogatják, ennek 
köszönhetően előfordul a kezelés hiányából adódó rendezetlen összkép. Ez elsősorban a 
Hubertusz telep volt zártkerti ingatlanjainál tapasztalható.  
A Plandics tér közelében is megjelenik bizonyos épületek esetében az elhanyagoltság, de ez a 
településrész sem nevezhető szlömösödő területnek, mivel a leromlott állagú építmények 
mellett  átlagos, illetve újszerű épületek is előfordulnak. 
Az említettek mellett a belterületen találhatók olyan épületek, kertek, parkok, valamint egykori 
villák, melyek alulhasznosítottak, vagy használaton kívüliek. Az elhanyagoltság az épületek, 
valamint az őket körbevevő kert, park esetében is előfordul. Ide sorolható az Ybl villa, valamint a 
Hubertusz Kápolna épülete és kertje. 
 
A külterületek a Nemzeti Parki érintettségnek is köszönhetően műveltek, erdészeti, illetve 
gyepgazdálkodás folyik rajtuk, vagy a természetvédelemnek alárendelten hasznosítatlanok. Az 
elvétve megjelenő beépítések is rendezettek.  
Degradált területnek egyedül a bányák külszíni fejtései tekinthetők, de ezek rekultivációja sem 
feltétlen a tájseb megszüntetését jelenti. Egyes esetekben a bányászat következtében előkerült 
értékes szelvények geológiai és turisztikai szempontból is érdekesek lehetnek az ide látogatók 
számára. 
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A honfoglalás idején a Pilisi hegyek lakatlan erdőségeiben fellelhető bőséges vadállománynak 
köszönhető a kis számú avar-szláv lakosság megtelepedése a völgyekben. A keleti és nyugati 
irányból érkező nemzetségek által növelt lélekszámú népesség a középkorban állattenyésztéssel, 
szőlőműveléssel, földműveléssel és a tó révén halászattal foglalkozott. A törökök kiverése után 
rácok szerbek telepedtek le a faluban. A növekvő adóterhek következtében a kuruc 
szabadságharc előtt fogyásnak indult a lakosság, 1711-ben, a szatmári béke idején a falu 
elnéptelenedett volt. A rác lakosság visszaköltözése és új lakók beköltözése ezután kezdődött. A 
német, szerb, szlovák, magyar népesség azonban mozgásban volt, mely mozgás a 18. század 
közepére lecsillapodott. Ekkortól számítható a mai Csobánka falu keletkezése. Az eredetileg rác 
visszatelepülőkhöz csatlakoztak svábok, egyes hiány szakmák pótlására magyarok, majd szlávok 
és főleg kovácsként cigányok. Később érkeztek görögök és zsidók is. Újabb területekhez 
erdőirtás révén jutottak. 
Az első „telkek” vélhetően a mai Fő tér környezetében alakulhattak ki a jelenlegi Dera-patak és a 
Kovácsi-patak mentén. A néhány utcából és az ezekből nyíló, a hegy lábánál véget érő 
zsákutcákból álló úthálózat mentén alakult ki a halmazos szerkezetű település, mely aztán a 
helyszíni terepviszonyoknak megfelelően, elsősorban a patakok mentén szórtan terjeszkedett. A 
telekállapot többször került mesterségesen átosztásra. Először a telkek újraosztására az 1946-
ban megalakult Földosztó Bizottság által került sor a kitelepítés idején, a kitelepítettek földjeit a 
betelepülők igényei szerint osztották fel. 1949-ben a TSZ-esítés miatt a földek tagosítása, csere-
beréje miatt megint változtak a telekállapotok. 
Jelenleg Csobánka belterületén morfológiai szempontból a telkek négy alaptípusa 
különböztethető meg: 

1. Szabálytalan alakú kis és vegyes méretű telkek találhatók a Béke út mentén, vagy 
mondhatjuk úgy is, hogy a Kovácsi-patak mentén. Ezek a történeti településmagban, a 
település legrégibb lakott területén formálódtak a telekalakítások során. 

2. Az Oszoly alatti „villa övezet” hegyre felfutó hosszú telkeinek kettéosztásával keletkezett a 
viszonylag szabályos alakú telekállomány. Villák már csak elvétve találhatók (Bikár-villa). 

3. Egyenletesen kiosztott szabályos telkek találhatók a volt üdülőterületeken, ahol nagyobb 
birtok került felosztásra hétvégi házas üdülőterület számára (Napsugár utca, 
Cseresznyéskert utca és Kevély utca környéke), illetve az új kijelölésű lakóterületen, a 
Hanfland nevű településrészen, ahol a nadrágszíj-parcellák felvásárlásával és a terület 
újraosztásával alakult ki a mai lakóterület telekrendszere. 

4. A Szent Hubertusz nyaralótelep keskeny, hosszú, meredek telkei sem mentesültek a 
további megosztásoktól, eredeti hosszúkás alakjukat azonban megőrizték. 

 
Telekméret szempontjából a legvegyesebb képet a történeti településmag telkei mutatják. Ezen 
a területen találhatók a legkisebb méretű telkek, melyek a hatályos Helyi Építési Szabályzat 
szerint még a beépíthetőség mértékét sem érik el (149db ilyen ingatlan található). 
A hétvégi házas területek is viszonylag kisméretű telkekkel rendelkeznek az üdülőterületi 
jellegnek megfelelően, ennek ellenére lakóterületté átalakulásuk folyamatos. 
A legegyenletesebb képe a Hanflandnak van, itt a tervezett úthálózat és tömbszerkezet 
egyenletes telekosztást eredményezett. 
A Szent Hubertusz nyaralótelepen inkább a telkek szélessége okoz problémát, s noha Csobánka 
minden lakóterülete kertvárosias besorolású és az átalakulás is ebbe az irányba tart, a telkek 
alakja (keskeny, hosszú telkek) még sok helyen a hétvégi házas területhasználatot tükrözi. 
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Csobánka belterületén 1977db ingatlan található, melyek a földhivatali adatszolgáltatás szerint 
részben belterületi, részben zártkerti telkek. 
A telkek méret szerinti megoszlása az alábbi: 

Telekméret 
(m2) 

Jellemzője 
Összesen 

(db) 

Százalékos 
aránya az 

összes 
telekhez 
képest 

(%) 
600 alatt Legkisebb kialakítható telekméret alatti telkek 554 28 
600-800 Kis méretű lakótelkek 568 29 
800-1300 Átlagos méretű lakótelkek 575 29 
1300-4000 Általában intézmények telke 243 12 
4000 felett Nem jellemző nagy telekméret 37 2 
Összesen 1977 100 
 
A belterületen belül 711db olyan ingatlan található, amelynek területe kisebb, mint a vonatkozó 
építési övezetben meghatározott legkisebb kialakítható teleknagyság, ez az összes belterületi 
telek 36%-a. 
A kis területű telkek között 149db olyan méretű található, amely nem éri el a vonatkozó építési 
övezeten belül előírt legkisebb beépíthető telekterület értékét, ez az összes belterületi telek 
7,5%-a. 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

Csobánka közigazgatási területén a földhivatali nyilvántartás szerint összesen 2493db ingatlan 
található, melyek közül 1770db belterületi, 524db külterületi és 199db zártkerti telek. 
A külterület zöme állami tulajdonú (sok az erdő), elsősorban a belterülethez csatlakozó részeken 
található magán, illetve önkormányzati tulajdonú földrészlet. 
A belterületre éppen a fordítottja jellemző. Túlsúlyban van a magántulajdon. A közterületek 
önkormányzati tulajdonban vannak, kivéve a Fő utat és a Vörösvári utat, melyek állami 
tulajdonúak. A település belterületén azonban az állami tulajdonú Fő utat és Vörösvári utat a 
Csobánkai önkormányzat tulajdonában lévő Béke út egy szakasza köti össze. Ezáltal a 1109 jelű 
országos közút két tulajdonban van, tulajdonviszonya rendezetlen. 
Állami tulajdonban van még a 322 hrsz.-ú ingatlan a Patak sor mentén. 
Jelentős az egyházi tulajdon aránya, a Szent Gábriel templom, a Margit-ligeti kastély, a 
Cserkészpark, a Református imaház, az apácák otthona és a katolikus parókia, a szerb temető és 
a katolikus temető, valamint szórtan még néhány ingatlan tartozik ide. 
 
A tulajdonvizsgálati tervlapokon - elsősorban a külterületen - fehéren maradt ingatlanok 
tulajdonviszonyai azért nem kerültek ábrázolásra, mert vagy nem szerepelt tulajdonos az 
önkormányzat rendelkezésére álló 2014. évi földkönyvben, vagy a feltüntetett tulajdonosnak 
csak földhasználati joga van (pl.: Rozmaring Tsz.), vagy a telek megosztásra került és a 
földhivatali alaptérképen szereplő hrsz. nem található a földkönyvben. 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

Csobánka község önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 348db ingatlan. Ezek megoszlása a 
következő: 

 forgalomképtelen 257 ingatlan (közterület,vízfolyás, patak, árok, szakadék, ravatalozó, 
játszótér) 
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 korlátozottan forgalomképes 8 ingatlan (Nemzetiségek háza, Sportpálya és épület, Óvoda, 
Községháza, KMB szolgálati lakás, Általános iskola, Kultúrház és üzletek, 
Szennyvízhálózat) 

 üzleti vagyon: 83 forgalomképes ingatlan (18db lakótelek, 1db lakás, 2db lakóház-3db 
lakással, 1 faház, telek kiegészítések, halastó, gátőrház, gyep, szántó) 

 
Csobánka teljes ingatlanvagyonának könyv szerinti értéke bruttó 3791395006 Ft, becsült értéke 
4793456928 Ft. 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Csobánka 2014. 01. 23-i állapotú földhivatali alaptérképe szerint a teljes közigazgatási terület 
2493db ingatlant és 1976db épületet tartalmaz. Ezek közül 1770db belterületi, 524db 
külterületi és 199db zártkerti telek. Az épületek között 1918db belterületi, 33db külterületi és 
125db zártkerti épület található. 
A helyszíni bejárás és a 2013. évi ortofoto alapján a tervezési alaptérkép reambulálásra került. A 
már fel nem lelhető épületek elbontottként szerepelnek, összesen 252db ilyen épület található. 
Feltüntetésre kerültek a földhivatali alaptérképen nem szereplő, azóta épült, vagy feltüntetési 
vázrajzzal nem rendelkező és nyilvántartásba nem vett épületek, összesen 536db. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala adatai 
alapján feltüntetésre kerültek a 2010-2014 közötti időszakra vonatkozóan a Csobánkára kiadott 
építési engedélyekkel érintett ingatlanok, (56db építési engedély). 
A FÖMI által szolgáltatott szintvonalrajzzal kiegészítve készült el a végleges tervezési alaptérkép. 
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Földhivatali telek és épület állomány kiegészítve az elbontott (kék) és a nem bemért (piros) 

épületekkel 
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Földhivatali telek és épület állomány kiegészítve a szintvonalakkal 
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1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

Csobánka belterületének nagy része lakóterület, ennek megfelelően épületeinek több, mint fele 
lakóépület, 5%-a hétvégi ház. 
A lakóépületek fele közepes állapotú, negyede jó, másik negyede rossz állagú. A többnyire egy 
lakásos épületek mellett a többlakásos lakóházak száma elenyésző. Összesen 15db 2 lakásos és 
két darab 5 lakásos lakóépület található. 
 
Az intézmények öt területen koncentrálódnak, elsősorban a belterületen: 

- nagytelkes intézmények találhatók Csobánka kapujában, a „csobánkai leágazás” 
környezetében, 
- a Fő tér körül, 
- a Plandics térnél, a buszfordulónál, 
- a honvédségi területen és 
- a Határréti-patak mentén. 

 
Csobánka kapujában található a Margit-ligeti kastély, az IRMÁK Nonprofit Kft. Kraxner Alajos 
Speciális Foglalkoztató Otthon, a Szent László Királyi Lovas Egyesület lovardája és a 
Cserkészpark. 
A Margit-ligeti kastélyt 1887-ben Martin Sándor doktor építtette a Lakovszky-liget helyén, elhalt 
neje emlékére. Margit-liget néven idegbeteg szanatóriumként és vízgyógyintézetként 1898-ban 
nyílt meg. Martin Sándor halála után örökösei eladták Wettensteind József doktornak, aki 
tüdőbeteg szanatóriumként működtette. Az első világháború alatt a Szociális Missziótársulat 
vette meg és 75-80 fős árvaházként működtette. Az államosítás után szovjet ösztöndíjasok nyelvi 
előkészítő tábora, majd Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézet volt. 1992-ben újra a Szociális 
Missziótársulat tulajdonába került és a szemközt lévő iskolaépületekkel együtt sokáig üresen 
állt. 2001-ben az iskolaépületeket dr. Erődi-Harrach Béla 25 évre bérbe vette, hogy ott Közép-
európai Cserkészparkot létesítsen. A Cserkészpark azóta is üzemel. A kastélyt a végleges 
pusztulástól az erdélyi Böjte Csaba mentette meg azzal, hogy a tulajdonos apácarendtől száz 
éves bérletbe vette. A főépületet 2007-ben felújítva felavatták. Rövid ideig anyaotthonként 
üzemelt. Jelenleg gondnok lakik benne, az épületben 32 szoba került kialakításra kb. 50fő 
elszállásolása részére. Ősparkjában állattartó épületek, raktárak, mosoda, konyha, szabadtéri 
fedett étkezőhely, felújításra váró lakóépületek találhatók, játszótér, mesterséges tó, miséző 
imahely szolgálja a helyi és nemzetközi lelki gyakorlatok, előképzések, rendezvények. 
résztvevőit. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány működteti. 
Az IRMÁK Nonprofit Kft. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és a Szent László Királyi 
Lovas Egyesület lovardája egy telken üzemel. Az IRMÁK értelmi és mozgás-sérültek helyben 
foglalkoztatását biztosítja mind a bentlakók (125fő), mind a bejárók (10-20fő Pomázról, 
Szentendréről) részére. Műhelyekben varrás, csomagolás, illetve a majorságban való 
gazdálkodás a feladatuk. A területen álló 8fős családi házban önállóan készülhetnek az intézeten 
kívüli életbe való visszatérésre. 
A Szent László Király Lovas Egyesület 2001. év végén alakult meg, és közhasznú szervezetként 
működik. Az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi, rehabilitációs 
tevékenység, valamint a hobby, alkalmi lovagláson keresztül a lovas sportok (díjugratás, 
díjlovaglás, távlovaglás, lovas torna) lovas túrák megismertetése, megkedveltetése, 
gyakoroltatása a célja. Megközelítése az IRMÁK területén keresztül lehetséges. 
A Cserkészpark 2001. óta üzemel a Közép Európai Cserkészpark Alapítvány által. A volt 
iskolaépületeket átalakították 12 szobás 100fő részére kialakított szállásépületté. További 
átalakítás után étkező is létesülne. A területen még szolgálati lakás, műhely, raktár, a kertben 
szabadtéri színpad és sátoros táborhely található. Maximális befogadóképessége 800fő, de 300fő 
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az optimális. A romos kápolna épület életveszélyes, régóta használatlan. A Cserkészpark 
területén működik az a szennyvíztisztító, melyet az IRMÁK üzemeltet, de ellátja mindhárom 
intézményt. 
A Fő út 91. szám alatt működik a Csobánkai Állatorvosi Rendelő, a 63. szám alatt pedig a jelenleg 
nem üzemelő Láry-Fáry Étterem 
A Fő tér környezetében alakultak ki Csobánka fő intézményei, kereskedelmi egységei. A 
Polgármesteri Hivatal a Fő út 1. szám alatt két földszintes épületben működik. 
Tőle északra a Fő út 11. alatt áll a nemrég kibővített és felújított Borostyán Természetvédő Óvoda, 
melyet egy régi sváb parasztházból fejlesztettek korszerű intézménnyé 2012-ben. A Csobánkai 
Közösségi Műhely tagintézményeként működő 100 férőhelyes óvoda 5 vegyes életkorú 
csoporttal működik, 100-110 gyermek jár ide nemcsak Csobánkáról, a közeli településekről főleg 
Szentendréről és Pomázról. 
A Polgármesteri Hivatallal szemben a Béke út 1. alatt áll a település legnagyobb kereskedelmi 
egysége, a Coop üzletlánc élelmiszer áruháza. Csobánka foglalkoztatottsági mutatóit rontja, hogy 
dolgozói nem helyi lakosok. 
A Hivataltól délre található a Helytörténeti Gyűjtemény épülete, melyet a Csobánkai Értékőrző és 
Közösségszépítő Egyesület (CSÉKE) hozott létre 2013-ban, közelében van a posta épülete. A 
Helytörténeti Gyűjteménnyel szemben, a Fő tér túloldalán földszintes épületben zöldséges és kis 
ABC üzemel. A Fő tér tengelyében, a Táncsics Mihály utca elején áll Csobánka központi helyen 
található vendéglátó egysége, mely a 2010-ben felújított Fő térhez képest szerény faházban 
működik. 
A Fő térről induló Kossuth Lajos u. 25. alatt található neoreneszánsz Bikár-villa helyi védett 
épület. A felújítás alatt álló épületet 1884-ben építtette Kupka József, a település kocsmárosa. A 
szerény, nyeregtetős-oromfalas házak között emelt épület az utcai fronton emeletesen, hátul 
pedig fölszintesen képzett tömeget. Kőtámfalak és pincék által határolt hangulatos kertrészek 
ölelik körül. A telek végében, a buja növényzet között méretes kocsiszín épült. Az 1900-as évek 
elején, a család tagjai kártyaadósság miatt eladták Bikár Radivoj görögkeleti esperesnek, aki 
nyári lakként használta évtizedeken át. A korszak megváltozott igényeihez igazodva kisebb 
módosításokat is végzett rajta, de számottevően nem alakította át; így az épület megőrizte 
keletkezéskori atmoszféráját. Felújítása után kollégium lesz benne. 
A Fő tér felújítása - és a volt Sissi Étterem régóta üres épületének elbontása révén - feltárul a 
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár épületének látványa, mely a település kulturális és 
közösségi életének központjaként próbál lehetőséget nyújtani a tartalmas időtöltéshez. A 
korábbi mozi épületében működő Közösségi Ház programjait a helyi igények figyelembe 
vételével, azokhoz igazítva próbálja kialakítani. Az éveken keresztül leépített, majd az óvoda 
átalakítása idején az óvodások által birtokolt épület az új óvoda átadása és a ház visszaalakítása 
(2012) után megújult. Állandó programok mellett (tánccsoportok, baba-mama klub, idősek 
klubja, önvédelmi oktatás, stb.) kiállítások (Búvártörténeti kiállítás) és egyéb változatos 
programok (véradás, falunap) színhelye. A házasságkötő terem is itt található. 
A Béke úton továbbhaladva található a gyógyszertár és egészségház. 
A Vörösvári út torkolatánál áll a Szent Gábriel arkangyal Szerb Ortodox templom. A keletelt, 
egyhajós, barokkstílusú templom 1746-ban épült a Vörösvári út és a Béke út sarkán. Az 
ikonosztáza eredetileg copfstílusú volt. Műemléki védelem alatt áll. 
A Vörösvári út 10-12. szám alatti Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 9 tanterme alulhasznosított. Az épület felesleges termeit nem 
üzemeltetik. Jelenleg kb. 40 gyerek jár ide. Az alulhasználtság oka a hivatal tájékoztatása szerint, 
hogy a roma tanulók miatt a többi gyereket inkább átíratták más települések iskoláiba. 
A Vörösvári út 11. alatti római katolikus Szent Anna Templom műemléki védelem alatt áll. Az 
egyhajós, késő klasszicista stílusú templom 1833-56 között részletekben épült. Eklektikus 
stílusú tornya csak 1881-benm készült, háromszögű oromfalakkal kapcsolódik a homlokzathoz. 
A mellette lévő telken található a plébánia, mögötte pedig az F+1+2tetőteres épületben a Segítő 
Nővérek Kongregációja. 
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A Béke út 8. számú épület a Dumtsa Jenő Nemzetiségek Háza. Dumtsa Jenő kereskedő, 
szentendrei főbíró és polgármester volt. Feleségével sokat jótékonykodtak Szentendrén. Az 
épület hajdanán egyike volt azoknak a szerb iskoláknak, melyeket a Szentendrén és környékén 
ismert kereskedő anyagilag támogatott. Az épület ebben az új funkciójában, a Nemzetiségek 
Házaként a településen élő négy nemzetiség – szerb, szlovák, német és roma – hagyományait és 
kultúráját hivatott megőrizni. 
Pomáz-Csobánkai Társegyházközség Imaháza a Béke út 19. szám alatt földszintes épületben 
működik. A nagy méretű parasztházból kialakított református imaházat dr. Ecsedi Aladár akkori 
esperes 1946 decemberében szentelte fel. 
A Plandics térnél a Csobánkai Roma Gyülekezet baptista imaháza 2005-ben nyílt meg a Béke út 
62. alatti sarok telken. Az Immánuel Baptista Gyülekezet. 2001-ben alakult meg 12 fővel. Az 
épületet a helyi testvérek azonnal magukénak éreztek és gondozták, szépítették egészen a 
megnyitó napjáig 
A Kápolna utca végében áll a Szent Hubertusz Kápolna. A Margit-liget szomszédságában már a 
század elején kiépült a Szent Hubertusz nyaralótelep, a csobánkai lakosok üdülőtelepe. Az itt élő 
művészek és építészek ingyenes munkával járultak hozzá a telep csinosításához. 1905-ben 
emelték a domb csúcsán álló neogótikus Hubertusz Kápolnát egy barlang felett. A kápolna a II. 
világháborúban tönkrement, de 1972-ben újjáépítették. Jelenleg rossz állagú, megközelítése az 
elvadult növényzet miatt nehézkes. 
A Dera-patak és a Fő út között, az Áfonya utca végében áll a helyi védett Ybl-villa, melynek kertje 
2001. óta helyi jelentőségű természeti védelem alatt áll. Az Ybl-villa tulajdonképpen Vargha-
villa, hiszen csak a tervezője volt az Ybl tervező iroda. A villa eredetileg a fővárosi Margitsziget 
főkertészének, Magyar Györgynek a villája volt, aki körülötte mintakertészetet hozott létre. A 
villa jelenlegi tulajdonosa pedig Vargha Zoltán kertész leszármazottja. 
Csobánka külterületén, a Béke út végétől nyugatra található a Szentkúti Sarlós Boldogasszony 
Kápolna. A Szentkúti forrásnál található római katolikus erdei kápolna látogatott búcsújáróhely. 
Az 1930-as évek végén átépítették. 
 
A Hanfland település-részen található Csobánka spotpályája, mely nemcsak a Csobánka 
Sportegyesület futball-életének színtere, hanem a település nagyobb szabadtéri rendezvényei is 
itt zajlanak. A pálya mellett Sportbüfé üzemel. 
A Vörösvári út mentén találhatók Csobánka temetői. Az ortodox szerb temető az út déli oldalán 
terül el. A római katolikus temető a település felőli oldalon, míg a hozzá tartozó ravatalozó az út 
másik oldalán helyezkedik el. Jelenleg folyamatban van a katolikus temető környezetének 
rendezése, parkolók kialakítása. 
Csobánka külterületének legjelentősebb intézménye a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia 
csobánkai bázisa, mely szabadtéri kiképző központ. A harcászati gyakorlatok elsajátítására 
kialakított bázison faházakban, illetve időnként sátrakban elszállásolt legénység nyári 
tantermekben és a terepen kapja meg a szükséges kiképzést. 
A Vörösvári út mellett a Határréti-patak közelében található a Sopronyi Lovastanya, ahol istállók, 
fedett takarmánytárolók, futtató sátor, a tulajdonos számára lakóépület, a személyzet számára 
szolgálati lakás található. 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, 
sűrűség) 

Csobánka telkeinek 3/4-e oldalhatáron álló beépítési módú építési övezetbe sorolt. Ez nem 
jelenti azt, hogy minden épület így épült, de megállapítható, hogy ez a jellemző beépítési mód. 
Ennek oka egyrészt az eredeti falusias beépítés megmaradt épületeinek megőrzése, felújítása, 
korszerűsítése, illetve az ahhoz való igazodás.  
A belterületi ingatlanok jellemzően 4-20%-os beépítettségűek. A hatályos építési övezeti 
paramétereknek 127 telek nem felel meg, ezek jellemzően a Hanflandon találhatok. Itt az eredeti 
tervek szerint az íves úthálózat mellett 120 telek került kialakításra, melyek 250-340 
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négyszögölesek lettek. Ezeken az eredeti elképzelések szerint falusias jellegű épületeket kellett 
volna építeni 6 méteres orommagassággal, földszint+tetőtér szintekkel. Meg volt határozva az 
épület szélessége is, amely mellett tornác került volna kialakításra. Az egész terület egységes 
képet mutatott volna. Az eredetileg szigorúan meghatározott beépítési előírások azonban nem 
kerültek megvalósításra, ezáltal kissé túlépítetté vált. 
A beépítés mégsem itt a legsűrűbb, hanem a hagyományos településmag apró, szabdalt telkes 
területein. 
A belterületen nem minden telek minősül építésjogi értelemben építési teleknek. Vannak olyan 
ingatlanok, amelyek ugyan gépkocsival a valóságban megközelíthetők, de nincs az előírásoknak 
megfelelő közterületi, illetve magánút kapcsolatuk., tehát az OTÉK vonatkozó előírásai szerint 
építésjogilag nem minősülnek „építési teleknek”. Ezeket vagy patakmeder, vagy árok telke vágja 
el a közterülettől, illetve bejáratuk csak erdőn, illetve természetvédelmi területen keresztül 
közelíthető meg, továbbá vannak olyan telkek is, melyek teljességgel telkekkel körülvett 
állapotban vannak, azaz tipikus „zárvány” telkek. Összesen 84db fenti problémával érintett 
ingatlan található. 
 

 
„Nem építési” telkek Csobánka belterületén 
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1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

A belterület épületeinek több, mint a fele földszintes, csaknem 40%-a földszint+tetőteres. Kb. 
90db F+1+tetőteres és 47db F+1 szintes épület található. Az ennél magasabb épületek száma 
elenyésző. Sok az alápincézett épület (az összes épület 16%-a) és ettől a látványban 
magasabbnak tűnnek. 
Szinte az egész épületállomány magas-tetősnek tekinthető. A lapos tetős épületek száma 10 
alattira tehető. 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti 
településmag 

A törökök kiverése után, az adóterhek növekedése miatt Csobánka lakossága fogyásnak indult és 
a Szatmári béke (1711) idején a falu elnéptelenedett volt. A történeti településmag kialakulása a 
rác lakosság visszaköltöztetése idejére tehető. A rácokhoz csatlakoztak németek, szerbek, 
szlovákok, majd magyarok és cigányok. 
Az első telkek a mai Fő tér környezetében, a Dera-patak és a Kovácsi-patak mentén alakultak ki. 
A néhány utcából és az ezekből nyíló, a hegy lábánál véget érő zsákutcákból álló úthálózat 
mentén alakult ki a halmazos szerkezetű település, mely aztán a helyszíni terepviszonyoknak 
megfelelően, elsősorban a 
patakok mentén szórtan 
terjeszkedett. 
A történeti településmag a 
Béke út, Vörösvári út, 
Széchenyi utca, Bem József 
utca és Fő út mentén 
húzódik, határainak a Mária 
utca, Ignatovity Jakov utca 
és a Fő út - Kovácsi-patak 
találkozása tekinthető. Itt, a 
templomok környékén 
alakultak ki a jelenlegi 
község intézményei részben 
a régi épületek átépítése 
révén, részben az erre a 
célra kialakított 
épületekben. Ebben a 
térségben találhatók azok a 
falusias lakóépületek is, 
melyek oldalhatáron, 
tornácosan épültek. Az 
eredeti formájukban 
fennmaradt épületek száma 
10-20 közötti, ezek közül 
több felújításra került, de 
általában megőrizte eredeti 
stílusjegyeit. 
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1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű 
terület 

Bevezetés 
A jelen fejezet Csobánka település településfejlesztési koncepciója és településrendezési 
eszközei megalapozó vizsgálatához készült, a 395/2012. (XII. 20.) Kormány rendelet alapján 
tartalmi követelményei alapján. Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó 
adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb 
régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem kizárható. 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
Csobánka közigazgatási területén 30 darab azonosított régészeti lelőhelyet tartanak nyilván a 
Forster Központ közhiteles Örökségvédelmi Nyilvántartásában. Melyek közül 27 darab lelőhely 
kettő darab, egymást részben lefedő nyilvántartott lehatárolással szerepel. A duplumok oka, 
hogy a korábban nyilvántartásba vett poligonok mellett a közelmúltban rögzítésre kerültek a 
Magyar Régészeti Topográfia eredeti térképei alapján pontosított lelőhely lehatárolások. Ez 
alapján egyértelművé vált, hogy az utóbb felvett (nyilvántartott koordinátáknak megfelelő) 
lehatárolás felel meg, a korábbi lehatárolást archiválni javasoljuk. 
 
A régészeti lelőhelyek állapota 
Az eddigi vizsgálatok eredményeként Csobánka település területéről ismert darab 30 régészeti 
lelőhely többsége a falu külterületén az Ény-Dk-i irányú patakvölgyek mentén helyezkedik el 
elsősorban. Ezek közül kivételnek számít a Kis-Kevélyi-barlang és a Cserepes-barlang. A 
lelőhelyek közül mindösszesen négy darab található a belterületen. Ezek az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan beépültek, mára teljesen fedettek. A külterületen fekvő huszonhat lelőhely közül 
jelenleg négy teljes mértékben, három, pedig részben a honvédségi területek használata miatt 
nem hozzáférhető. Ezek művelés alatt nem állnak gyep, vagy bozótos rész fedi őket. A lelőhelyek 
bolygatottságáról sajnos nincs információnk. A hozzáférhető külterületi lelőhelyek többsége 
művelés alatt álló mezőgazdasági területen, kisebb részben pedig erdős, vagy bozótos területen 
található. Az ismert lelőhelyek főként a régészeti terepbejárások során gyűjtött felszíni leletek, 
valamint építések kapcsán történt bolygatások és gyűjtések által kerültek elő, régészeti feltárás 
csak öt esetben történt, elsősorban leletmentő, vagy szondázó jelleggel. Tudományos célú 
feltárást csak az Ócsobánka-domb lelőhelyen található templom és temető területén végeztek. 
 
Régészeti örökség védettsége 
A vizsgált területen található régészeti lelőhely védelmének kategóriái: 
Nyilvántartott régészeti lelőhely 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján a KÖH által nyilvántartott 
lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. Ez alapján a település területén található 
összes régészeti lelőhely általános védelem alá esik. 
Természet védelmi terület 
Az 1996. évi LIII. Természet védelméről szóló törvény 23 § alapján a barlangok ex lege 
természetvédelmi terület hatálya alá tartoznak. 
 10124 lelőhely: Kis-Kevélyi barlang (Mackó-barlang) 
 59468 lelőhely: Cserepes barlang 
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1. ábra: A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek (Forster) 
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Csobánka régészeti emlékeinek rövid bemutatása: 
A Pilis-hegység Nagy-Kevély csoportjához tartozó Oszoly-csúcs és a Kis-Kevély mészkősziklái 
alatt és a Hosszúhegy csoportja között 160-250m magasan helyezkedik el a lösztakaróval 
borított Csobánkai-medence. A falu határának Ny-i fele a Pilisvörösvári-árokra lejtő, 145-250 m 
magasságban elhelyezkedő dombokból áll. A források és kisebb vízfolyások vizét a Dunába folyó 
Kovácsi- (Dera) patak és a Vörösvári-árokban folyó Hattárréti-patak gyűjti össze. A hegyeken 
tölgyerdők, a dombokon gyepek, szőlők, gyümölcsösök és szántóföldek vannak. A település D-i 
sarkát egy erősen igénybevett honvédségi terület uralja. 
 
Őskor: 
A település területén az Őskőkortól kezdve különböző időszakonként telepedtek meg emberek. 
Az állandó települések a rézkortól kezdve a települést ÉNy-DK-i irányban átszelő Kovácsi- 
(Dera)patak, ill. a Határréti patak, valamint a kettő közötti területen húzódó, azonos irányú kis 
patak mentén alakultak ki. 
Paleolitikum: 
A Kis-Kevélyi barlangban (Mackó-barlang) a középső-kőkortól kezdve számos alkalommal 
megtelepedtek kisebb időre emberek egészen a középkorig. A barlangban protosolutréi, 
moustieri, korai szeleta, magdaléni, pilisszántói paleolit kultúrák pattintott kőeszközei kerültek 
elő legnagyobb mennyiségben. 
Neolitikum: 
Ebből a korszakból nem ismerünk leletet a település területéről. 
Rézkor: 
Az első állandó településre utaló nyomok a késő-rézkori, ún. Pécel-Bádeni kultúra népességéhez 
köthető, akik elsősorban a település DNy-i felében a Gornyi Csobánc alatt húzódó patakocska 
völgyében figyelhetőek meg. A Cserepes-barlangban és a Kiskevélyi-barlangban egyaránt 
használták a késő-rézkorban a feltárt leletek alapján. 
Bronzkor: 
Kisebb késő-bronzkori településnyomok figyelhetőek meg a Kovácsi-patak mentén, melyek az 
ún. Urnamezős kultúra népességéhez köthetőek. 
Vaskor: 
A legjelentősebb őskori település emlékeket a késő-vaskori kelták hagyták maguk után, akik 
mind a három, korábban említett patak völgyében megtelepültek. Ezek közül a legjelentősebb, a 
napjainkra a falu belterületébe került 24. lh. (Káposztás-dűlő), ahol lakóházaik és temetkezéseik 
mellett, egy fazekasműhely is előkerült. 
Római-kor: 
A tizenegy római-kori lelőhely mindhárom patak völgyében megfigyelhetőek. Ezek közül négy 
esetben megfigyelhető az őslakosság továbbélése, melyek közül a legjelentősebb a 24. lh. 
(Káposztás-dűlő). A továbbélő bennszülött lakosság mellett természetesen újonnan érkezők is 
megtelepültek.  Erre utal az, hogy számos lelőhelyen csak 2-3. századi leleteket találtak. Simonyi 
Dezső és Soproni Sándor felmérései szerint település területén haladt át Ény-Dk-i irányban a 
Brigetio-Aquincum főútvonalból leágazó egyik diagonális kövezett út, ami indokolja a jelentős 
római-kori jelenlétet is. Az út legjobban a Kiskevély tövében figyelhető meg. 
Népvándorláskor: 
A Béke utcában 1989-ben helyszíni szemle során Tettamanti Sarolta avar temetőre utaló sírokat 
figyelt meg. 
Középkor: 
Mind a három fentebb említett patak völgyének mentén megfigyelhetőek kisebb-nagyobb, már a 
késő-honfoglalás-korban, illetve a kora-Árpád-korban létrejövő települések nyomai. Ezek egy 
része a terület topográfiai jellegzetességei miatt, a már korábbi korszakokban is lakott 
területeken találhatóak. A topográfiai kutatások eredményeként Csobánka közigazgatási 
területén négy darab, az írott forrásokból is ismert középkori település: Boron, Garancs, Kande, 
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Födémes neve ismert. Melyek közül Boron és Garancs falvak pontos helyét és régészeti emlékeit 
ismerjük is. 
 
A középkori Boron település lelőhelyei a Csobánka belterületétől DNy-ra a Ciribori-hegy felől 
folyó kisebb patak két oldalán találhatóak meg topográfiai kutatások eredménye alapján. A patak 
DNy-i oldala felé emelkedő Ócsobánka-dombon (Sztari Csobanacz) Tettamanti Sarolta és Mihály 
Péter 1970-1973-ban feltárták a település Árpád-korban épített plébániatemplomát és a 
körülötte fekvő késő-középkori temetőjének részletét. A templom védőszentje Szent Márton volt 
az 1299-ben készített, a határjárását megörökítő oklevél tanúsága szerint. A terepbejárások 
alapján megfigyelhető, hogy a település nagyobbik része a templommal szemben a patak ÉK-i 
partjára lefutó domboldalon helyezkedett el.  
 
A középkori Garancs (Gerench) településhez köthetőek a Határréti-patak ÉK-i oldalán a Garancs 
nevű domb alatt megfigyelt négy darab kisebb Árpád-kori lelőhely. A település a Határréti-patak 
két oldalán hosszan elterülve helyezkedett el, melynek központi része a patak DNy-i oldalán, a 
Pilisvörösvár területén található Sima-dűlőben fekszik. Itt figyelték meg Garancs templomának 
és temetőjének sajnos máig feltáratlan nyomait.  
 
Kandet először Boron 1299-es határjáró oklevelében említik, mint határos települést, mely a 14. 
század közepén rendszeresen per tárgya, mint a király által egykor eladományozott birtok. 
Ennek eredményeként végezetül az óbudai klarisszák kapták meg birtokul. A nehézkes birtokba 
vétel kapcsán 1355-ben részben, 1367-ben határait teljesen bejárták és oklevélben rögzítették. 
A falu 1483-ig az apácák birtoka ugyan, azonban 1469-ben a pilisi apát elpusztította és a boroni 
birtokaihoz csatolta. Ez a hatalmaskodás ismétlődött meg 1473-ban a boroni, majd 1483-ban a 
fedémesi jobbágyok által. Utóbbi kapcsán említenek egy elfoglalt kőházat is. A település 
valószínűleg az 1526-os török hadjáratok során teljesen elpusztult és lakatlanná vált. A település 
helyét a határjárások adatai és az újkori térképek alapján Tettamanti Sarolta a külterület DK-i 
sarkában, a Háziréti-tó É-i partja feletti domboldalon lokalizálta. Azonban a terület jelenleg 
sajnos nem kutatható a harckocsi gyakorlópálya és lőtér miatt. 
 
Az Árpád-kor királyi méhészeinek lakóhelyére utaló Fedémes nevét Kande birtokhatárainak 
1367-ben történt bejárása kapcsán említik, melyet 1484-ben Szegedi István adományoz 
Bodófalvai Ferenc királyi alkincstárnoknak, amely 1511-ben már a fehéregyházi páloskolostor 
birtoka. A település a szomszédos Kandéhoz hasonlóan 1526-ban a törökök áldozatává válhatott. 
A falu leírása kapcsán többször is megemlített Fedémesi-patakot Tettamanti Sarolta a Boron 
falun is átfolyó névtelen patakocskával azonosítja, amely egyben Fedémes és Kande ősi határa 
volt az oklevelek szerint. A település pontos helye a honvédségi terület miatt sajnos nem volt 
kutatható korábban. 
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2. ábra: Ócsobánka-domb középkori Boron település temploma és temetője (Torma 1986.) 
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3. ábra: Csobánka területén található régészeti lelőhelyek letisztázva (Archeo-Art Bt.) 
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4. ábra: Csobánka régészeti lelőhelyei az 1. katonai felmérésen 
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5. ábra: Csobánka régészeti lelőhelyei a 2. katonai felmérésen 
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4. ábra: Csobánka régészeti lelőhelyei a 3. katonai felmérésen 
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1. táblázat: Régészeti lelőhelyek Csobánka területén 
Nr. Lelőhely 

neve 
Azon. 
sz. 

Mrt 7.  
szám 

Korszak Jelenség Nyilvántartott 
Hrsz. 

1. Kovacsina 10104 6 / 1.  késő-bronzkor 
késő-vaskor, 
kelta 
római-kor 

település 
település 
település 

026/1, 019, 020/1, 
021 
 

2. Kovacsina  10105 6 / 2. késő-vaskor, 
kelta 
népvándorlás-
kor 
középkor 

település 
település 
település 

038 
 
 

3. Új-Klanác                                                                                                                                                                                                                    
 

10106 
 

6 / 3. késő-bronzkor 
késő-vaskor, 
kelta 

település 
település 

016/2 
 

4. Új-Klanác                                                                                                                                                                                                                    
 

10107 6 / 4. római-kor 
középkor 

település 
település 

016/2 
 

5. Réka                                                                                                                                                                                                                                                  
 

10108 
 

6 / 5. római-kor 
honfoglaláskor 
Árpád-kor 

település 
település 
település 

031/2 
 

6. Placskovác                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                          
 

10109 
 

6 / 6. Árpád-kor 
 

település 
 

0179, 0178/85, 
0178/53, 0178/48, 
0178/52, 0178/50, 
0178/49, 0178/51, 
0178/54, 0178/56, 
0178/57, 0178/58 

7. Alte Dussatz                                                                                                                                                                                                                                               10110 6 / 7. Árpád-kor település 0184/3 
8. Postriegel                                                                                                                                                                                                                                                 

 
10111 6 / 8. római-kor 

 
település 
 

0185, 0220/70, 
0211/71, 0212, 
0219, 0215/11, 
0217, 0218/3, 
0218/2, 0218/1, 
0216, 0215/12 

9. Bründlhut                                                                                                                                                                                                                                                  
 

10112 6 / 9. őskor 
római-kor 
Árpád-kor 
 

település 
település 
település 

0211/71, 0212, 
0213/11, 0213/12, 
0213/13, 0213/14, 
0213/3, 0213/1, 
0213/2, 0213/4, 
0213/5, 0213/6, 
0213/10, 0213/9 
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10. Dolny 
Csobanac                                                                                                                                                                                                                                             
 

10113 6 / 10. késő-rézkor 
római-kor 
középkor 

település 
település 
település 

099/14, 099/13, 
064, 095, 094, 
096/9, 099/1, 
098/2, 0113, 0108, 
099/12 

11. Gornyi 
Csobanac                                                                                                                                                                                                                                            
 

10114 6 / 11. késő-rézkor 
római-kor 
középkor 

település 
település 
település 

0103/2, 0103/1, 
0102, 0101/20, 
0101/43, 0101/21, 
0101/22, 0101/23, 
0113, 0108, 
0103/4, 0103/3, 
0101/24, 0101/25, 
0101/26, 0101/27, 
0101/28, 0101/29, 
0101/30, 0101/31, 
0101/32, 0101/33, 
0101/34, 0101/35, 
0101/36, 0101/37, 
0101/38, 0101/39, 
0101/40, 0101/42, 
0101/41 

12. Gornyi 
Csobanac                                                                                                                                                                                                                                            
 

10115 6 / 12. késő-rézkor 
honfoglalás 
Árpád-kor 

település 
település 
település 

0113, 0108, 0103/3 
 

13. Gornyi 
Csobanac                                                                                                                                                                                                                                            

10116 6 / 13. Árpád-kor település 0114, 0113 
 

14. Ócsobánka                                                                                                                                                                                                                                                  
 

10117 6 / 14. késő-rézkor 
késő-bronzkor 
késő-vaskor, 
kelta 

település 
település 
település 

0113, 0143, 
0142/81, 0142/80 
 

14. Szállásberg                                                                                                                                                                                                                                                
 

10118 6 / 15. római-kor 
 

település 
 

0195/28, 0196, 
0197/11, 0197/14 

16. Potlovácz                                                                                                                                                                                                                                                  10119 6 / 16. őskor 
római-kor 

település 
település 

064, 0133/9, 
0133/8 

17. Szentkút                                                                                                                                                                                                                                                   10120 6 / 17. őskor szórványle
let 

048/4 

18. Potlovácz                                                                                                                                                                                                                                                  10121 6 / 18. késő-vaskor, 
kelta  

település 064 

19. Potlovácz                                                                                                                                                                                                                                                  10122 6 / 19. késő-vaskor, 
kelta 

település 064 

20. Ócsobánka-
domb 
(Sztari 
Csobanacz)                                                                                                                                                                                                                          
 

10123 6 / 20. középkor 
középkor 
késő középkor 

templom 
temető 
éremlelet 

0113 

21. Kis-kevélyi-
barlang 
 

10124 6 / 21. paleolitikum 
késő-rézkor 
késő-bronzkor 
római-kor 
Árpád-kor 

barlang 
barlang 
barlang 
barlang 
barlang 
barlang 

062/9 
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22. Hanfland                                                                                                                                                                                                                                                   
 

10125 6 / 22. késő-bronzkor 
középkor 

település 
település 

406/13, 406/12, 
406/14, 406/15, 
406/16, 406/40, 
406/41, 406/37, 
406/36, 406/35, 
406/8, 406/156, 
406/10, 406/11 

23. Szabadság-
hegy 

10126 6 / 23. ismeretlen sír 031/2, 049/2, 
052/6, 051, 288 

24. Káposztás-
dűlő 
 

10127 6 / 24. késő-vaskor, 
kelta 
késő-vaskor, 
kelta 
római-kor 
római-kor 
honfoglalás 
Árpád-kor 
ismeretlen 
 

település 
kemence 
település 
épület 
település 
település 
sír 
 

406/62, 406/63, 
406/66, 406/67, 
406/69, 406/65, 
406/68, 406/70, 
406/119, 406/118, 
406/64, 406/61, 
296, 295/1, 299/12, 
299/18, 307, 306/1, 
299/6, 299/7, 297, 
299/3, 299/8, 
299/15, 298, 306/3, 
295/2, 299/13, 308, 
3121, 313, 3109, 
309, 310, 312, 
406/82, 406/73, 
406/71, 406/108, 
361, 3118, 2751/1, 
2773/2, 2752/1, 
2754/8, 2754/7, 
2754/9, 2753, 
3115, 3114, 
2755/2, 2756/1, 
2757/1, 2757/2, 
2758/5, 2758/3, 
2754/3, 2763/1, 
2758/7, 2758/6, 
2762/1, 2762/2, 
2763/3, 406/87, 
520, 2763/5, 
2766/1, 2763/6, 
406/88, 2763/7, 
406/84, 2770/1, 
406/86, 406/85, 
406/83, 406/98, 
2766/3, 406/106, 
406/102, 406/99, 
406/103, 406/75, 
406/76, 406/79, 
406/80, 406/77, 
406/78, 406/81, 
2754/1, 406/104, 
293/2, 3113, 343/1, 
406/72, 406/96, 
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324, 406/112, 327, 
406/93, 299/2, 318, 
317, 406/90, 
406/91, 323, 316, 
319, 299/20, 299/4, 
331, 333, 325, 329, 
322, 321, 299/17, 
299/19, 406/121, 
406/115, 406/114, 
406/111, 406/117, 
406/116, 406/109, 
406/120, 293/1, 
299/14, 299/16, 
3111, 294/1, 
406/130, 406/110, 
406/107, 406/105, 
406/125, 406/74, 
301, 349, 345, 342, 
340/1, 337, 334, 
303, 335, 344/1, 
302/1, 302/2, 326, 
300, 2770/2, 
406/113, 2754/6, 
2751/2, 3108, 
406/101, 406/100, 
315, 314, 016/3, 
2755/1, 406/156, 
406/92, 3112, 
2758/2, 406/97, 
2763/4, 406/89, 
406/94, 3110, 
3122, 2754/5, 
2752/2, 2759, 311, 
2758/4, 2762/3, 
292/1, 2758/1, 519, 
2766/4, 406/95, 
294/2 

25. Kande                                                                                                                                                                                                                                                      
 

10128 6 / 25. középkor 
középkor 
középkor 
középkor 

település 
épület 
halastó 
templom 

064 

26. Fedémes                                                                                                                                                                                                                                                    10129 6 / 26. Árpád-kor település 064 
27. Fő utca 10.                                                                                                                                                                                                                                                

 
10130 6 / 27. római-kor épület 605, 606, 607/17, 

607/3, 607/4, 
661/1, 607/2, 
662/1, 661/2, 
661/3, 604 

28. Római út                                                                                                                                                                                                                                                   
 

10131 6 / 28 római-kor út 2375/275, 
2375/279, 
2375/218, 
2375/219, 
2375/220, 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

153 

153 

2375/217, 0161/3, 
042, 0160, 0159/1, 
043, 044/1, 046, 
064, 062/7, 059, 
062/9, 062/6, 
096/9, 057/2, 097, 
093, 092/36, 047, 
044/4, 044/21, 
0105, 0101/2, 068, 
058/1, 092/35, 
0101/11, 0101/1, 
0101/10, 0101/3, 
092/34, 092/38, 
092/37, 058/25, 
058/23, 0103/3, 
0103/2, 066/1 

29. Béke út                                                                                                                                                                                                                                                  59467  népvándorlás-
kor 
avar-kor 

temető 285/10 
 

30. Cserepes 
barlang                                                                                                                                                                                                                                           

59468 
 

 őskor 
rézkor 

barlang 
település 

02/5 
 

 
Helyzetelemzés 
Kezelési igények 
A település területén ismert régészeti lelőhelyek jelentős hányadát az intenzív mezőgazdasági és 
művelés okozta bolygatások, pusztítások károsíthatják. Ezekben az esetekben a lelőhelyek 
területén, azok megóvása érdekében javasoljuk a mélyebb földmunkákkal járó művelési módok 
korlátozását. Ez különösen vonatkozik a mélyszántásra, a késezésre és a szőlőtelepítésre. Az 
intenzív mezőgazdasági módok miatt rendkívül nehéz a lelőhelyek pontos kiterjedését és 
sokszor azok jellegét meghatározni is. Kiemelten fontos lenne az Ócsobánka-dombon a 
középkori Boron település templomának már feltárt és visszatemetett falmaradványait, illetve 
annak környezetét megfelelő, annak megőrzését és bemutatását elősegítő terület felhasználási 
módba sorolni. A honvédségi területeken található régészeti lelőhelyek esetében kiemelten 
fontos feladat lenne az intenzív bolygatási lehetőségek elkerülésének biztosítása. Ennek kapcsán 
nélkülözhetetlen lenne az érintett lelőhelyek állapotfelmérésének rendszeres elvégzése. A 
hozzáférhetőségük miatt pontosan nem ismert kiterjedésű kettő középkori falu (Kande és 
Fedémes) megóvásához elengedhetetlen lenne azok területének teljeskörű felmérését elvégezni. 
 
Kutatási igények 
A község területén ismert régészeti lelőhelyek többségének kiterjedése csak terepbejárások 
során gyűjtött felszíni leletek, valamint építések kapcsán történt bolygatások által lett 
meghatározva, és régészeti feltárás nem történt, ezért azok pontosításához, különösen a 
tervezett beruházás előtt részletes, négyzethálós terepbejárást, vagy egyéb műszeres mérés 
elvégzését javasoljuk. Csak ezek alapján lehetséges kijelölni a ténylegesen veszélyeztetett 
területet. Ez különösen fontos, mivel a terület egykori kutatása óta eltelt közel 30 év során az 
intenzív művelési módok miatt a terület jelentős mértékben lett megbolygatva. 
A középkori Boron település templomának környezetét és körülötte elhelyezkedő kisebb 
településrészeken részletes terepbejárásokat, valamint szondázó jellegű próbaásatásokat lenne 
szükséges végezni a középkori település emlékeinek megismeréséhez. 
A már többségében belterületbe került 24. lh. (Káposztás-dűlő) állapotának pontosabb 
megismeréséhez további próbaásatásokat lenne szükséges végezni. 
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A kutatás számára a honvédségi terület használata miatt nem hozzáférhető Kande (25. lh.) és 
Fedémes (26. lh.), középkori falvak területén, a terület aktív használata miatt fontos lenne azok 
pontos helyének és kiterjedésének maghatározása, azok megóvásának céljából. 
A római-kori kövezett út pontos szerkezetének és nyomvonalának megismeréséhez részletes 
terepbejárásokat és próbaásatásokat lenne szükséges végezni. 
 
Bemutatási lehetőségek 
Fontos lenne a turisták által is gyakran látogatott tájon a római út emlékeinek szakszerű 
bemutatása, annak karbantartása, valamint információs táblával való ellátása által. 
A középkori Boron falu templomának feltárt maradványait, azok konzerválás után egy régészeti 
célú park keretében lenne célszerű bemutatni. 
A Kovácsi- (Dera) patak és a Határréti-patak mentén fekvő egyéb értékes lelőhelyek esetleges 
feltárása után, lehetőség lenne azokat egy tanösvény mentén bemutatni. 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos kötelezettségek  
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére 
irányuló eljárásokban a 393./2012 (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) 13. 
§ (1) bekezdése alapján a a területileg illetékes Kormányhivatal járási építésügyi és 
örökségvédelmi hivatalát, mint szakhatóságot meg kell keresni. 
 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdés és a rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a 
földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházások elkerülésére kell törekedni. A régészeti 
lelőhelyek elkerülésének részletes szabályait a Korm. rendelet 28 §-a határozza meg. 
Amennyiben a régészeti emlék lelőhelye elkerülésre nem kötelezett, akkor és a földmunkával 
járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem 
valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A 
Kötv. 22. § (1) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 
földmunkákkal érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző 
(régészeti megfigyelés, próba- és teljes felületű) feltárást kell végezni.  
 
A hatóság a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is 
meghatározhatja. 
 Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. § (2) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a régészeti 
örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka 
mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, illetve a régészeti lelőhely 
korábbi bolygatása esetén. Ha a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti 
bontómunkát igényel, akkor a Korm. rendelet 30 § (6) bekezdése alapján - legalább a beruházási 
földmunkával érintett mélységig - a régészeti bontómunkát, az elsődleges nyilvántartásba vételt 
és múzeumba történő befogadást az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában, a régészeti 
megfigyelés keretében kell elvégezni.  
 
 Megelőző feltárás 
Próbafeltárás 
A Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint próbafeltárást lehet előírni, ha a régészeti lelőhely 
jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert, illetve ha a tömbkiemeléssel 
nem járó alapozási technikával tervezett beruházás esetén, ha az Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdésben meghatározott szempontok alapján a beruházással érintett lelőhely vagy 
lelőhelyrész nem minősül hazánk múltjának nagy jelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan 
forrásának.  
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Teljes felületű feltárás 
A Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján teljes felületű feltárást lehet előírni azon a védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyen, amelyet a beruházással nem kell elkerülni, történeti városmag 
területén, azon a lelőhelyrészen, amelyen eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és 
fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlék előkerülése várható, abban az esetben, 
ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja. 
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek 
érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A fejlesztések, beruházások 
tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét 
kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra 
jogosult intézményekről Korm. rendelet 21. §-a rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a 
Korm. rendelet 19-26 §-a határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások 
esetben a Korm. rendelete 33-41 §-a alapján kell eljárni. 
 
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is 
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése 
szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet 
kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a 
tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul 
bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín 
és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § 
alapján szankcionálják. 
 
C) Védett természeti területen 
Az 1996. évi a természet védelméről szóló LIII. tv. 7. § (1) alapján a történelmileg kialakult 
természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület 
használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra 
jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. Továbbá a 35. § (1) 
alapján a védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tilos olyan épületet, 
építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely 
annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja. A 38. § 
(1) alapján a Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a 
terület állapotát veszélyeztető a törvényben részletesen felsorolt tevékenységek végzése 
kapcsán. 
 
Azonosított régészeti lelőhelyek 
Csobánka területén 30 darab azonosított régészeti lelőhelyről van adatunk mostanáig, melyek 
közül 27 darab kettő darab külön térképi lehatárolással van nyilvántartva. 

1.14.6.4. Műemlékek, műemléki környezet 

Csobánka belterületén két műemlék épület található. 
A Szent Gábriel arkangyal Szerb Ortodox templom a Béke út - Vörösvári út sarkán található. 
Országos műemléki védettség alatt áll a mellette lévő telken lévő kertjével együtt (Hrsz.: 1, 2) A 
görögkeleti (szerb) templom barokk stílusban épült 1746-ban. Berendezése: eredetileg copf 
stílusú ikonosztáz, támaszkodó széksor, Mária- és püspöki trónus. Keletelt, téglány alaprajzú 
támfalakkal körülvett templom, körülfutó alacsony lábazattal. Középtornyos homlokzata 
közepén enyhén kiugró mélyített faltükrös rizalit, íves, zárköves, kőkeretes kapuval. A kapu 
fölött könyöklőpárkányos vakablak faragott kőtáblával, melyen MCMXXI évszám van. A 
cseréppel fedett főpárkány fölött timpanon körablakkal. A toronytesten tört fejezetű 
sarokpilaszterek közt az osztópárkány fölött négy félkörös záróköves ablak. Órapárkánya felett 
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cserépfedésű alacsony gúlasisak. A hajótest déli oldalán három XVIII. századi támpillér; az első 
kettő között íves törtvonalú kőkeretes kapu. Négy szegmensíves ablak. Északi oldala hasonló. 
Kosáríves szentély, kelet felé főtengelyében szegmensíves ablak. Homorú sima ereszpárkány, 
nyeregtető palafedéssel. 

  
 
A Szent Anna Templom a Vörösvári u. 11. szám alatt (hrsz.: 21) található. 
A szlovák nyelvű hívek 1763-ban Szent Anna tiszteletére templomocskát emelnek. A plébánia 
1808-ban alakul meg. A mostani Szent Anna plébániatemplom részletekben 1833-tól 1856-ig 
épül, sőt tornyot csak 1881 után kap. Országos műemléki védelem alatt áll, törzsszáma: 6949. A 
plébániához tartozó Szentkúti kápolna (erdei kápolna) Sarlós Boldogasszony titulussal, 
látogatott búcsújáró hely. A plébániatemplom előtt álló kőkereszt műemlék jellegű törzsszáma: 
6950. A plébánia 1993-ban került a székesfehérvári egyházmegyétől az esztergom-budapesti 
főegyházmegyéhez. 

 

 

 
 
A két országos műemléki védelem alatt álló templom műemléki környezete az előírásoknak 
megfelelően, a hatályos szabályozási terv szerint került feltüntetésre a belterületi Értéktérképen. 

1.14.6.5. műemlékvédelem sajátos tárgyai: temető és temetkezési 
emlékhely  

Csobánkán két temető található a Vörösvári út kivezető szakasza mentén. 
Az út déli oldalán az ortodox szerb temető helyezkedik el, mely értékes fái, régi sírkő emlékei 
miatt helyi védelemre érdemes. Az egykori parcellák viszonylag szellősen, lazán helyezkednek el, 
így több hely adódott növénytelepítésre. Éppen ezért idős gesztenyéi, hársfái miatt 
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kertépítészeti szempontból is értékes a terület. A temető rendkívül jó tájolásának köszönhetően 
kilátópont is egyben, ahonnan a rálátni a településre, valamint a patak völgyre.  
 
A Vörösvári út északi oldalán található a római katolikus temető, mely a szerb temetőnél 
zsúfoltabb kialakítású. A sírhelyek sűrűbben helyezkednek el rajta, a sírok tájolásánál, különösen 
a régi sírhelyek esetében megfigyelhető az északi irány. Ebbe az irányban egyébként rendkívül 
értékes kilátás adódik szintén a patakvölgyre, valamint a településszegélyre. A temető alsóbb 
szakain vannak a régi, elsősorban sváb sírok. A temetőbővítési projekt keretében az elmúlt 
időszakban jelentős mennyiségű sírhely megszüntetésre került, ezek bemutatására egy 
elkülönített részen a terv szerint emlékkertet hoznak majd létre. E mellett a Vörösvári úttal 
párhuzamosan egy parkoló terület kiépítésére is sor fog kerülni. A kertről elmondható, hogy 
értékes, idős fákkal, vadgesztenye, juhar és hársfa egyedekkel rendelkezik, melyek botanikai 
szempontból kiemelkedők. Ezek értékességüknek köszönhetően egyedi tájértékekként is nyilván 
tartottak. 
 
Megemlítendő a köztemetővel átellenben, a Vörösvári út déli oldalán található ravatalozó 
területe, melynek elhelyezkedése, tájolása, illetve megközelíthetősége igen problémás. Amellett, 
hogy egy forgalmas út választja el egymástól a temetőt, valamint a ravatalozót, az út 
beláthatósága igen korlátozott. Külterület lévén a megengedett sebesség is magasabb, mely a 
beláthatóság hiánya miatt balesetveszélyes helyzetet eredményez. A megközelítést tovább 
rontják a meredek terepviszonyok, valamint a belső út zúzottköves kialakítása. A ravatalozó 
épülete a temető szerkezeti tengelyéhez, belső fasorral hangsúlyozott útvonalvezetéséhez 
semmilyen szempontból nem illeszkedik, így a ravatalozó inkább egy leszakadó terület, mint 
szerves része a temetőnek és környezetének. 
 
Temetkezési emlékhely a temetőn kívül helyezkedik el, különösen templomban, altemplomban, 
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen 
lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál.  
Temetkezési emlékhellyel Csobánka nem rendelkezik. 

1.14.6.6. helyi védelem 

A hatályos HÉSZ 3. számú melléklete tartalmazza Csobánka község területén található helyi 
értékvédelem alatt álló épített értékeket. 
Területi védelem alatt áll a történeti faluközpont és a Rózsa és Rákóczi Ferenc utca házsorai. 
A történeti faluközpont a Béke út, Vörösvári út és Fő út mentén egy telek mélységben lett 
kijelölve, határai a Mária utca, Ignatovity Jakov utca és a Fő út - Kovácsi-patak találkozása. Ezen a 
területen találhatók a főbb intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a Helytörténeti Gyűjtemény 
épülete, a Posta, a Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár, a Szent Gábriel arkangyal Szerb 
Ortodox templom, a katolikus Szent Anna Templom, a Dumtsa Jenő Nemzetiségek Háza, a 
Pomáz-Csobánkai Társegyházközség Imaháza. Mind a telekszerkezet, mind az épületek 
utcaképet alkotó sora egyedi védelemre méltó. 
 
A Rózsa Ferenc utca és Rákóczi Ferenc utca házsorai szintén a történeti faluszerkezet 
sajátosságait mutatják. Az oldalhatáron álló beépítés, a tornácos parasztházak adják az utca 
egyedi báját. Még az eredeti fésűs beépítésből kilógóan épült, Rákóczi Ferenc utca 11. szám alatti 
régi villaépület is hozzájárul az utca hangulatához a Rózsa Ferenc utcáról ereszkedő lépcsőjével, 
az udvarban álló kúttal. 
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A hatályos HÉSZ 3. számú melléklete az alábbi épületeket, építményeket tartotta egyedi 
védelemre méltónak: 
A Dera-patak bal partján, az Áfonya utca végében álló Ybl-villa (606 hrsz.) jelenleg 
magántulajdonú lakóház. 

   
 
A Kossuth u 25. szám alatt található a neoreneszánsz Bikár-
villa (759/1 hrsz.). 
Az 1884-ben épült úri lak kiemelkedett Csobánka szerény, 
nyeregtetős-oromfalas házainak sorából. Későbbi tulajdonosa 
nyári lakként használta évtizedeken át. A bruttó 400m2-es 
épület felújítása folyamatban van, kollégiumnak szánják. 
 
 
A Kápolna utca végében álló Hubertusz-Kápolna és 
környezete (593 hrsz.) rossz állapotban van. A neogótikus kápolnát 1905-ben építették a 
környék művészei és építészei. Rendkívül elhanyagolt állapotban van, környezete lepusztult. A 
növényzet benőtte, emiatt megközelítése nehézkes, látványa sem érvényesül megfelelően. 

 

 

 
 
A Margit-ligeti kastélyt (3008 hrsz) 1887-ben Martin Sándor doktor építtette a Lakovszky-liget 
helyén. Működött benne vízgyógyintézet, tüdőbeteg szanatórium, árvaház, tábor, majd 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

159 

159 

nevelőintézet. Ezután sokáig üresen állt. Rövid ideig anyaotthonként üzemelt. Jelenleg gondnok 
lakik benne, az épületben 32 szoba került kialakításra kb. 50fő elszállásolása részére. Parkjában 
szabadtéri hitéleti foglalkozásokat, gyűléseket tartanak. 

   
 
A település külterületén, a Béke út folytatásában megközelíthetően áll a Szentkút-forrás 
melletti búcsújáró kápolna (048/2 hrsz.). a Szentkúti Sarlós Boldogasszony Kápolna katolikus 
búcsújáróhely. 

   
 
A Római katolikus templom kertjében (21 hrsz.) világháborús 
emlékmű és római kori faragott kőtömb található.  
 
 
 
 
 
A Sopronyi Lovastanya bejáratánál, a Vörösvári út mentén található kőkereszt az un. Garancsi-
kereszt (0197/14 hrsz.). 

  
 
A Cserkésztábor bejáratánál áll Jézus és Mária szobra (3009 hrsz.). A cserkészotthon 1939-ben 
kapta a Szűz Mária szobrot. 
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A Fő út 30. számú telek bejáratát képező Faragott fakapu (587 hrsz.) 1932-ben készült. 
Eredetileg volt hozzá illő kerítés és teraszkorlát is. 

  
 
Szent Gábriel arkangyal Szerb Ortodox templom kertjében áll a 1848-49-es emlékmű (1 hrsz.). 

  
 
A Vörösvári úton Csobánka a Cseresznyéskerti üdülőterülettel szemben található a szerb 
ortodox temető (121 hrsz.). A területén helyi védelemre méltó Sírkő emlékek találhatók. 

 
 
Az Oszoly csúcs alatt található Berda József emléktábla 
egy sziklafalon van, kissé nehezen észrevehető helyen. 
Berda József turistaköltőt megihlették Csobánka természeti 
szépségei. A költő szerette a természetjárást, az azzal 
kapcsolatos versei igazán megkapóak, mint ahogyan 
érdemes elolvasni az evés-ivással kapcsolatos verseit is. 
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A Hanfland szélén, a Borony és Panoráma út sarkán Kőkereszt található. 

 
 
A Béke út déli oldalán, a Kőfaragó utca és a Szegfű utca 
torkolatában kialakult Szerb téren található Kőkeresztet 
1889-ban állították. A kovácsoltvas kerítéssel bekerített, 
fehér mészkőből készült, közel két méter magasságú acél 
kereszten fekete gránit alapon cirill betűs felirat található az 
1889-es felállítás évével és a felállító Kárity Vasa nevével, 
valamint a felújítás évével (1988) és a felújítást végeztető 
helyi szerb egyházközség feltüntetésével. 
 
 

 
 
 
 
 
 
A hatályos HÉSZ 3. számú mellékletében felsorolt helyi értékvédelem alatt álló épített értékeken 
túl is vannak még a településnek értékes épületei, hangulatos elemei. Ezek többnyire a területi 
védelem alatt álló történeti faluközpont területére esnek, de egyedileg is értéket képviselnek. A 
belterületi értéktérképen kerültek feltüntetésre. 
 
A Helytörténeti gyűjtemény 
felújított épülete a Fő tér 7. 
szám alatt (619/1 hrsz.) a vele 
egy telken álló lakóépülettel 
szimmetrikusan elhelyezkedve 
szép példái a hagyományos, 
tornácos házaknak. 
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A Fő út 5. (616 hrsz.) alatt is 
szépen felújított, jól 
karbantartott lakóház 
található. 

 
A Vörösvári út 6.-8.-10. szám 
alatti épületek (956, 957, 958 
hrsz.) nemcsak egyedileg, de 
utcaképet alkotó mivoltukban 
is értékes elemek. 

  
A Vörösvári út 5. alatti (4 hrsz.) 
hangulatos lakóépület a két 
templom közötti telken 
szerényen illeszkedik az 
utcaképbe. 

  
A Béke út - Kukorica köz 
sarkánál a Pomáz-Csobánkai 
Társegyház-község Imaháza a 
Béke út 19. szám alatt és a 
mellette álló lakóház is 
karakteres elemei a történeti 
településmagnak. 

  
A Béke út 20. alatti lakóépület 
(77/1 hrsz.) is eredeti 
motívumokat őriz. 

 
A Béke út 39. (363 hrsz.) alatti 
lakóház mind az eredeti épített 
elemek megőrzésével, mind 
kertjével példamutató. 

 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

163 

163 

A Plandics tér közelében, a 
Béke út 67. (300 hrsz.) szám 
alatt álló ház is őrzi a 
hagyományos építészeti 
elemeket. 

 
A Rózsa utca falusias utcaképét 
alkotó házak egyenként is 
külön értéket képviselnek. 

  
A Rákóczi Ferenc utca 13. (896 
hrsz.) alatti épület felújítva is 
hordozza az eredeti építészeti 
elemeket. 

 
A Margit-ligeti kastély 
kertjében (602 hrsz.) álló, un. 
volt „cipőtároló”, majd ebédlő 
épülete úgy néz ki, mint egy kis 
erdei kápolna. 

  
A Cserkészpark kertjében álló 
kápolna régen a kastélyhoz 
tartozott, mióta a Cserkészpark 
épületeiben az iskola megszűnt 
üresen áll. Állaga annyira 
leromlott, hogy a cserkész 
gyerekek védelme érdekében 
lezárták és elkerítették.   
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1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Csobánkának nincs közvetlen főúthálózati kapcsolata, a 10. sz. főút felől a 1109 jelű út, a 11. sz. 
főút felől az 1111 és 1109 jelű összekötő utak biztosítják a közúti megközelítést. A 1109 jelű 
országos közút fő funkciója Csobánka, elsősorban budapesti ingázó forgalmának lebonyolítása, 
átmenő forgalma kevéssé jelentős. 
A településnek csak közvetett kapcsolata van a Budapest-Szentendre HÉV vonal Pomáz 
állomásához, ráhordó autóbuszjárat bonyolítja le átszállással a fővárosba irányuló 
utasforgalmat. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Országos közutak 
A település területét csak az 1109 jelű országos közút érinti, észak-keleti határát érinti az 1111 
jelű Budakalász-Dobogókő-Esztergom összekötő út. Az 1109 jelű útnak a Pomázhoz és 
Pilisvörösvárhoz csatlakozó szakasza külterületi jellegű (K.V.C tervezési osztály). A külterületi 
szakaszon a védőtávolság az út tengelyétől 50-50 m. Az út belterületi szakaszának vonalvezetése 
kedvezőtlen, helyenként 30 km/h sebességkorlátozás van kijelölve, a közterület szűkületei (7-8 
m ) miatt egyes szakaszokon a 6 m széles útpálya mellett csak egyoldali, 1 m széles járda van. 
Az 1109 jelű út csomópontjai közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlenek, nincsenek 
kanyarodó sávok, az útcsatlakozások (Diófa utca – Szalóki S. u) hegyesszögűek, a gyalogos 
átvezetéseknél nincsenek középszigetek. 
Az 1109 jelű út átlagos napi forgalma 3800 Ej/nap, a nehéz forgalom aránya alacsony (Ej-ben 
5% alatti). Az 1111 jelű út Csobánkát érintő szakasza külterületi jellegű, átlagos napi forgalma 
4500 Ej/nap. 

   
Kritikus útszűkületek a 1109 jelű úton és a Béke úton 

   
Kedvezőtlen hegyesszögű útcsatlakozások a 1109 jelű úton 
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Települési utak  
A település legnagyobb kiterjedésű észak-nyugati belterületi részének megközelítését az 1109 
jelű úttól a Béke út biztosítja. A Béke út közterületi szélessége 6-16 m között változik, helyenként 
az autóbusz közlekedést akadályozó szűkületek vannak. 
A település kiszolgáló utca hálózatának főbb problémái: 

- Jelentős a zsákutcák aránya, amelyek közöl több meghaladja a 100 m hosszúságot ( 
Kápolna u., Napsugár u., Gesztenye u., Muskátli u., Szegfű u,, Gyurgyalak u., Sport u., 
József A. u.) Ez akadálya a szűk közutak egyirányúsításának, illetve megnehezíti a 
kommunális és eseti kiszolgálást.  

- Igen magas a burkolatlan vagy makadám burkolatú utak aránya, megfelelő korszerű 
burkolat csak a Hanfland területén van. Ez különösen a 1109 jelű útra forgalmat rávezető 
utcák (Üdülők útja, Táncsics M. utca) esetén okoz problémát. 

- A közterület szélessége a kiszolgáló utcák jelentős részén nem teszi lehetővé, hogy a 
szembejövő járművek kikerüljék egymást, ez a kommunális kiszolgálást nagymértékben 
akadályozza. Az egyirányúsítás viszont a hálózati irányok miatt nem lehetséges. Jelenleg 
a Múzsa utcát és a Rákóczi F. utca. – Rózsa F. utca. irányú hurkot kivéve nincs 
egyirányúsítás. 

- A patakok átjárhatósága is hálózati probléma: az ÉK-i és DNY-i településrészek között a 
Híd utcát kivéve nincs kapcsolat, a Patak sornál levő gázló erre nem alkalmas. 
 

Utak kiépítettsége, baleseti adatok 
2012-es adatok alapján Csobánkán összesen 20 kilométernyi belterületi és 24 kilométernyi 
külterületi út található. A diagramokat nézve kiderül, hogy a 20 kilométerből 11 kilométer 
kiépített, 9 pedig kiépítetlen. A külterületen található 24 kilométernyi út száz százalékosan 
kiépítetlen. Rendkívül kevés a gyalogút és a járdák hossza, összesen 5 kilométer, ez 2011 előtt 
még kevesebb, csupán 2 kilométer volt. Kerékpárút egyáltalán nincs kiépítve a településen.  
Ha Csobánka adatait összevetjük a környező, hasonló adottságú települések (az összehasonlítás 
kedvéért Pilisszántó, Pilisborosjenő, Pilisszentkereszt) adataival, akkor láthatóak a különbségek. 
A belterületi adatokat vizsgálva Csobánka a középmezőnyben helyezkedik el, mind a kiépített, 
mind a kiépítetlen utakat tekintve, nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg. A külterületi utak 
közül mind kiépítetlen, ez a többi környező település esetében is így van. Gyalogút nagyon kevés 
van Csobánkával együtt a két másik vizsgált településen is, egyedül Pilisborosjenőn ugrik ki a 21 
kilométernyi gyalogosút és járda hossza.  
A gyalogosforgalom a településen rendkívül kevés, a helyiek még a településen belül is 
gépkocsival közlekednek főként. Az egyetlen tengely, ahol érdemi gyalogos mozgás zajlik az a 
Plandics tér és a Főtér közötti tengely.  
A négy településen körülbelül megegyezik a belterületi utak hossza, Pilisszántón kiugrik a 
kevésnek mondható, 3 kilométernyi kiépített belterületi közút. Elmondható, hogy Csobánkát és a 
hasonló közúti adottságokkal rendelkező településeket összevetve Csobánkán történt a legtöbb 
baleset az adott 5 évben. 
Bár halálos közút baleset nem történt, a súlyos sérüléses közúti balesetek száma a legmagasabb 
Csobánkán. Az adott öt évben a legtöbb halálos baleset Pilisszentkereszt területén történt, 
egyben itt történt a második legtöbb baleset. 
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Összességében elmondható a közúti és baleseti adatok alapján, hogy a környező, hasonló közúti 
adottságokkal rendelkező telelpülésekhez viszonyítva Csobánka balesetveszélyesebb az utak 
kondícióját és hosszukat tekintve is.  

1.15.3. Közösségi közlekedés 

Csobánkáról a Pomáz (Budapest) felé irányuló utasforgalmat a 851-855 sz. Pomáz-Csobánka 
VOLÁNBUSZ járat bonyolítja le. A járatnak Csobánka belterületén, a Fő út – Béke út –Plandics tér 
útvonalon 5 megállója van. A megállók átlagos távolsága 500 m, megfelelő területi ellátottságot 
biztosít. Pilisvörösvár felé a 856 sz. járat csak csúcsidőszakban 2-2 menettel közlekedik. 
Az autóbusz megállók a település területén, a községközpontban lévőt kivéve, nincsenek öbölbe 
helyezve. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A településen kerékpáros létesítmény nincs. A gyalogos forgalom fő problémáját a főúton a  
helyenként csak egyoldali, keskeny járdák jelentik. A legtöbb kiszolgáló utca vegyes használatú, 
járda nincs, a járművek előtti kitérés a burkolaton nem biztosítható. 
Az önálló gyalogutakon, a terepadottságoknak megfelelően lépcsős szakaszok vannak, az 
akadálymentesség nem biztosítható. 

 

 

 

Gyalogos közök 

1.15.5. Parkolás 

A településen nincs jelentős közterületi parkolási igény. A központban a községháza közelében a 
Bem utca mentén épült parkoló, az ellentétes oldalon a CBA-nak telkén van közcélú parkoló. A 
Közösségi Ház parkolója szintén közterületen a Széchenyi utca mentén van. 
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1.16. Közművesítés és elektronikus hírközlés 

1.16.1. A közművesítés fejlődése 

Csobánka kedvező fekvésével, környezeti adottságával történelmi múltú település. 
Közműellátásának kiépítése is már a múlt század elején elkezdték. Eleinte csak a villamosenergia 
ellátás állt rendelkezésre, majd a közüzemű vízellátást is kiépítették. A földgázellátás kiépítése is 
még a múlt században valósult meg. A szennyvíz közcsatornás elvezetésének kiépítését már csak 
a 2000-es években kezdték el. A vezetékes távközlés még a múlt század utolsó évtizedében vált 
az igényekhez igazítva település szintű szolgáltatássá. A megfelelő minőségű műsorelosztást 
biztosító vezetékes kábel TV szolgáltatás, viszont a 2000-es évek elején jelent meg a településen. 
A közművesítés fejlődésének eredményeként ma már a település belterületi lakóterületein, 
intézményi, gazdasági hasznosítású területeinek nagy hányadán teljessé vált a közmű- és 
elektronikus hírközlési infrastruktúra-szolgáltatás. 
Ezzel ma már a település belterületének jelentős hányadán a teljes közműellátás rendelkezésre 
áll. A belterület teljes közműellátással nem rendelkező ingatlanjai számára és a belterülethez 
közvetlen kapcsolódó külterületi ingatlanok egy része részleges közműellátására a 
villamosenergia ellátás, a vezetékes ivóvíz ellátás és a földgázellátás biztosított. A belterülettől 
távolabbra eső külterületen fekvő ingatlanok számára jellemzően a közüzemi 
közműszolgáltatásból csak a villamosenergia ellátást építették ki. Ezeknél az ingatlanoknál, a 
bel- és külterületen jelentkező további közműigényt egyedi közműpótló megoldással biztosítják. 
A település közműellátottságának értékelésére pontos számszerű adatok a statisztikai 
nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló adatsor 2012-es, 
amely közműellátottság vonatkozásában a 2013. január 1.-jei állapotot rögzíti. A település 
közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy azóta érdemi 
változást nem történt. 
A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának majdnem 
100 %-a (illetve számszerűen több mint 100 %-a) rendelkezik villamosenergia ellátással. A 
népszámlálási adatok eltérnek a korábbi statisztikai adatoktól, mivel a statisztikai adatok a 
kiskertes területeken levő fogyasztókat is regisztrálták, ezért a szám lényegesen magasabb volt. 
A népszámlálási adatok a lakásállomány felmérésén alapszik, ezért a lakosság közműellátásáról 
pontosabb információkat nyújt. E vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, mely 
szerint teljes körű a lakosság villamosenergia ellátottsága. 
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A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített, belterület utcáiban 30,7 km hosszban épült ki, a 
vízvezeték kiépítettsége teljes körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 957 volt a 
népszámlálási adatok szerint, ez a település lakásállományának 2013. január 1.-én 88,5 %-a volt. 
Ez azt mutatja, hogy a lakosság vezetékes ivóvíz ellátása a belterületen majdnem teljes körű. A 
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korábbi statisztikai adatok a kiskertes területeken levő vezetékes ivóvizet fogyasztókat is 
regisztrálták, ezért magasabbak a számai. 
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Jelenleg a statisztikai adatok alapján 124 lakás nem csatlakozik a közüzemi hálózatra, az abban 
élők kb 500 fő vízellátása jellemzően a saját házi kútjaikról történik, illetve a közkifolyókról 
biztosított. A közüzemi ivóvízhálózaton 8 közkifolyó üzemel, amely a közüzemű vízellátásban 
nem részesülők számára és a turisták, kirándulók számára biztosítja az egészséges ivóvíz 
vételezésének lehetőségét. Meg kell említeni, hogy korábban az ezredfordulón még 16 
közkifolyó üzemelt a településen, ezek felülvizsgálatát és csökkentését a kedvező ingatlan 
bekötöttség tette lehetővé. 
A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet 
jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből 
nyert víz, amelynek vízminősége már nem megbízhatóan ivóvíz minőségű. A házi kutakról 
nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 
A településen a közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítése a közelmúltban, a 2000-es évek elején 
kezdődött. 2004-ben került üzembe helyezésre az a 22,8 km közcsatorna hálózat, amely azóta 
mindössze 1,2 km-rel bővült és biztosítja a településen a szennyvíz összegyűjtését és a 
továbbszállítását. 2004-ben a lakásállomány 73,1 %-a csatlakozott a közüzemi hálózatra, ma 
már 866 lakás, a jelenlegi lakásállomány 80,1 %-a csatlakozik. Meg kell említeni, hogy a kiépített 
hálózat mentén nem mindegyik ingatlan csatlakozik a közhálózatra. A szennyvíz közcsatornával 
összegyűjtött szennyvizeket a Pomázon keresztül a Szentendrei városi szennyvíztisztító telepen 
kezelik. 
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A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb 
részben szikkasztóként üzemelnek. Ma is naponta átlagosan 60 m3 szennyvizet szikkasztanak a 
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talajba, amely a település egyik jelentős szennyező forrásának tekinthető. A szennyvíz okozta 
szennyezés elkerülése különösen indokolt a település felszín alatti vizeinek védelme érdekében, 
mivel a település a 27/2004 (XII.25.) KvVM rendeletében rögzítettek szerint fokozottan 
érzékeny, ezen belül, kiemelten érzékeny területen fekszik. 
A felszíni vízelvezetés vonatkozásában, a településre általánosan jellemző a nyílt árkos 
vízelvezetés. A csapadékvizek elvezetését a település mélyvonalain haladó jelentősebb árkok, 
patakok biztosítják. A település beépített területén összegyűlő vizek befogadója a településen 
áthaladó Dera patak. A Dera patak északi irányból Pomáz felöl érkezik a településre és a 
települést a keleti szélén, Pomáz irányába hagyja el.  
A település dél-nyugati szélén haladó Határréti patak, amely jellemzően a be nem épített 
területről szállítja el a vizeket, a településre Pilisszántó felöl érkezik és a települést 
Pilisborosjenő, illetve Solymár felé hagyja el. 
A településen, ahol jellemző a nyílt árkos vízelvezetés, meg kell említeni, hogy 966 
személygépkocsit tartanak nyilván, amely azt jelenti, hogy a nyílt árkos vízelvezetésű utcák felöl 
feltárható telkek szinte mindegyikére aktív kocsi behajtót építettek ki.  
A Dera patak közvetlen a telkek alatt, illetve előtt halad, így a telkek megközelítése a Dera patak 
felett kialakított behajtókkal megoldott. Az egyedileg kialakított behajtók, a telkek patak meder 
közelsége, egyes helyeken a telek használatának a patakmederre nyúlása, a patak 
mederkarbantartását akadályozza. 
A csapadékvizek elvezetésében jelentősebb szerepet betöltő Kovácsi-patak pedig a telkek között 
halad, amelynek karbantartásához szükséges parti sávja, már a magántulajdonú telkekre esik. A 
vízfolyások, árkok, patakok mederkarbantartási hiányai nagy záporok, hóolvadás esetén 
elöntéseket okoz. 
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást kiépítették. A település belterületén 28,7 km földgázelosztó hálózat üzemel. A 
gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2013. január 1-én 906 lakás, a lakásállomány 83,8 
%-a vette igénybe a földgázellátást. A településen ugyanennyi lakásban hasznosítják a földgázt 
fűtési célra, biztosítva ezzel a komfortos életkörülmény lehetőségét.  
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A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok döntő hányadában a termikus célú energiaigényt 
nem vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. Főzési célra a 
szintén nem vezetékes PB gáz használata a jellemző. 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget 
nyújt. A település közüzemi ivóvízhálózatával 149,4 ezer m3 vizet szolgáltattak 2012-ben, a 
lakosság számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben élőknek az egy főre eső 
vízfogyasztása éves átlagban meghaladta a 120 l/fő,nap mértékét. A tapasztalatok szerint a 
távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi 
ivóvíz fogyasztása ennél magasabb érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok 
figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, 
számolni kell a vízigény növekedésével.  
A település lakossági villamosenergia fogyasztása 3950 MWh volt 2012-ben. Az egy lakásra jutó 
havi átlagos villamosenergia fogyasztása 278 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások 
felszereltségének még fejlesztése várható, s vele a háztartások további villamosenergia igény 
növekedése prognosztizálható.  
A település lakossági gázfogyasztása 1339 ezer m3 volt 2012-ben. A gázfogyasztók közül egy 
háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 123 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény 
átlagosan 0,62 nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy nem mindegyik gázfogyasztó háztartásban 
hasznosítják a gázt komplexen, főzési energiahordozónak, fűtés és használati melegvíz 
termelésre is. Jellemzően egy-egy gázkonvektort használnak. Egyrészt ugyan várható a 
gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény növekedése, a cirko rendszerű központi fűtések 
kiépítési igénye, terjedése, amely a földgáz fajlagos igénynövekedését fogja eredményezni. Ezt a 
továbbtervezés során, mint a várható fogyasztási növekedési igényt is figyelembe kell venni.  
Meg kell említeni, hogy az utóbbi évek gázfogyasztási adatait vizsgálva, abban csökkenő trend 
látható. A csökkenés jelentősebb, mint amit a takarékosság, illetve az enyhébb téli időjárás, 
valamint a megújuló energiahordozók hasznosításának növekedése indokolna. Feltételezhető, 
hogy a vezetékes energiahordozó hasznosítását az egyéni gazdasági lehetőségek is befolyásolják. 
Ahol az ingatlan műszaki kialakítása lehetővé teszi a hagyományos tüzelőanyag hasznosítását is, 
ott ennek növekvő aránya tapasztalható, amely egyrészt a fenntartási költségeket csökkenti, de 
másik oldalról a környezeti állapotot rontja. 
A közműellátás vizsgálata, az ellátottság fejlődése, a fogyasztás mértékének alakulása fontos 
iránymutató a közműfejlesztés várható feladatainak meghatározásában. Csobánka 
közművesítést érintő első feladataként a település szennyező forrásának tekintett talajba 
közvetlenül elszikkasztott szennyvíz csökkentését kellene megoldani, a település felszín alatti 
vizek védelme érdekében. 
A vizsgálatok alapján meg kell említeni, hogy a településen az utcák csapadékvíz elvezetésének 
megoldása és az árkok-vízfolyások rendezése is jelentős fejlesztési feladatot jelent. 
Közművesítési szempontból ugyanis a legkevésbé megoldott közműnek tekinthető a 
csapadékvíz elvezetés jelenlegi kiépítése, kialakítottsága, különös tekintettel a szélsőséges 
csapadékesemények fogadására már nem felel meg. 
A statisztikai adatok nem térnek ki rá, de a helyszíni vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 
település közvilágítása jellemzően ugyan az előírásoknak, a közlekedésbiztonságnak megfelelő 
szinten megoldott, a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel, de ez 
ma már nem tekinthető sem korszerűnek, sem gazdaságosnak, s a megvilágítás mértékének 
növelésére is már nagyobb igény lenne. 

1.16.2. Víziközművek 

1.16.2.1. Vízgazdálkodás és vízellátás  

Csobánkán a komfortos közműellátás legfontosabb eleme a vezetékes ivóvíz ellátás, a település 
jelentős hányadán megoldott, a vízellátó hálózat a beépített területen minden utcában megépült. 
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A település vízellátását, a vízbeszerzést és a vízelosztást is a DMRV Zrt. biztosítja. A település 
vízellátása a DMRV Zrt. Jobb-parti Regionális Rendszeréről megoldott.  
A Jobb-parti Regionális Vízmű Szentendrén a Duna partjára telepített kutakból termel ki 
ivóvizet, alapbázis szempontjából a DMRV rendszerébe juttatható vízmennyiség elegendőnek 
tekinthető. A DMRV Jobb-parti Regionális Rendszere 17 település vízellátását szolgálja. Az 
alapellátó hálózati rendszer alapvezetékének a Duna jobbpartja mentén megépített 
gerincvezeték tekinthető, amelyről a távolabbi településeket ellátó ág-, illetve körvezetékek 
csatlakoznak le. Erről a Duna menti dn 500-as gerincvezetékről Szentendre déli határában 
csatlakozik le az, az dn 400-as vezeték, amely Pomáz, Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, 
Piliscsaba, Jászfalu és Tinnye települések ellátását szolgálja.  
A regionális ágvezeték Pomáz felöl érkezik a településre, a vezeték dn 300-as mérettel 
végighalad a Vörösvári utca-Ady Endre utca-Kossuth Lajos utca-Széchenyi utca Vörösvári utca 
nyomvonalán a Vízmű telkéig, ahol a vezeték magas-pontján átfolyásos rendszerű, 2x400 m3-es 
térszíni medence üzemel (tfsz: 268,125 mBf.), néhány méterrel lejjebb, a Sumica területén 50 
m3-es medence üzemel (tfsz: 244,437 mBf.). A csobánkai vízellátó hálózatban ezek szintje 
határozza meg a víznyomást. A regionális hálózat, a kiépített nyomvonala mentén közvetlenül 
érintett ingatlanok ellátásában nem vesz részt. 
A településhez tartozó honvédségi terület önálló rendszeren keresztül oldja meg a vízellátását.  
Csobánka minden utcájában megépült a vízelosztó hálózat. (A regionális vezeték nyomvonalával 
érintett utcákban is, azzal párhuzamosan megépült a vízelosztó hálózat vezetéke.) A vízelosztó 
hálózat gerincét képező vezeték dn 150-es a többi vezeték jellemzően dn 100-as mérettel épült. 
Csak rövidebb ágvezetékek épültek ennél kisebb, dn 80-as mérettel. A vezetékek többnyire 
körvezeték rendszert alkotnak, de különösen a külterület irányába kifutó szakaszokon több 
ágvezeték található. A vízelosztó hálózatra az előírások szerinti tüzivíz csapok is elhelyezésre 
kerültek, kellő biztonságot nyújtva a tüzivíz ellátás lehetőségére. 
A közelmúltban Magyarországon a vízi-közmű (víz- és szennyvíz) szolgáltatás rendszereit 
nagyobb szolgáltatási egységek létrehozására kötelezve, törvényi erővel átszervezték, amely 
valamennyi szolgáltatót, köztük a Csobánkán üzemelő vízhálózatot üzemeltető DMRV Zrt-t is 
érintette. A DMRV Zrt. azonban kiterjedt szolgáltatási területére tekintettel teljesíti a 2011. 
december 31-től hatályos, a vízi-közmű szolgáltatást szabályozó 2011. évi CCIX. törvény 
elvárásait, így a település üzemeltetési rendszerében, üzemeltetőre vonatkozó váltás nem vált 
szükségessé. 
A vezetékes ivóvízzel nem rendelkező ingatlanoknál, de a vezetékes ivóvízzel ellátott 
ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet a nem ivóvíz minőségű vízellátásra, 
jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből 
nyert víz, amelynek minősége bizonytalan. Különösen a nagy zöldfelülettel, kerttel rendelkező 
ingatlanok fenntartási költségeik csökkentésére, a locsolóvíz ellátásukra saját vízbeszerzést, házi 
kutat üzemeltetnek. A házi kutakról felmérés-nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

1.16.2.2. Szennyvízelvezetés 

Csobánkán elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, az általa összegyűjtött szennyvizeket 
a településről kelet felé Pomáz irányába vezetik tovább. A szennyvizeket a Szentendrei 
Szennyvíztisztító Telepe fogadja be. A tisztítótelep regionális szerepkörű Pomáz-Csobánka 
települések szennyvizein kívül még a Dunakanyar néhány településéről is fogad szennyvizet. 
A településen kiépített csatornahálózatok jellemzően gravitációsan működnek. A település 
topográfiai adottságai miatt a gravitációsan üzemelő hálózat mélypontjain szennyvízátemelő 
segíti a szennyvíz továbbvezetését. 
A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok a keletkező szennyvizeiket házi medencékbe 
gyűjtik, amely az általános tapasztalatok szerint többnyire szikkasztóként üzemelnek. A 
becslések szerint a településen jelenleg naponta kb. 60 m3 szennyvizet szikkasztanak el, 
szennyezve a felszín alatti vizeket. A felszíni vizekbe, a kutakba történő közvetlen 
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szennyvízbevezetések is előfordulhatnak, bár ezek csak feltételezések, mert ez irányú feltárások, 
felmérések nem készültek. 
A szennyvízcsatorna hálózatot és a szennyvíztisztító telepet is a DMRV Zrt. üzemelteti. A DMRV 
Zrt. , ahogy a vízellátásnál már leírásra került, teljesíti a 2011. december 31-től hatályos, a vízi-
közmű szolgáltatást szabályozó 2011. évi CCIX. törvény elvárásait, így üzemeltető váltása nem 
szükséges. 

1.16.2.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település változatos topográfiai adottságú, mélyvonalain haladó vízfolyásokkal összegyűjtött 
vizeket a településről két patak szállítja tovább. Az egyik patak a település közigazgatási 
területét is dél-nyugati oldalon határoló Határréti-patak, amely a település döntően be nem 
épített területéről, a természet alakította árkokkal-vízfolyásokkal összegyűjtött vizeket szállítja 
tovább. A Határréti-patak Pilisszántó felöl érkezik a településre és elhagyva a települést, 
Pilisborosjenő után Solymáron az Aranyhegyi-patak fogadja be és szállítja tovább a vizeket a 
végbefogadónak tekinthető Dunába. Az Aranyhegyi patak torkolata Budapest III. kerületében 
van. 
A másik patak a Dera patak, amely a település belterületéről szállítja tovább az összegyűjtött 
vizeket. A Dera-Kovácsi-patak Pilisszentkereszt felöl Pomáz érintésével érkezik, majd Pomáz felé 
halad tovább, végbefogadója a Szentendrei Duna-ág, a torkolata Szentendre közigazgatási 
területén van. 
Csobánkán a csapadékvizek elvezetésére a beépített területen jellemzően nyílt árkos 
csapadékvíz rendszer épült ki. A nyílt árkos csapadékvíz elvezetésre az egyes utcákban egy vagy 
kétoldali árkot építettek. A főúton kiépített víznyelők az út alatti átvezetést biztosítják. Az árkok 
hidraulikai összehangoltsága nem jellemző. Néhány út mentén szikkasztó árkokban gyűlik össze 
a csapadékvíz. Egyes keskenyebb szabályozási szélességű, vagy rövidebb utcákban egyáltalán 
nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, ezekben a többnyire nem burkolt utcákban az erózió 
mind az úttesten, mind pedig az út menti telkeken jelentős.  
A településen az árkok döntő hányada burkolatlan, ezek a csapadékvizeket jól-rosszul elvezetik, 
vagy pedig bennük a vizek elszikkadnak. Burkolt árok csak a meredekebb esésű részeken illetve 
a főút mellett találhatók. 
A beépített területről a nyílt árkokkal összegyűjtött vizeket a település mély vonalain haladó 
vízfolyások, patakok fogadják be és szállítják tovább. A település beépített területének 
főbefogadója a Dera és Kovácsi-patak, amely a vizeket, mint a Duna jobb-parti mellékvize a 
végbefogadó Szentendrei Duna ágig szállítja.  
A Dera- és Kovácsi-patak állandó vízháztartását a mellékvölgyekből érkező csapadékvizek is 
alakítják. A vízgyűjtő területe kiterjedt, esése nagy így nagy a vízszint ingadozása.  
A patak medrekre általánosan jellemző, hogy karbantartásuk hiányos, a meder karbantartója 
számára biztosítandó meder menti sáv több helyen nem áll rendelkezésre. A medrek 
növényzettel benőttek, így vízszállító képességük korlátozott. Nagy záporok idején ezért elöntést 
okoznak. Az utóbbi időkben a szélsőségesebb csapadékesemények „árvízi” méretű elöntést 
okoztak. A patakok mederben tartása komolyabb mederkarbantartással biztosítható.  
Az utóbbi időkben jelentkező csapadékesemények szükségessé teszik a település 
vízrendezésének, a csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálatát, hogy a szükséges fejlesztési 
igények (bele értve a záportározás, vízvisszatartás igényét is) meghatározásra kerüljenek. Ezek 
megvalósításával az elvezető rendszer elöntés mentesen tudja biztosítani a vizek elszállítását. 
Csobánka nem tartozik az ágazati nyilvántartás szerint árvízzel veszélyeztetett települések közé. 
Azonban a hirtelen lezúduló csapadékmennyiség komoly helyi vízkárokat és veszélyeztetést 
jelentő villámárvizeket okozhat. 
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1.16.3. Energiaközművek 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és a földgáz 
áll rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős 
mértékű a település energiaellátásában.  
A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, 
korszerű, környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi.  
A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, 
vagy technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen 
hasznosításával komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. 
Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a 
napenergia hasznosítás lehetősége, amely bár mértékletesen, de évi 1900 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
bejáráson több napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a hasznosítás 
igényét. 

1.16.3.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás  

Villamosenergia, közvilágítás  

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Budapesti ELMŰ Hálózati Kft. Csobánka 
villamosenergia ellátásának bázisa a pomázi 132/22 kV-os alállomás, amelynek betáplálása a 
nagyfeszültségű 132 kV-os főelosztó hálózatról Göd felöl biztosított.  
A pomázi alállomásról induló 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszerekről történik a 
Pomázzal közvetlen szomszédos település, Csobánka ellátása. A 22 kV-os hálózat jellemzően 
oszlopokra szerelve épült, csak az utóbbi időkben épített új állomások betáplálása épült 
földkábel csatlakozással. A 22 kV-os hálózat fűzi fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. 
A transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról elégítik ki közvetlen a fogyasztói 
igényeket. A kisfeszültségű hálózat döntő hányada is föld felett, oszlopokra fektetve halad. A 
kisfeszültségű elosztóhálózatnál is csak az utóbbi időkben épült földalatti elhelyezéssel.  
A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejekkel biztosított. Ezzel biztosított megvilágítás csak a közlekedés biztonsági 
követelményeket elégíti ki. Ma már sem mennyiségében, sem minőségében az elvárásoknak nem 
felel meg az elvárásoknak.  
Csobánka közigazgatási területén áthalad a Göd-Tatabánya között üzemelő 132 kV-os 
gerincelosztó hálózat oszlopokra fektetve, amelynek nyomvonalát és 18-18 m-es biztonsági 
övezetének helyigényét a továbbtervezés során figyelembe kell venni. 
Továbbá fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az iparág tervezett 400 kV-os átviteli hálózati 
nyomvonala is fogja érinteni Csobánka területét. A MAVIR Zrt. által tervezett hálózat 
nyomvonala csak tájékoztatóan áll rendelkezésre. 

Földgázellátás 

A település korszerű termikus energiaellátása biztosítható a komplex földgázellátással. A földgáz 
alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, automatikus üzemvitelű, teljes komfortot 
nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati melegvíz termelésre és főzésre egyaránt 
energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 
A település földgázellátásának szolgáltatója a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. A település 
gázellátásának bázisa a Szentendrei gázfogadó és gáznyomáscsökkentő állomás. A gázátadótól a 
Szentendre-Pilisvörösvár DN 800-as nagynyomású szállítóvezeték halad tovább nyugati irányba. 
Ez a szállítóvezeték halad keresztül Csobánka közigazgatási területén is és ez táplálja 
Pilisvörösváron üzemelő átadó állomást. Ennek a szállítóvezetéknek a biztonsági övezete 25-25, 
egyes szakaszain 42-42 m. 
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A Pilisvörösvári gázátadó mellé telepített gázfogadó-nyomáscsökkentő állomás tekinthető 
Csobánka gázellátó hálózati táppontjának, ahonnan induló DN 110-es PE nagyközép-nyomású 
vezeték táplálja a Csobánka területén üzemelő gázfogadó és nyomáscsökkentő állomást. A 
nagyközép-nyomású gerincelosztó vezeték a nagynyomású szállítóvezeték védőtávolságán belül 
került elhelyezésre. A gázfogadótól indul a település fogyasztóinak ellátását szolgáló 
elosztóhálózat. 
A településen belül a gázelosztás középnyomású elosztóhálózattal épült ki. Jellemzően a 
kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az 
egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház 
falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. Az egyedi, házi nyomásszabályozótól induló kisnyomású 
hálózatról lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. 
A település már kiépült gázelosztó hálózata a belterület szinte valamennyi utcában kiépítésre 
került. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban valamennyi 
ingatlan ráköthető. 

1.16.3.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak 
időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó 
készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a 
megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, 
használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az 
adottságokkal a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják. 
A hazánkban is, s benne Csobánkán is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a 
napenergia, a vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az 
ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai 
és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

Szélenergia 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék 
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású 
elvek alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel 
közvetlen villamosenergia termelhető. 
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő 
az ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések 
alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. 
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Forrás: A szél energiája Magyarországon  

Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság 
 

 
Forrás: www.met.hu 

 
Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Csobánka és térsége nem fekszik a szélenergiát 
nagyon kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási lehetősége nem zárható ki. 
Szélerőmű létesítési szándékot azonban a település számára meghatározóbb szempontok alá 
kell vetni. A település megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését 
biztosító távlati céljait nem korlátozhatja. 
Reálisan Csobánka legfeljebb reklám célú szándékkal telepíthető és legfeljebb háztartási méretű 
szélerőmű. 

Napenergia 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre 
alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására 
alkalmasak. 
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A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így 
ezek változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia 
hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete 
is rögzíthető.  

 
Forrás: www.met.hu 

 
Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Csobánka területén 1900-2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre 
biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi 
hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 
napkollektorokról, napelemekről, de a helyszíni vizsgálatokon több helyen, több épületen 
látható használatuk. 
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő 
hasznosítása várható Csobánkán. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges 
gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a 
hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi 
jelentőségű marad.  

Vízenergia 

A vízfolyások esésével mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek 
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a 
vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a 
nagyobb vízszint-változású vízfolyások, alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország térképéről 
leolvashatók. 
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Magyar Tudomány - A Magyar Tudományos Akadémia lapja 1999. augusztus Tudomány és politika 

a magyar századokban -  A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 
 
A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére 
Csobánkán nincs lehetőség.  
Meg kell azonban jegyezni, hogy a Csobánkán áthaladó Dera patakon korábban malom hajtást 
szolgáló vízi-kerék üzemelt, napjainkban már a patak topográfiai adottsága miatti esését nem 
hasznosítják, funkciója a felszíni vizek és a csapadékvíz elvezetésére korlátozódott.  

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági 
hulladékokból előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és 
használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és 
villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként 
hasznosítható. 
Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Csobánkán is van lehetőség. 
Az elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert 
bár az elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban 
van, csak amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő 
kibocsátás az beépített területen jelentkezik. 
Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Csobánkán kizárni nem lehet. 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő 
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz 
előállítására hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan 
rendelkezésre állását bemutató térképet. 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

181 

181 

 
Forrás: dr. Barótfi István - Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó) 

Geotermikus energia - Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei 
 
A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben 
megvalósítani. A földhő hasznosítására Csobánka területén is van lehetőség. A hőszivattyú 
használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető 
hagyományos energiahordozó megtakarító hatása. 

Jelenlegi megújuló energiahordozó hasznosítás Csobánkán 

Összefoglalva: hasznosításra alkalmas megújuló energiahordozóként Csobánkán a biomasssza-
biogáz, a nap- a föld energiája áll rendelkezésre. Közülük is legígéretesebben hasznosítható a 
napenergia lesz. 
A napenergia hasznosítás lehetősége is mértékletes, de évi 1900-2000 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
bejáráson több napkollektor, napelem, naperőmű illetve „ősi” berendezés, a festett hordó jelzi a 
hasznosítás iránti igények megjelenését.  
A föld energiájának hasznosítása a szórványosan előforduló, nyilvántartás hiányában 
feltételezett magán beruházások keretében megvalósított hőszivattyús hőellátásnál fordul elő. 
A településen a megújuló energiahordozók hasznosításáról nyilvántartás nincs, így a hasznosítás 
mértéke pontosan nem ismert. 

1.16.3.3. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit 
elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi 
hőbázis segítségével. 
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Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb 
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll 
rendelkezésre.  

1.16.4. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 
hírközlési építmények) 

1.16.4.1. Vezetékes elektronikus hálózat 

Csobánka vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Zrt. biztosítja. A Budapest 
szekunderközponthoz tartozó 32-es körzetszámú Szentendre primer központ Csobánka 
vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 26-os távhívó számon csatlakozik az 
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
A település távközlési hálózatának kiépítése a múlt század utolsó éveiben történt, addig a 
lakások nem rendelkeztek távbeszélő fővonallal. A kiépítés eredményeként a 2000-ben már 883 
egyéni lakásfővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 97,5 %-a rendelkezett vezetékes 
telefonvonallal. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes vonalas telefon iránti 
érdeklődés csökkent. Jelenleg 549 egyéni lakásvonal üzemel, az ellátottság ezzel 50,8 %. de ezzel 
is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény 
kielégített.  
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Forrás: ksh.hu 

 
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen, amíg 2000-ben 10, jelenleg már csak 3 
nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb 
területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  
A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást csak a közelmúltban építették ki. 
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A kábel TV szolgáltatását jelenleg 532 lakás veszi igénybe, ezzel a lakásállomány 49,2 %-ában 
biztosított a jó minőségű vezetékes műsorvétel. 

1.16.4.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények 

A vezetékes hírközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. 
Ennek területi korlátja nincs. Csobánkán üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett 
létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, 
Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
A létesítménnyel rendelkező vezeték nélküli szolgáltatók közül a Magyar Telekom Távközlési 
Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Előzetes 
tájékoztatást adtak, mely szerint a település közigazgatási területét érintően egy közös 
tartószerkezetre telepítve üzemel mindhárom szolgáltató antennája. 

1.16.4.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
hálózatának és létesítményeinek szerepeltetése a 
településrendezési tervben 

A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére 
vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a 
közelmúltban elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben rögzítette. Ennek alapján a 
hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési 
eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a 
tervezés hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek. 
A szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást vezet, nagy számuk a teljes körű közvetlen elérést 
tervezői oldalról nem teszi lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen 
bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a piaci verseny a szolgáltató 
szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus hírközlés alanyi jogú 
szolgáltatás.  
Csobánka területén 77 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati 
nyilvántartás szerint: 

Sorsz. 
Ágazati 

sorsz. 
Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27 

2 2 
AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország 
Kft. 2002.10.02 

3 3 
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. 2009.11.26 

4 4 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27 
5 5 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 
6 6 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05 
7 7 BTM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.05.01 
8 8 Business Telecom Távközlési Nyrt. 2007.03.01 
9 9 Calltivation Ltd. 2013.10.31 

10 11 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05 
11 12 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25 
12 13 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2009.10.01 
13 14 Cost Consulting Szolgáltató Kft. 2008.10.07 
14 15 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18 

15 17 
Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és 
Szolgáltató Kft. 2010.05.14 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5316265&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991462&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991462&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991446&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991447&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992024&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992895&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6012155&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4545865&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992295&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992295&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4358675&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991434&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.04.01
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16 18 
Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és 
Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

17 19 EQNet Infokommunikációs Zrt. 2005.05.01 

18 20 
EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2009.02.01 

19 21 Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.  2009.03.25 
20 22 Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2007.05.01 
21 23 GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. 2006.06.15 
22 24 HFC Network Kivitelező és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 
23 25 HuCom Telecom Kft. 2009.09.01 
24 26 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11 
25 27 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21 
26 28 IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2012.11.05 
27 29 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01 
28 30 Invitel Távközlési Zrt. 2005.09.14 
29 31 Invitel Technocom Távközlési Kft. 2009.06.01 
30 32 IP-Telekom Informatikai és Távközlési Kft. 2010.10.01 
31 33 iSave Informatika Kft. 2013.03.14 

32 34 
ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató 
Kft. 2011.07.01 

33 35 Juhász Ervin 2009.02.15 
34 36 KÁBELSAT-2000 Kábeltelevízió Építő- és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 

35 38 
KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai 
Kft. 2011.01.01 

36 39 Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft. 2013.12.16 

37 40 
Last-Mile Telekommunikációs Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2012.11.01 

38 41 LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt. 2010.11.15 
39 42 LWS Group Kft. 2012.01.30 
40 43 Magyar Telefontársaság Távközlési és Tanácsadó Kft. 2010.02.17 
41 44 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1992.02.13 
42 45 Magyar Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2010.07.01 
43 46 Magyarországi CPS Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2011.01.17 
44 47 Media Exchange Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2011.02.01 
45 48 Microsemic Kft. 2009.02.05 
46 49 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01 
47 51 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04 
48 52 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 
49 53 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01 
50 54 Netfone Távközlési Szolgáltató Kft. 2008.08.01 
51 56 NetGen Infokommunikációs Kft. 2010.09.01 
52 57 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01 
53 58 Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. 2006.02.21 
54 60 "OKSZI" Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.12.21 
55 61 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10 
56 62 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19 

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992779&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991868&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992678&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992678&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4505501&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992711&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992553&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992661&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4862948&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5766138&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992237&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5710994&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992029&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991399&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4238298&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5962324&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5400897&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5400897&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4470539&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991686&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5296409&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5296409&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6212474&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4362606&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4362606&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992789&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5671447&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5050981&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5136584&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5186844&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4370556&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992730&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992620&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992217&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992309&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992880&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4792348&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992363&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992562&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4372053&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992383&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992705&ido=2014.04.01
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57 63 P & P Team 2000 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012.01.01 
58 64 Polanor Telekommunikáció Szolgáltató Kft. 2012.01.01 
59 65 PRIM TELEKOM Kft. 2012.05.15 

60 66 
Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2008.11.15 

61 67 
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság  2014.02.01 

62 68 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15 
63 70 R-Voice Hungary Kft 2011.09.01 
64 71 Sághy-Sat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2010.04.10 
65 72 SKAWA Informatikai Kft. 2011.05.11 
66 73 Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2010.10.01 
67 75 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18 
68 77 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23 

69 78 
Vidékháló Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013.05.31 

70 79 Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. 2008.03.15 
71 80 VNM Zrt. 2011.05.29 
72 81 Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2008.05.01 
73 83 Xyton Kft. 2006.10.08 
74 84 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15 
75 85 ZNET-MIKRONET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2010.08.01 
76 86 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 
77 87 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01 

 
Csobánka területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A 
távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7 
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosult. Természetesen 
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:  
 

Sorsz. 
Ágazat
i sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2012.04.01 

3 3 
Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató 
Nyrt. 2011.10.01 

4 4 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2006.11.06 
5 5 Microsemic Kft. 2005.07.31 
6 6 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.03.01 
7 8 1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft. 2011.08.01 

 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által 
vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 8 szolgáltatót tartanak 
nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik 
szolgáltatásukat.  

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322420&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5517812&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5782293&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991871&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991871&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6492319&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5342777&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5543073&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991752&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5433338&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5203097&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991389&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992195&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5516100&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5516100&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992034&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5443221&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4194601&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992385&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991618&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992026&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5321329&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992339&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991463&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4296319&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=4296319&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992730&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6549324&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5321329&ido=2014.04.01
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Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók: 

Sorsz. 
Ágazat
i sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 
Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató 
Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14 

2 2 Bsystems Telekom Kft. 2011.12.01 
3 3 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04 
4 5 PORTFOLIO TRADE SOLUTIONS Zrt. 2012.05.01 
5 6 Portfolio 4YOU Kft. 2012.01.02 
6 7 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16 
7 8 Tesco MBL Távközlési Zrt. 2012.03.01 
8 9 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16 

 

1.16.5. A közmű kiszolgálás, a közművesítettség fennálló konfliktusai 

A legfőbb fennálló konfliktus a közművesítettségben a település hidrogeológiai adottságával függ 
össze. A település a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik, ezzel 
a talaj, a talajvíz és rétegvizek szennyezési lehetőségének a teljes kizárására kell törekedni. 
Ennek érdekében konfliktus a településen a szennyvízelvezetésével kapcsolatban jelentkezik, 
mivel a felszín alatti vízbázis védelme a szennyvíz okozta szennyezés felszámolását különösen 
indokolná.  
Ezért: 

 A csatornázott területen a kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra nem csatlakozó ingatlanok 
rácsatlakozását meg kell oldani. 

 Vannak olyan beépített területek, amelyek nem rendelkeznek kiépített közcsatorna 
hálózattal miközben vezetékes vízellátása megoldott. Ezt a konfliktust fel kell számolni. 

A másik település szintű közműfejlesztést igénylő feladat a felszíni vízrendezés, a csapadékvíz 
elvezetés megoldása, különösen a már jelentkező elöntési események megszüntetésére, valamint 
a klímaváltozás hatására várható még szélsőségesebb csapadékesemények zavarmentes 
elvezetésének biztosítására. 
A közművek jelenlegi területfoglalása is konfliktus-teremtő adottság. A településen a 
racionálisabb közműelrendezés, közműfektetés felszín felett és felszín alatt egyaránt fontos nem 
csak a közterületek látványának, hasznosításának javítására, hanem biztosítani kell helyet a 
fasorültetés lehetőségére is, amely a klímaváltozás okozta felmelegedés mikrokörnyezeti hatás 
javítása érdekében szükséges. 
A közvilágítás arculatépítő és közbiztonság javító hatása érdekében a közvilágítás mennyiségi és 
minőségi fejlesztést igényel. 

1.16.6. Közművek és elektronikus hírközlés helyzetének elemzése 

A településen élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű-infrastruktúra 
kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-
ellátottság, a vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. Szinte teljes ellátottsággal 
rendelkezésre áll a kiépített hálózati rendszerén keresztül a villamosenergia ellátás, az 
egészséges vezetékes ivóvízellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás. A 
szennyvízgyűjtő közhálózat kiépítése a 2000-es években történt, de a rácsatlakozások mértéke, 
az ellátottságot rögzítő utolsó rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint 2013. január 1.-én 
még 80,1 %-os volt, aminek növelése nagyon fontos a település kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területi fekvése miatt. A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok 
ugyanis a szennyvizeket jellemzően házi szikkasztó medencékbe gyűjtik, ahonnan a szennyvíz 
döntő hányadát a talajba szikkasztják, veszélyeztetve a felszín alatti vizeket.  

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6495395&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=6495395&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5322071&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5717615&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5606071&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991398&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=5625047&ido=2014.04.01
http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3991825&ido=2014.04.01
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A településen magas (84 %-os) a vezetékes gázellátottság, amely jelzi, hogy az automatikus 
üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó hőellátás lehetősége majdnem település szintű. 
A környezeti állapot alakításában, a levegő tisztaságának javításában is szerepet tölt be a 
közműellátottság mértéke. A nagyon kedvező vezetékes gázellátottság mutatja, hogy a levegőt 
erősebben terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag kiváltása megtörtént, hozzájárulva a levegő 
tisztaságának a javításához. Meg kell azonban említeni, hogy az utóbbi években a családok 
gazdasági nehézségeinek hatására egyre többen használnak újra hagyományos nem vezetékes 
energiahordozót is, amely kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti állapotokat. 
A környezeti állapot javítását szolgálná, ha a hőellátás (hűtés, fűtés) energiahordozójaként a 
környezetbarát megújuló energiahordozók alkalmazásának aránya növekedne. A jelenlegi 
megújuló energiahordozó hasznosítása minimális. Az utóbbi években egy-egy ingatlannál már 
megvalósítottak napenergia hasznosítást szolgáló beruházást, napkollektorok, napelemek 
elhelyezésével, de ennek mértéke még energiagazdálkodási szempontból minimális. A 
szórványosan megjelenő napkollektorok, a hagyományos energiahordozók alkalmazását 
érdemileg még nem befolyásolják.  
A közművek elhelyezésének is van a környezeti állapotok alakításában szerepe. A föld feletti 
hálózatok szinte betöltve a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül, a megjelenésük esztétikai 
hatásával rontják a település arculatát, másrészt helyfoglalásukkal korlátozzák az igényes 
közterület alakítását és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás lehetőségét, az 
utcafásítás gondosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakításának megoldását.  
A felszín alatti közműelhelyezésnél sem tapasztalható, hogy törekedtek volna a takarékos 
elrendezésre, így a közművek helyfoglalása a felszín feletti terek hasznosítási lehetőségét is 
korlátozzák. 
A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket befolyásolják a felszíni vízelvezetés 
rendszerében előforduló hiányosságok. A település szinten a csapadékvíz elvezetésére néhol 
kétoldali, néhol egyoldali kialakított árok lenne hivatott, de ezek nem alkotnak hálózati 
rendszert, hidraulikailag rendezetlenek, sok a feliszapolódott, növényzettel benőtt szakasz. A 
jelentkező szélsőségesebb csapadék események zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló 
vízelvezető rendszer nem alkalmas. 
A felszíni vizek befogadója a településen áthaladó Dera- (és Kovácsi)patak és a Határréti-patak. 
Mindkét patak végbefogadója a Duna. A csapadékesemények alakítják a patakok vízszintjét, így 
annak nagy az ingadozása, különös tekintettel a mederkarbantartás hiányossága miatt. A 
szélsőséges csapadékesemények során a vizek mederben tartása időnként intézkedést, 
katasztrófa védelmi segítséget igényel.  
Meg kell jegyezni, hogy az a kedvező természeti adottság, amelyet a település mélyvonalain 
haladó vízfolyások, élővizek jelenthetnének, jelenleg kellően nem hasznosított. A vízfolyások 
jelenléte a település fejlődését is szolgálhatná.  
A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát 
meghatározó közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy közvilágítása az esztétikus 
egyedi lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel 
megoldott, így arculat-alakító hatása nem érvényesülhet.  
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

Csobánka az alábbi környezetvédelmi vonatkozású helyi rendeletekkel, programokkal, illetve 
tervekkel rendelkezik: 

 Csobánka község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2011. (V.26.) 
önkormányzati rendelete a települési környezet védelmét szolgáló helyi 
rendelkezésekről 

 Csobánka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja - 2010-2014. év 
 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának Együttes 

Hulladékgazdálkodási Terve 
 

1.17.1. Talaj, felszíni és a felszín alatti vizek 

A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 
27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
értelmében. Ez alapján a település a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából 
fokozottan érzékeny területek, valamint a felszín alatti vízminőség védelmi szempontból 
kiemelten érzékeny terültek közé tartozik. Csobánka érzékenységi besorolása a beruházások 
tervezése során is elsődleges szempont. 
 
Csobánka két jelentős felszíni vízfolyása, a Kovácsi- és befogadója a Dera-patak, melyek a 
belterületen keresztül haladnak. A Kovácsi- és Dera-patak a Pilis leghosszabb vízfolyása. 
Pilisszentkereszti eredettel, Csobánka, Pomáz érintésével Szentendre alatt torkollik a Dunába. 
Az állandó vízfolyások a külterületek természetközeli állapotúak, belterületen részben 
szabályozott a medrük.  
Külterületen több kisebb időszakos forrás és vízfolyás is előfordul. Legjelentősebb állandó forrás 
a Szent-kút elnevezésű.  
A talajvíz a völgylejtőkön van, 4-6m közötti mélységben található.  
 
A tervezési terület érinti a Dera- és Kovács-patak (AEP418) és az Aranyhegyi- és Határréti 
patakok (AEP279) ,,Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről" szóló 
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) 
kijelölt felszíni víztesteket, ezért az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a 
VGT-ben szereplő, erre a víztestekre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az Európai Unió 
Víz Keretirányelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé. 
 
A fokozott és kiemelt érzékenységi besorolások oka Csobánka területén, a felszínen, illetve 
közvetlenül a felszín közelében található, felszíni eredetű szennyezésekre különösen érzékeny 
karsztos képződmények. Ezen képződményekre a térségben több közcélú vízellátást biztosító 
ivóvízbázis települt, melyek vízminőségének védelme érdekében különös figyelmet kell fordítani 
a karsztos képződményekben gyorsan terjedő szennyeződések megakadályozására. 
 
A talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvezőtlen, hogy bár a 
szennyvízcsatorna-hálózat részben kiépült, a rákötések aránya alacsony. A keletkezett 
szennyvizek derítőaknákba kerülnek, melyek ha nem megfelelően kialakítottak potenciális 
szennyező forrást jelentenek a talajra és a felszín alatti vizek minőségére. Ez a település helyi 
vízkiviteli bázis védelme miatt kiemelkedő jelentőségű probléma, tekintette arra, hogy Csobánka 
területének nagy része a Dunakanyar vízbázisának háttérterületéhez tartozik. 
A Kraxner Szociális Foglalkoztató Intézet és a Szociális Otthon szennyvizeit 2db biológiai 
szennyvíztisztító berendezéssel kezelik és tisztítás után a Dera-patakba vezetik.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pilis_(hegys%C3%A9g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pilisszentkereszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csob%C3%A1nka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pom%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szentendre
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
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A patakok számára potenciális szennyező forrást a helytelenül kialakított közműpótlók, illetve a 
burkolt utakról árokrendszeren keresztül lefolyó csapadékvíz jelenti. A belterületen a 
csapadékvíz elvezetését általában nyílt árokrendszer biztosítja. 
 
Bár a település nem rendelkezik kiterjedt mezőgazdasági területekkel, azonban a 
patakvölgyekben lévő szántóföldek esetében veszélyforrást jelent a mezőgazdasági 
tevékenységből származó diffúz szennyezés. A mezőgazdasági területek művelése során a 
kemikália használat, a talajt, a talajvizeket, és a felszíni vizeket veszélyezteti. A műtrágyák és 
permetszerek nagyon jól oldódnak, így a csapadék beszivárgásával könnyen eljutnak a 
talajvízbe.  
 
Talajvédelem tekintetében a legfőbb probléma az erózió veszély, valamint a részletes 
környezetföldtani felmérés hiánya. 
A település domborzati adottságai igen változatosak. Éppen ezért a termőföld védelmére 
különös figyelmet kell fordítani. A Hosszú-hegy és Határ-rétek mentén, azok déli lejtőin a 
meredek terepviszonyok miatt erózió-veszélyes területek találhatók, mely a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Térsége Területrendezési Tervében is szerepel. Bár a terv nem lett jóváhagyva, de hatályos 
rendezési terv is megerősíti annak előírásait, mely szerint: 
"A védett természeti területen lévő erózió-érzékeny területeken erózió elleni intézkedést csak akkor 
kell tenni, ha a védett értékek fennmaradása veszélyeztetett. A védett területeken kívüli, 25%-nál 
meredekebb területeket erdősíteni, a 17- 25% közötti meredekségű területeket gyepesíteni vagy 
erdősíteni kell. Az erdők elsődleges rendeltetése védelmi legyen. A vízeróziónak kitett területeken 
vízmosáskötésre elsősorban mérnökbiológiai módszereket kell alkalmazni." 
 
A talajok védelmével összefüggő feladat a bányászati tevékenység, a tájsebek rekultivációja. A 
község közigazgatási területe 1 db bányatelekkel (Csobánka I. - dolomit) érintett, mely a 
0142/80, 0142/81- es hrsz.-ú földrészleteken található.  
Felhagyott bányaterület található a 02/3 és a 062/9 helyrajzi számú telkeken. 
 
Bár a felszín alatti vizek minőségéről, illetve a Dera-patak vízminőségéről nem áll rendelkezésre 
pontos adat, de feltételezhetően a csatornázás, valamint az illegális szennyvízelvezetések 
megszüntetése jelentősen javítaná a vízminőséget. 

1.17.2. Levegőtisztaság és védelme 

Levegőminőség-védelmi szempontból a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi 
agglomerációk és zónák kijelöléséről, a települést az 1. kategóriába sorolja. Ez Budapest és 
környéke légszennyezettségi agglomerációját jelenti.  
Ennek alapján a légszennyezettség az alábbi zóna csoportokba tartozik: 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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gén- 
dioxid 

Szén- 
monox
id 

PM
10 

Benzol 
Talaj-
közeli  
ózon 

PM10  
Arzén  
(As) 

PM10  
Kadmi
um  
(Cd) 

PM10  
Nikkel  
(Ni) 

PM10  
Ólom  
(Pb) 

PM10  
benz(a)
-pirén 
(BaP) 

Légszennyezettségi agglomeráció 

1. Budapest  
és környéke 
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában zónacsoport vagy zónatípus (a továbbiakban együtt: 
zónacsoport) a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet jelent, amelyen belül a 
környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja 
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tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a 
továbbiakban: VM rendelet) 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.  
Budapest es környéke területi zóna erősen szennyezett elsősorban NO2, PM10 tekintetében. A 
zónába sorolás a tervezési területre nem ad értékelhető adatot, ugyanis a zónán belüli átlagot 
jeleníti meg. 
 
Az agglomerációban a légszennyezés megállapítására a mérőhálózat hivatott, mely folyamatosan 
végrehajtja a légszennyezettség méréssel történő ellenőrzését. Az országban és így az 
agglomerációban is a levegőminőség mértékének, tér- és időbeli alakulásának megállapítása 
telepített mérőhálózati keretek között történik. 
Csobánkán és környékén sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem történik. A 
területhez legközelebb eső mérési pontok Vácon, illetve a Pesthidegkúton találhatók. 
Ezek folyamatos adatai az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnál elérhetők. A 
rendelkezésre álló adatok jó és kiváló értékeket mutatnak. A község levegőminőségi állapota 
kedvező, klimatikus gyógyhelyként tartják számon. 
 
Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve burkolatlan 
utakról származó por, valamint a bányászati tevékenység diffúz terhelése jelenti.  
A mezőgazdasági tevékenység esetében elmondható, hogy a település nem rendelkezik nagy 
kiterjedésű, intenzíven használt szántóterületekkel, továbbá a domborzat tagoltság is 
megakadályozza a deflációból eredő porszennyezést. 
A jelentősebb belterületi utak többnyire burkoltak, a település mellékútjai burkolatlan földutak, 
melyek különösen a nyári időszakban jelenthetnek porszennyezést. 
A településen jelentősebb légszennyezettséget okozó ipari tevékenység a bányászat.  
A légszennyezés ezen kívül a fűtésből és a közlekedésből ered. A település lakásállományának 
nagy része rendelkezik gázellátással, így a téli szezonban sem jelentkezik jelentős kommunális 
fűtési eredetű levegőszennyezés. 
 
A közigazgatási területen haladó, belterületet is érintő 1109 jelű közút okoz említendő 
légszennyezést, mely elsősorban annak közvetlen közelében tapasztalható. A közlekedési 
eredetű emissziót jellemzően szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok és telítetlen 
szénhidrogének alkotják. Ezek közül a telítetlen szénhidrogének közvetlenül az utak 
környezetében rakódnak le.  
 
Az üzemi jellegű légszennyezés tekintetében a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer 
(LAIR) önbevallásos alapon működő adatai alapján egy levegőszennyezést okozó telephely 
helyezkedik el Csobánka külterületén a 064 hrsz.-on. 
A Felügyelőség nyilvántartása szerint a legnagyobb arányban kibocsátott szennyezőanyag a CO 
és a NO melynek kibocsátója a Biline Kft. telephelye. Az alábbi táblázatban szerepelnek a 
bejelentett szennyező anyagok éves bontásban. 
1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 47 53 53 53 206 

2 - Szén-monoxid 1 102 1 237 1 237 1 237 4 813 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 964 1 083 1 082 1 084 4 213 

7 - Szilárd anyag 281 316 316 316 1 229 

 
A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a településen a szennyező források 
mennyisége alacsony, azonban tekintve Csobánka völgyben való elhelyezkedését nagy figyelmet 
kell fordítani a levegőtisztaságra. 
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1.17.3. Zaj- és rezgésterhelés 

Csobánka általános zajterhelését jellemzően a közúti közlekedésből származó zaj mértéke 
határozza meg, tekintve, hogy a település közigazgatási területén, illetve annak környezetében 
jelentős zajforrással üzemelő ipari tevékenység nincs, vasútvonal nem érinti a települést és a 
repülési zaj is elhanyagolható. 
 
Csobánkán a 1109 jelű közútvonal halad keresztül, mely a 1111 jelű közút és a 10-es számú főút 
közötti kapcsolatot biztosítja, így átmenő forgalom jellemző a településen. 
A 1109 jelű közút forgalma önmagában nem kiemelkedő, azonban a belterületi szakaszán a 
kialakult szűk keresztszelvény miatt a védendő épületek homlokzata előtt jelentős a zajterhelés. 
Sajnos a lakóházak utcafrontja sok esetben nagyon közel van az út középvonalához.  
 
A főútvonal forgalomból adódó zajterhelése mellett időszakosan bár, de meghatározó a katonai 
gyakorlótér kiképzési időszakban előforduló zajterhelése. A honvédség lőgyakorlat esetén 
előzetes tájékoztatást ad a települési önkormányzatnak. 

1.17.5. Hulladékkezelés 

A településen a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott, a kommunális szilárd hulladékot 
szervezett keretek között elszállítják, a hulladékgyűjtés időszakosan az üdülőterületekre is 
kiterjed. A veszélyes hulladékok begyűjtése és elszállítása szintén megoldott. A településen 
hulladéklerakó, dögkút nem található. 
 
Illegális hulladéklerakás a település több pontján volt tapasztalható. Jellemzően a patak mentén, 
valamint a kül-, és belterületek peremén, valamint a bányák környezetében fordult elő, de 
sajnálatosan a kirándulóhelyek és turistautak mentén is jellemző volt a szemetelés. 
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának együttes 
hulladékgazdálkodási tervében lévő kutatás szerint a lakosságnak több mint a fele az illegális 
hulladéklerakást tartja potenciális szennyező forrásnak. A hulladékok által okozott 
környezetszennyezés problémájának lehetséges megoldását a helyi lakosság 43%-a a 
jogszabályok szigorításában látja. 
 
Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer adatai szerint a településen két bejelentett 
telephely található, melyek telephelyén tevékenységük folytán hulladékok keletkeznek. Ezek a 
következők: 
Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola - MHAA Csobánkai Harcászati 
Gyakorlótér és Bázis - 2014 Csobánka külterület hrsz.: 064 

Hulladék 2004 2006 Összesen (kg) 

130501* - Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok 16 200 14 800 31 000 

Összesen (kg) 16 200 14 800 31 000 
 

A veszélyes hulladékokat az EWC kód melletti * jelöli.  

 
Székely Zoltán - telephely - 2014 Csobánka Szellő u. 26. 

Hulladék 2004 
Összesen 

(kg) 

130205* - Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 15 15 

150202* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

15 15 

160107* - Olajszűrők 10 10 

160120 - Üveg 30 30 

160601* - Ólomakkumulátorok 10 10 

Összesen (kg) 80 80 
 

A veszélyes hulladékokat az EWC kód melletti * jelöli.  

 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

192 

192 

 
A településen egyéb nyilvántartott ipari vagy mezőgazdasági kibocsátó nincs. Az intézményi 
szennyvizek egy része a szociális foglalkoztató mellett kialakított helyi tisztítóba kerül, a 
lakóterületi szennyvizeket a település igazgatási területén kívülre, egy engedélyezett leürítő 
helyre szállítják  
 

1.17.6. Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetterhelés elsősorban a felhagyott, degradált területek, másodsorban illegális 
hulladéklerakás formájában jelenik meg a településen. Degradált terület, felhagyott bánya 
található a Kis-Kevély nyugati oldalán, a honvédségi területen környezetében, valamint 
Pilisvörösvár felé haladva a 1109 jelű közút északi felén. Mint minden külszíni fejtés, ezek is 
kedvezőtlen esztétikai hatásúak, elsősorban a dél felöl érkezők érzékelhetik a vizuális 
környezetterhelést, melyet valamelyest ellensúlyoznak a szomszédos erdőterületek. 
 
Illegális hulladéklerakás a település több pontján tapasztalható, leginkább a patak menti 
részeken, a bányaterületek környezetében, valamint a beépített területek határában fordulnak 
elő. Ezek megszüntetésére vonatkozóan az Önkormányzat több alkalommal kísérletet tett, 
azonban ennek ellenére még mindig vannak olyan településrészek, ahol szerves és a vegyes 
kommunális hulladéklerakás is jellemző. Sajnálatos módon a turista útvonalak mellett is gyakori 
a hulladék látványa.  
 
Vizuális környezetterhelés okozói nem csak a bányák és az illegális hulladéklerakások lehetnek, 
de a kedvezőtlen beépítések, nem rendeltetésszerű területhasználatok is okozhatnak problémát. 
Ebbe a csoportba tartoznak a leromlott állagú épületek lakóingatlanok is. Ezek jellemzően a 
Plandics tér környezetében, valamint az időszakosan használt üdülőterületek esetében fordul 
elő, ahol a tulajdonosok ritkán, vagy egyáltalán nem látogatják, használják ingatlanjaikat, így a 
fenntartás hiánya miatt mind telken belül, mind a közterületen elhanyagolt, rendezetlen a 
terület. 
 
Csobánka belterületétől délre található egy kelet-nyugati irányban végig futó magasfeszültségű 
távvezeték, mely esztétikai szempontból zavaró hatású, a természeti környezetben tájidegen 
elemként jelenik meg. 
 

1.17.7. Árvízvédelem 

Csobánkát a vízügyi ágazat, mint klasszikus árvízvédelmet igénylő települést nem tartja nyilván, 
azaz Csobánka nem árvíz-veszélyeztetett település. Ez természetesen nem zárja ki, a 
közelmúltban is előforduló elöntés ismételt előfordulásának lehetőségét. 
Az előfordult elöntést a vízelvezető rendszer és annak karbantartásának hiányossága okozta, 
valamint azok a vízelvezető rendszert érintő átalakítások, horhosok-árkok felszámolása, 
területének beszűkítése, amelyeknek víztároló képességének csökkentése-elvesztése a 
vízelvezető patakok túlterhelését eredményezték.  
Az éveken át tartó szárazabb időjárás időszakában emberi beavatkozásokkal csökkentették a 
vízelvezető rendszer területfoglalását és korlátozták egyes helyeken a víz útjának természetes 
lefolyását. A fenntartott medreket is benőtte a növényzet, ezzel csökkentve a víz-befogadó, 
tároló és vízszállító képességét. A szárazabb időjárást nedvesebb időszak váltotta fel, amelynek 
hatására jelentkező záporok zavarmentes vízelvezetésének biztosítására a jelenlegi vízelvezető 
rendszer nem alkalmas. A nedves időszakkal jelentkező terhelést növeli a szélsőséges (tartósabb 
és nagyobb intenzitású) csapadékesemények előfordulása, amelyre a település vízelvezető 
hálózata nincs felkészítve. A vízgyűjtő területén a beépítés növekedésével a felszínen lefolyó víz 
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mennyiségileg is növekedett, azonban a tapasztalt villámárvizes elöntéseket a csapadékok 
összegyülekezési idejének csökkenése okozza. Ennek eredményeképpen a nagy intenzitású, akár 
rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely 
biztonsággal a jelenlegi mederben nem elvezethető. A patakok nagy esése mellett lezúduló 
gyakran sok hordalékot szállító víztömeg olyan eróziós hatással bír, amelynek kezelése csak 
komoly, a teljes vízgyűjtőre kiterjedő rendezési elvek mellett kezelhető. 
A település mielőbbi feladata a vízelvezető rendszerének átfogó felülvizsgálata, a szélsőséges 
csapadékesemények zavartalan elvezetéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása. 
A település két fő vízelvezető patakja a Határréti-patak és a Dera-patak. Mindkettő az előbbi 
Aranyhegyi patakként Budapest III. kerületének területén, az utóbbi, Dera-patakként Szentendre 
területén torkollik a Dunába. A Duna nagy kiterjedésű vízgyűjtőjéről változó mennyiségű vizet 
szállít, amelynek hatására a folyón árhullámok alakulnak ki. Az árhullámok levonulásakor a 
Dunába torkolló patakok medrében visszatorlódás fordul elő, de ennek hatása nem ér el 
Csobánkáig. 

1.17.8. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Talaj, felszíni és a felszín alatti vizek 
Csobánka felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából, valamint a felszín alatti 
vízminőség védelmi szempontból fokozott, illetve kiemelt érzékenységi besorolással 
rendelkezik, köszönhetően a felszínen, illetve közvetlenül a felszín közelében található, felszíni 
eredetű szennyezésekre különösen érzékeny karsztos képződményeknek. Ezekre a 
képződményekre települt több közcélú vízellátást biztosító ivóvízbázis, így a szennyezések 
megelőzésére különös figyelmet kell fordítani. 
Konfliktust jelent, hogy a településen a szennyvízcsatorna-hálózat részben kiépült, azonban a 
rákötések aránya alacsony. A keletkezett szennyvizek derítőaknákba kerülnek, melyek ha nem 
megfelelően kialakítottak potenciális szennyező forrást jelentenek a talajra és a felszín alatti 
vizek minőségére. Feltételezhetően a csatornahálózat teljes egészében történő kiépítése, 
valamint az illegális szennyvízelvezetések megszüntetése jelentősen javítaná a vízminőséget. 
A belterületi vízfolyások, így a Kovácsi-, és Dera-patak vízminőségének javítását elősegítené a 
belterületi részen lévő szabályozott patakmedrek természetközeli rendezése, revitalizációja, 
mely a vízfolyások öntisztulásához nagyban hozzájárulhatna. 
A talajvédelem a felszíni és felszín alatti vízminőség-védelemmel szorosan összefügg. 
Megemlítendő a településen előforduló erózióveszély, mely a meredek lejtésű rézsűk esetében 
áll fenn, különösen a Határ-rétek környezetében. Ezen területek esetében talajvédő gazdálkodás 
jelentősen csökkentené az erózió veszélyét. 
 
Levegő 
Levegőminőség tekintetében elsősorban a forgalom, valamint Budapest háttérterhelése 
említendő meg. A környékén légszennyezettség mérés nem történik, így adatok hiányában a 
helyszíni tapasztalatokra támaszkodhatunk.  
A 1109 jelű közút okoz említendő légszennyezést, mely elsősorban annak közvetlen közelében 
tapasztalható. E mellett a diffúz légszennyezés, azaz a szántóföldekről illetve burkolatlan utakról 
származó por számottevő, mely lokálisan jelentkezik. 
Jelentősebb légszennyezettséget okozó ipari tevékenység nincs a településen. A kedvező arányú 
gázbekötések miatt a kommunális fűtési eredetű levegőszennyezés sem számottevő.  
A Csobánka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja szerint a Megyeri híd 
megépülése óta tapasztalhatóan nőtt a térség légszennyezése, mely az M0-ás autópálya budai 
szakaszának hiánya miatt érezhető.5 

                                                        
5 Csobánka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja - melléklet a 

30/2010.(II.25.) KT határozathoz 
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Zaj 
A 1109 jelű közút forgalma önmagában nem kiemelkedő, azonban a belterületi részén szakaszán 
a kialakult szűk keresztszelvény miatt a védendő épületek homlokzata előtt jelentős a 
zajterhelés, melyet tovább ront, hogy lakóházak utcafrontja sok esetben nagyon közel van az út 
középvonalához. E mellett a katonai gyakorlótér kiképzési időszakban előforduló zajterhelése 
érzékelhető a településen. 
 
Hulladék 
A településen a hulladékgyűjtés szervezetten történik, azonban a bevezetett szelektív gyűjtési 
rendszer sok kihívással állítja szembe a települést (az elhelyezés, a nem rendeltetésszerű 
használat problematikája). A legnagyobb problémát azonban az illegális hulladéklerakás jelenti, 
az elmúlt időszakban a két nagyobb illegális hulladéklerakó megszüntetése ellenére több helyen 
is újabb, kisebb-nagyobb mértékű lerakások történnek.6 
 

                                                        
6 Csobánka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja 
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők) 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

A BATrT szerint a települést földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti. Csúszás-, 
süllyedésveszélyes terület a településen nem található. 
 
Magyarország szeizmikus zónatérképe. 
Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-
os meghaladási valószínűséggel, az 
alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás g 
(gravitációs gyorsulás) egységben.  
Csobánka Magyarországi viszonylatban sem 
tartozik a földrengés veszélyeztetett területek 
közé. 

 
A településen találunk bányákat, azonban ezek csak külszíni fejtések, így nem hordoznak 
magukban veszélyforrást. 
 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

Csobánkán vízügyi ágazat által nyilvántartott klasszikus árvízveszélyes terület nincs. Az 
előforduló „árvízi” elöntés a vízelvezető rendszer fokozottabb karbantartásával, a szélsőséges 
csapadékesemények elvezetésére történő alkalmassá tételével kizárható. 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

A település topográfiai adottsága alapján belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart 
nyilván.  

1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

A településen mély fekvésű területek a domborzati adottságok melletti mélyvonalakon alakult 
ki, ahol időszakos, vagy állandó vízfolyások haladnak. Ezek a vízfolyások vezetik le az előforduló 
források és a mélyebben fekvő felszínre törő rétegvizeket is. A mélyvonalon haladó vízfolyások 
természetes útjának fenntartásával a környezetének védelme biztosított. 
A település dél-nyugati szélén, a be nem épített területen kialakult mélyebb területrészről a 
vízelvezetést szolgáló vízfolyás környezetéből időnként tartósabban megáll a víz, amelyet a 
kialakult növényzet is jelez. Ez a terület beépítésre nem szánt természeti környezetben van, így 
rendezést nem igényel. 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 

A településen klasszikus árvízi és belvízi veszélyeztetés nincs, így árvízvédelemre és 
belvízvédelemre szükség nincs. Az előforduló villámárak okozta vízelöntésnél helyi 
vízkárelhárítási terv alapján az intézkedés az önkormányzat feladata, szükség esetén a 
katasztrófavédelem bevonásával. 
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1.18.3. Egyéb veszélyeztetettség 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

A változatos morfológiai adottságok a külterületi erdőségek esetében nem okoznak problémát. 
Nem véletlen, hogy országos viszonylatban Csobánka magas az erdőterületek aránya.  
A szántóföldek esetében a változatos lejtési viszonyok már kedvezőtlenebbek, tekintve hogy 
erózió, illetve defláció fokozottabban jelentkezik. 
Kiemelendő, hogy a változatos domborzat amellett, hogy gazdasági szempontból kevésbé 
kedvező (mezőgazdasági területek művelése, beépítési nehézségek, magasabb beruházási 
költségek), természetvédelmi és tájképvédelmi szempontból rendkívül előnyös. A meredek 
lejtőknek köszönhetően magas az erdőterületek aránya, a külterületi domboldalakon az egyéb, 
intenzívebb mezőgazdasági hasznosítás, illetve beépítés nehézségekbe ütközik, mindezeknek 
köszönhető, hogy megmaradt ezen területek viszonylagos természetközeli állapota. 
A belterületi lakóterületek szempontjából természetesen kedvezőtlen morfológiai adottság a 
telkek erős lejtése, mely nemcsak a beépítés, hanem a vízelvezetés esetében is nehézséget okoz. 
 

1.18.3.2. Tevékenységből adódó korlátozások 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

 Felszínalatti vízminőség védelmi terület 
 Források területe 
 Települést ellátó és áthaladó NÁ 400-as acny regionális ivóvíz gerincvezeték és 5-5 m 

védőterület igénye 
 Vízmű területek 

2. Szennyvízelvezetés 
 Szennyvíz nyomóvezeték és 3-3 m-es védőtávolsága 
 Szennyvízátemelők 20 m-es (bűzzár és zajszigetelés esetén) és 150 m-es (bűzzár és 

zajszigetelés nélkül) védőtávolsága 
3. Csapadékvíz elvezetés 

 Felszíni vízrendezést szolgáló árkok 3-3 m-es karbantartó sávval 
 Patakok 3-3 m-es karbantartó sávval 

4. Energiaellátás 
Villamosenergia 

 Göd-Pomáz-Tatabánya kétrendszerű 132 kV-os szabadvezeték hálózat nyomvonala az 
oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezete 

 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől 
mért biztonsági övezettel 

Földgázellátás 
 Szentendre-Pilisvörösvár DN 800-as nagynyomású szállítóvezeték biztonsági övezete 

25-25, egyes szakaszain 42-42 m. 
 Pilisvörösvár gázátadótól Csobánka gázfogadóját tápláló DN 110-es PE nagyközép-

nyomású földgáz gerincvezeték 9-9 m-es biztonsági övezete 
5. Elektronikus hírközlés 

 Bányaüzemviteli kábel nyomvonala 
 Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye 
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A településen és annak környékén változatos felépítésű kőzetek fordulnak elő, melyek közül a 
legjellemzőbb a triász-korú, dachsteini típusú mészkő és dolomit. A dolomit a Kevélyekben 
jellemző, míg a mészkő elsősorban az Oszolyon és a Csúcs-hegyen fordul elő. Ezek mellett a 
homokkő és agyag is megtalálható Csobánkán. A hárshegyi típusú homokkő a legnagyobb 
tömegben a Csúcs-hegyen és a Csobánkai nyeregben figyelhető meg. A csobánkaiak által jól 
ismert agyag a község belterülete alatt található, és az építkezések alkalmával feltáródik. 
 
Az erős kéregmozgások következtében forróvizes oldatok törtek a felszínre, melynek eredménye 
a dolomit átalakulása porló dolomittá (murva) és a homokkő cementálódása. A „murva” és az 
erősen cementált homokkő Csobánka földjének két legismertebb terméke.  
 
Az említett nyersanyagok bányászata régre vezethető vissza, az egykori Csobánkai kőbányák 
nemcsak a települést, de az egész környéket ellátták nyersanyaggal. A bányák mára felhagyottá 
váltak, csak egy bányatelek van nyilvántartva, mely a Nemzeti Park területén Garancson 
helyezkedik el. 
 

1.20. Városi klíma 

A településen belül, a mesterségesen kialakított környezetben a beépítés miatt sajátos éghajlat 
alakul ki, amit „városklímá”-nak neveznek. A be nem épített külterület felöl a beépített terület 
felé haladva egyre magasabb lesz a hőmérséklet, amelynek növekedését a beépített területen 
megjelenő zöldfelület, vízfolyás, patak medre, kisebb beépítettségű telek meg tudja törni. De a 
beépítés „sűrűjében” a hőmérséklet növekszik és azzal együtt a hőérzet fokozódik. 
A „városi” klíma alakítását település szinten a meteorológiai adottságok alapvetően 
befolyásolják, de azt a beépítéssel, annak az alakításával, intenzitásával javítani is és rontani is 
lehet. Csobánka meteorológiai adottsága alapján a város napfénytartama 1950-2000 óra/év. Az 
évi középhőmérséklet a 8-10 °C. A júliusi középhőmérséklet 20-22 °C, a domborzati 
viszonyoknak megfelelően változik. A januári középhőmérséklet -1 °C. A hőmérséklet átlagos évi 
ingása Csobánka térségében (21-22 °C), az uralkodó szélirány az északnyugati. Az évi csapadék 
mennyisége 600-700 mm, területre a nyári (tavasz végi) csapadékmaximum a jellemző. A 
legcsapadékosabb hónap több éves átlagot tekintve a május. 
A meteorológiai adottságokat a beépítettség intenzitása a település központjában erősen rontja. 
Javítás lehetőségét a település topográfiai viszonyai az épített környezetben az átszellőzés 
lehetőségét segíti. Az uralkodó észak-nyugati szélirány és a szélirányban haladó, az épített 
környezetet megtörő patak medrek segítik a település átszellőzését. A jelentősebb átszellőzést 
segítő patakmedrek a Kovácsi-patak és a Dera-patak. (A Határréti-patak a település beépítésre 
nem szánt részén halad.) 
A beépített terület mikroklímáját az utcafásítások javíthatják a napfényhatást csökkentő 
árnyékoló hatásukkal. A fasorok telepítésének lehetőségét pontosan ahol hiányosak, korlátozzák 
a föld felett vezetett közműhálózatok (villamosenergia ellátás és elektronikus hírközlés 
hálózatai), de a földalatti fektetésű közművek és a vízelvezetést szolgáló nyílt árkok is 
korlátozzák a fák, növények telepítési lehetőségét. 
A klímaváltozás már jelentkező hatásainak kezelésére sem készült fel Csobánka. Nem készült fel 
az előforduló több napos szélsőséges nyári meleg-napos napokra, amikor éjszaka sem hűl le a 
levegő, így az árnyékoló növényzet hiányában az épületek homlokzata felmelegszik, a 
felmelegedés hatására a lakásokban az éjszakai hőmérséklet is magas marad.  
A nyári meleg ellen az ingatlan tulajdonosok, gazdasági lehetőségeik függvényében egyedi klíma 
berendezések alkalmazásával, egyedileg próbálják a mikroklímájukat alakítani, amely 
energetikailag is problémás. Az egyidejűleg használt klímaberendezések, egyidejűleg jelentkező 



Csobánka Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata 2014. 

 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                             

                                                                SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730 , Fax: 290-9191, 

                                                                           E-mail: kasib@kasib.hu, titkarsag@kasib.hu 

                                                                                                   www.kasib.hu 

198 

198 

villamosenergia csúcsigényeket jelentenek, amelyre a közüzemű elosztóhálózat nincs 
felkészítve. Az energetikai probléma mellett a klímaberendezés kültéri egységének elhelyezése 
is problematikus.  
A klímaberendezések üzemeltetésének gazdaságosságán lehet enyhíteni a megújuló 
energiahordozók hasznosítási lehetőségének fokozottabb igénybevételével. 
A város a szélsőséges csapadékviszonyok kezelésére sem készült fel. A szélsőséges 
csapadékesemények biztonságos elvezetésére a jelenlegi felszíni vízelvezetés megoldása nem 
megfelelő. A tanulmányok másrészt a még szélsőségesebb csapadékeseményeket is jelzik.  
A klímaváltozás vizsgálatára készített előjelző tanulmányok egyrészt további hőmérséklet-
emelkedést prognosztizálnak, amelynek elviselését szolgáló, természetes (fasor, tudatos 
építkezés) és művi védelem kiépítési igényével kell számolni az élhetőség megteremtéséhez.  
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézise 
- problémák, értékek, fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összegzése 

 
Térségi kapcsolatok, településhálózat, összefüggések az országos és térségi tervekkel 

 

Csobánka Pest megyében, a Budapesti Agglomeráció észak-nyugati szektorában helyezkedik el, a 
Budapest (Óbuda) - Almásfüzitő között haladó 10-es főúttól északra eső térségben. Budapesttől 
mért távolsága 17,5km. Csobánka a járási rendszer 2013. július 15-i létrehozása óta - a 2014. 
február 25-én formálisan is megszűnő korábbi kistérségi rendszerrel egyébként megegyező 
lehatárolás szerint - a Szentendrei járáshoz tartozik, annak dél-nyugati határ-települése, a 
járásszékhely Szentendre városa. 
A község a térségi településhálózatban nem tölt be központi szerepet, nincs intézményellátási 
vonzáskörzete, a BATrT ezt a szerepkört nem tervezi megváltoztatni.  
A térségi úthálózathoz való kapcsolat terén is csak közvetett változás várható, amennyiben 
megépül az M0 autópálya nyugati szektora. Ez a fejlesztés ugyan a település közigazgatási 
területét nem fogja érinteni, de az agglomeráció körirányú kapcsolatainak fejlesztésével 
Csobánka szűkebb környezetével, a fővárossal és a tágabb térségekkel való közlekedési 
kapcsolatait is javítja majd. 
A települést az OTrT és a BATrT-ben szereplő tervezett új térszerkezeti elemek nem érintik, a 
vonatkozó térségi övezeti előírásoknak a hatályos TSZT megfelel (minimális eltérés csak az 
Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területek vonatkozásában 
mutatkozik), tehát elmondható, hogy a magasabb rendű tervek előírásai – a szükségszerű 
jogszabályi harmonizáción túl - önmagukban nem keletkeztetnek módosítási igényeket.   
 
A település társadalma 

 

Csobánkán 1990 és 2001 között csaknem ezer fővel nőtt a község lakossága, viszont 2008 óta 
erősen stagnál a népesség növekedésének üteme. A növekedés oka a kilencvenes évek elején 
meginduló szuburbanizációs hullám, vagyis a Budapestről az agglomerációba való áramlása a 
népességnek, ami az elmúlt évtizedben jelentősen lecsökkent. 
Egész Magyarországra az elöregedés folyamata jellemző, ez Csobánkán kisebb mértékű. Viszont 
a település 2001-es korösszetételéhez képest nőtt az idősebb népesség száma, és a fiatalkorúak 
száma csökkent. A nők és férfiak egyenlő arányban vannak a településen, egész Magyarországra 
nézve a nők többségben vannak.  
A népességnövekedés mértéke 2005-től csökken. Ez azzal magyarázható, hogy bár a 
szuburbanizációs hullám a kilencvenes években lezajlott, a kétezres évek elején még 
megfigyelhető volt ennek az utószele, ami 2012-re nagyjából lecsengett, így az elmúlt években 
jelentősen kevesebb a beköltöző.  
Ezek alapján elmondható, hogy a népességszám változásában a következő években hasonló 
tendencia várható, mint az elmúlt években. 
Egyértelműen megállapítható, hogy a településen élő kisebbségek legjelentősebb részét a roma 
lakosság alkotja, akik már a XVIII. század eleje óta élnek itt. Számuk mára 450 fő körülre tehető. 
A falu őslakos és betelepült lakossága elkülönül egymástól. A betelepültek a falu közösségi 
életében szinte egyáltalán nem vesznek részt, rokonságuk és baráti körük nem csobánkaiakból 
áll, és gyerekeiket sem a helyi oktatási intézményekbe járatják. 
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A település humán infrastruktúrája 

 
A település alapfokú egészségügyi ellátása a jelenlegi lakosságszámot tekintve megoldott. 
Átadták a felújított, bővített óvodát, ami a Családsegítő Szolgálattal együttműködve több esetben 
is tud segíteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek és családjaiknak. A 
Petőfi Sándor általános iskola 2012. szeptember 1-jétől állami fenntartás alatt áll. A tanulók 
száma folyamatosan csökken, 2013-ban nem volt első osztályos beiratkozó és a korábbi 200 
körül gyermeklétszám mára 43 főre csökkent. A diákok 100 százalékban roma származásúak. 
Azok íratják a gyermekeiket a helyi iskolába, akiknek nincs lehetőségük, hogy más települések 
iskoláiba járassák gyermekeiket tanulni, így a romák közül is van, aki nem helyben végzi 
alapfokú tanulmányait. 
Elsődleges feladat lenne elérni, hogy a település általános iskoláskorú gyermekei a helyi 
iskolában tanuljanak. Mivel az intézmény jelenleg állami fenntartásban van, nagyon szűk azon 
lehetőségek köre, melyekkel az önkormányzat változást tudna elérni ezen a téren. 
 
A település gazdasága 

 

Megfigyelhető a munkanélküliek arányának folyamatos növekedése, ami 1990-ben 2,3 %, 
viszont 2011-re már 6,1 %-ra nő. Az eltartottak, inaktív keresők és foglalkoztatottak aránya 
stagnál. 
A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya rendkívül magas, ez a foglalkoztatottak több, mint 70 
%-át érinti. Ez részben azzal magyarázható, hogy a településen kevés munkalehetőség van, 
részben pedig az az oka, hogy jelentős az újonnan betelepült népesség, akik eleve másik 
településen, főként Budapesten dolgoznak. Csobánkán kevés munkalehetőség van a helyben 
működő vállalkozások alacsony száma, a szélesebbkörű szolgálatatások és egyéb ellátó egységek 
hiánya miatt. A település egyetlen szálláshelye a cserkészparkban található. A szálláshely 
lehetőségek bővítése és a magánvállalkozások támogatás elősegítené a település részvételét a 
térség turizmusában. Mivel Csobánka egy potenciálisan alkalmas része a térségnek a turizmus 
fejlesztésére, újabb munkahelyek teremtését lehetne előirányozni például a turisztikai igényeket 
is építő vendéglátóipari egységek nyitásával, melyben a település jelenleg hiányban szenved. 
A település nem rendelkezik meghatározó húzóágazattal. Jellemzően szolgáltató cégek vannak a 
településen, mint például reklám, marketing, tervező iroda, számviteli szolgáltatás. 2000-ben a 
legtöbb működő vállalkozás az ingatlanügy és a gazdasági szolgáltatások területén volt, 2010-
ben már a szakmai, tudományos és műszaki vállakozásokból volt a legtöbb. A legkevesebb 
vállalkozás mindkét évben a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás és halászat 
nemzetgazdasági ágazataiban van jelen. 
A település népességének képzettségi színvonala nőtt. Az általános iskolát elvégzők száma illetve 
aránya is emelkedett. Tekintve, hogy a település általános iskolájának tanulói 100 százalékban 
roma diákok, ez a tendencia külön kiemelendő. Emellett nőtt az érettségizettek és az egyetemi, 
főiskolai és egyéb oklevéllel rendelkezők aránya is. 
 
Településüzemeltetés 

 

Gazdaságfejlesztési tevékenység 
A legutóbbi, 2004-es falufejlesztési koncepció összefoglalja Csobánka célkitűzésit, valamint 
feladatait és egyben a gazdaság fellendítésének előirányzata is szerepel benne. 
A település rendelkezik egy 2010-14-es gazdasági programmal, amelyben megjelennek 
területigényes fejlesztési javaslatok, melyek részben megvalósultak, részben nem. A program 
SWOT-elemzéséből kiderülnek a község külső tényezői és lehetőségei, melyek közé tartozik a 
turizmus és idegenforgalom fejlesztése, vállalkozások indításának ösztönzése, kulturális 
események szervezése, sportcentrum létrehozása, szociális ellátottság fokozása, Szent kút és a 
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Hubertusz Kápolna kulturális turizmus céljára való kialakítása, uniós, regionális lehetőségek 
kiaknázása, munkahely-teremtés vendégvárásban. 
A település gazdasági programjainak általános céljai közé tartozik az önkormányzat 
működésének stabilizálása, feladatok bővítése és színvonaluk növelése a lakossági igények 
kielégítésével. Célként megnevezi a tudatos politika kidolgozását, amely stabillá teszi a falu 
költségvetését és gazdálkodását fejlődő pályára állítja. 
 
Intézményfenntartás 
2013-ban az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban 
megváltozott. A szociális és gyermekvédelmi feladatok egy része a járási hivatalhoz, míg az 
alapfokú általános iskolai oktatás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KIK) került át. 
Az iskolának, mint ingatlannak a tulajdonjoga az állami fenntartás mellett is a helyi 
önkormányzaté maradt. 

 
Településüzemeltetési szolgáltatások 
Az önkormányzat egy településszolgáltató kft. megalakítását kezdeményezte, amely keretben az 
önkormányzati feladatok megoldhatók lennének, ez viszont nem valósult meg. A 
településüzemeltetési szolgáltatásokért az AHK KHT., a DMRV Zrt., az Oleandro 2000 Kft., a 
TIGÁZ és az ELMÜ felelős. 
 
Tájhasználat, tájszerkezet 

 
A település külterületeinek értékességét bizonyítja a rajta lévő több szintű természetvédelem, a 
Nemzeti Park kiterjedt területei, a Natura2000 területek, az ökológiai hálózat elemei, melyek a 
település jelentős részét lefedik.  
 
A 1.12.2.2. Tájhasználat, tájszerkezet vizsgálat című fejezetben Csobánka külterületének 
nyilvántartás szerinti, valamint valós tájhasználata részletesen elemzésre került, grafikus 
formában is szemléltetve.  
Az elemzések alapján a település külterületén jellemzően a természetvédelemnek alárendelt 
extenzív irányú tájhasználat figyelhető meg. 
A település hatályos rendezési eszközei is támogatják a természetvédelmi érdekeket, azaz a 
védett területeken nem jelenik meg olyan területhasználat, vagy övezet, ami negatívan, zavaróan 
hatna.  
 
A település fejlesztési területei a védett területeken kívülre vannak kijelölve. Ide tartozik a 
Hubertusz nyaralótelephez kapcsolódó lakóterület bővítés, valamint a Kovácsi-patak mellett 
kijelölt különleges beépítésre szánt sportterület. A sportterület kijelölése önmagában nem jelent 
problémát, azonban szabályozása során érdemes lenne szigorúbb előírásokat alkalmazni, mely a 
megengedett beépíthetőséget korlátok között tartja, elsősorban a tájbaillesztést, valamint a 
terület kevésbé intenzív használatát támogatva. 
 
A művelési ágtól eltérő, intenzívebben használat területek esetében vizsgálandó a megfelelő 
övezeti besorolás, valamint az elhelyezhető funkciók köre, különösen a védett területeken 
megjelenő lovardák, lakó és üdülő funkciók tekintetében. 
 
A település tájszerkezetében a hagyományos tájhasználati formák és evvel összefüggésben a 
természeti értékek továbbra is megőrzendőek, melyeket a természeti védettségi kategóriák 
mellett a településrendezés eszközeivel is biztosítani kell. Megemlítendő a védettségi kategóriák 
rendezési eszközökben való aktualizálása, mely jelenleg eltéréseket mutat az ökológiai hálózat 
puffer területeinek lehatárolásában.  
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A helyi védett természeti értékek, valamint a művi értékvédelem védettségi kategóriái és elemei 
a jövőben szintén tisztázandóak. 
 
Nem kifejezetten a településrendezés problémaköréhez tartozik, de megemlítendő a 
külterületen lévő külszíni fejtések rekultivációja. Csobánkán egy olyan felhagyott bányaterület 
található (072/9 hrsz-ú terület "b" alrészlete), mely jelenlegi formájában rekultivációra szorul. A 
többi bányaterület már a felhagyás óta eltelt időszakban olyan természetes, spontán 
regenerálódáson ment át, hogy további beavatkozás nem szükséges. Mivel ezek a felhagyott 
bányaterületek a védett természeti területeken helyezkednek el, így intenzív hasznosításuk sem 
támogatott. 
 
A külterületeken megfigyelhető az inváziós fajok terjedése (Robinia, Solidago, Elaeagnus). Ezek 
elsősorban a zavarással érintett, nem védett területeken jellemzők, az ellenük való védekezés a 
megfelelő kezeléssel, műveléssel lehetséges. 
 
Zöldfelületi rendszer 

 
A település zöldfelületi elemzéséből kitűnik, hogy elsősorban minőségi, másodsorban 
mennyiségi értelemben fejlesztésre szorul. A hatályos TSZT és HÉSZ által kijelölt zöldterületeken 
tervszerűen kialakított közparkokra, közösségi terekre lenne szükség, továbbá fontos lenne egy 
egységes koncepció szerint kialakított arculat, mely nemcsak a kertberendezési tárgyak 
használatában, információs táblák kihelyezésében, valamint fogadókapuk kialakításában 
nyilvánulhat meg, de egységes műszaki megoldások alkalmazását is előirányozná. A változatos 
domborzati adottságok miatt a szintkülönbségeket áthidaló támfalakra különböző műszaki 
megoldások jönnek létre, melyek rendezetlen összhatást eredményeznek. 
 
A terepadottságok miatt a belterületi utcák fásítottsága alacsonynak mondható. Erre magyarázat 
az utcák szűk keresztmetszeti kialakítása, a közművel jelenléte. Javasolt lenne települési szinten 
megvizsgálni a fásítás lehetőségét, továbbá kiemelt figyelmet kellene fordítani a településre 
bevezető utcák fasorral történő hangsúlyozására. 
 
Csobánka egyik kedvező természeti adottsága patak menti elhelyezkedése, azonban ennek 
kihasználása ez idáig kevéssé történt meg. A lakóterületek és a vízfolyás menti zöldfelületek 
között nincsen kapcsolat, így elvész Csobánka kedvező adottságú vízfolyás menti jellege. A 
zöldfelület fejlesztések a természeti adottságok kihasználásával, a szabad területek fejlesztésével 
képzelhetők el, melynek következtében a belső településrészek jellemzően alacsony zöldfelületi 
ellátottsága csökkenthető. A megfelelő övezeti besorolások meghatározásával, jól meghatározott 
funkciók adásával, a vízfolyás természetközeli rendezésével egy „rekreációs ökológiai-
zöldfolyosó” hozható létre, mely hozzájárulhat a település minőségi fejlődéséhez. A településen 
tervezett zöldfelületi, illetve egyéb fejlesztések esetében szükséges a patak medrének és 
csatlakozó közparki területeinek természetközeli rendezése.  
 
Településszerkezet 

 
Csobánka településszerkezetének meghatározó eleme a domborzat, a hegyek vonulatai és a 
patakok vonalvezetése, amelyek a település kialakulásától kezdve a mai napig természetközeli 
karaktert kölcsönöznek a dombok közötti völgyben elhelyezkedő településmagnak és a 
domboldalakra felkúszó beépítéseknek egyaránt. 
A domborzati adottságokhoz illeszkedő településszerkezet egyes finom részleteiben 
szemléletesen közvetíti a történeti fejlődés stációit is. Más és más az utca-, tömb- és 
telekstruktúra a történeti településmagban, a villaövezetben, a nyaraló- és üdülőterületeken és a 
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közelmúltban beépített Hanflandon is, gyakran tükrözve és megőrizve az adott időszak 
jellegzetes területhasználatát, építészeti kultúráját. 
Értékes elemek a jellegzetes útelágazások, teresedések, amelyek helyenként egyértelmű 
utalásokat őriznek a település soknemzetiségű múltjából (Szerb tér és a kapcsolódó utcák, 
Plandics tér környezet, Rózsa utca-Rákóczi Ferenc utca, Hubertusz nyaralótelep, Villaövezet). 
Mindezen adottságok és jellegzetességek megőrzése minden beavatkozásnál és a fejlesztések 
esetén is elsőrendű szempont kell, legyen, az illeszkedés szempontjai kiemelten kezelendők 
mind az utca- és tömbszerkezet, a telekstruktúra, a beépítés karaktere, lépték- és 
arányrendszere vonatkozásában, különös tekintettel a táj és a település vizuális 
kapcsolatrendszere (kilátások és rálátások) tekintetében. 
 
Belterületi területhasználat 

 
Csobánka belterületének területhasználata homogénnek nevezhető. Jellemzően lakóterület, 
különbség a lakó és intézményi, illetve a lakó és üdülő épületek aránya szerint tapasztalható. 
Lakódomináns terület a történeti településmag, a villaövezet és a Hanfland területe. A történeti 
településmagban a lakófunkció mellett megtalálhatók a főbb intézményi funkciók. A villaövezet 
és a Hanfland tisztán lakó területnek nevezhető. 
Átalakuló, lakó és üdülő funkciót vegyesen tartalmazó területek a Hubertusz nyaralótelep és 
Csobánka hétvégi házas üdülőterületei, itt intézményi funkció nem jelenik meg. 
A település kapujában nagytelkes, zöldfelületbe ágyazott intézményi funkciók telepedtek meg.  
A központban nagyobb területet igénylő funkciók nincsenek, kivétel a sportpálya a Hanfland 
szélén. 
A nagy zöldfelülettel rendelkező temetők elkülönülten, a belterület déli szélén találhatók. 
A hatályos településszerkezeti és szabályozási tervben kijelölt fejlesztési területek lakó, 
településközponti vegyes és sportterületi fejlesztéseket tartalmaznak. Ezek közül csak a Kilátó 
utcai belterületbe vonás és telekalakítás valósult meg, de beépítés még ott is csak elszórtan 
indult meg. Mivel Csobánka jelenlegi belterületi telkei között is vannak még beépíthető 
ingatlanok, ezek az átalakuló üdülő területekkel együtt további fejlesztési tartalékot képeznek. 
Területigényes intézményi fejlesztésre azonban csak a fejlesztési területeken lesz lehetőség. 
 
Épületállomány  

 
Csobánka belterülete nagyrészt kertvárosias, helyenként falusias beépítésű. A beépítés 
jellemzően oldalhatáron álló. Az épületállomány jellemzően közepes állagú, magastetős, 
többnyire földszintes épületekből áll. 
Nagyobb épülettömeget a templomok és az intézmények épületei jelentenek, melyek - 
elsősorban a történeti településmagban - beékelődnek a lakóépületek közé. 
Az üdülőterületek jellemző épülete a faház, esetenként épített pincére telepítve. 
 
Épített környezet értékei 

 
A belterület épített értékei elsősorban a történeti településmagban, illetve kis számban az egész 
belterületen elszórtan találhatók. A hatályos HÉSZ rendelkezik ezek védelméről, de szükséges 
egy önálló helyi értékvédelmi rendelet megalkotása is, amelyben többek között rendelkezni kell 
az értékek kezeléséről, állapotuk fenntartásának feltételeiről. A HÉSZ-ben szereplő helyi 
védelemre méltó épületek körének kiegészítése vizsgálandó az 1.14.6.6. fejezetben felsorolt 
további értékes épületekkel. 
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Közlekedés 

 
Az 1109 jelű út belterületi szakaszának nem megfelelő paraméterei, szűkületei, helyenként 
közlekedésbiztonsági szempontból balesetveszélyes vonalvezetése és csomópontjai, 
sebességszabályozás és a járdák hiánya, illetve keskenysége, valamint a fejlesztési lehetőségek 
korlátai miatt az érvényben lévő településrendezési terv a belterületet nyugatról elkerülő 
nyomvonalat jelöl ki. Az elkerülő út a térségi közlekedésfejlesztési tervekben nem szerepel. A 
Nemzeti Közlekedési Stratégia mellékút-hálózat fejlesztésre vonatkozó koncepciója jelenleg 
4000 Ej/nap forgalom alatti értékek esetében nem tartja indokoltnak elkerülő utak építését, 
ezért megvalósítása csak távlatban várható. 
A település kiszolgáló úthálózatán több helyen is probléma a közterületek nem megfelelő 
szélessége és kiépítettsége (földutak, nem állandó burkolattal ellátott utcák magas aránya), 
valamint problémát okoznak a nagy meredekségű utcaszakaszok, továbbá a hosszabb zsákutcák, 
utóbbiak nehezítik az eseti, illetve kommunális kiszolgálást és nem tesznek lehetővé 
egyirányúsítást. Helyenként gondot okoznak az egyes településrészek kapcsolatának 
hiányosságai, különös tekintettel a patakok átjárhatósága vonatkozásában, e tekintetben 
kiemelendő a település nyugati felén a Kovácsi-patak északi és déli településrészeket elválasztó 
gázló a Hanfland és a Plandics tér között. 
 
Közművek és elektronikus hírközlés 

 
A településen élők közműellátásában minőségi változást eredményezett az elmúlt évtizedben 
kiépített közcsatorna hálózat, amely egyrészt komfortnövelési lehetőséget biztosít, másrészt a 
felszín alatti vizek védelmét növeli. Ehhez a közcsatorna hálózatra az érintett ingatlanok 
rácsatlakozását kell mielőbb megvalósítani. Továbbá fejlesztést igényelnek a szennyvízátemelő 
műtárgyak, amelyeknek bűzzáróvá és zajvédetté tétele szükséges ahhoz, hogy a környezetében 
ne okozzon kellemetlen bűzhatást.  
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai 
időjárásban is. A településen élő és dolgozó, vagy pihenni vágyó emberek számára az élhetőséget 
szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és klimatikus hatások mellett is 
biztosítani kell, amely egyre igényesebb infrastruktúra ellátással elégíthető ki. A műszaki 
infrastruktúrát az út- és a közműellátás alakítja, annak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi 
ellátási színvonalával.  
A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános 
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új 
igényeket támaszt.  
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az 
épített környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgazdasági hasznosítású 
földterületeket, erdőterületeket. Csobánka változatos topográfiai adottsága mellett kialakult, 
illetve kialakított vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes levezetését nem tudják 
biztosítani. A településre jellemző nyílt árkos vízelvezetés, részben megfelelő kialakításának, 
részben karbantartásának hiányosságai miatt a nagy záporok levezetésére nem alkalmasak. A 
megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya az épített környezetben elöntés veszélyeztetést, 
komoly eróziót okoz az utaknál és a be nem épített területeken. 
A befogadó patakokba, vízfolyásokba lökésszerűen érkező csapadékvizek mederben tartása 
nehézségeket, időnként elöntéseket okoz. Ennek elkerülésére Csobánkát is fel kell készíteni a 
nagyobb intenzitású záporok fogadására. Fejleszteni kell a vízelvezetés hálózati rendszerét és 
növelni kell a víz-visszatartás lehetőségét. 
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra, hogy a csapadékesemények hiánya is 
megjelenhet, amely nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, a 
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mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban jelent komolyabb megoldandó feladatokat. Ennek 
kezelésére a víz-visszatartás lehetőségére is fel kell készülni. 
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A 
téli fűtési szezonban ugyan energia-megtakarítás várható, de a nyári túlmelegedés elleni 
klímavédelem energiaigénye meghaladja a téli megtakarítást.  
Az energiaigény növekedése egyre költségigényesebb energiatermelő beruházással és 
üzemeltetéssel elégíthető ki. Az így növekvő költség-terhelés a fenntartható fejlődési folyamat 
fékezőjévé vált. A fékező hatás elérte közvetlenül a lakosságot, a településen működő 
vállalkozásokat, az önkormányzatot egyaránt. E negatív spirál megállítása társadalmi-gazdasági 
feladattá vált. 
Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint, és a termelőképesség csökkentése nélkül - az 
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. 
Az első lépést jelentősebb beruházási ráfordítás igénye nélkül lehet megtenni, az általános 
energiatakarékosságra való törekvésre neveléssel, szemléletformálással (pl. indokolatlan 
világítás csökkentésével, túlfűtés mérséklése, stb.), amellyel már jelentős energiafogyasztás 
megtakarítás érhető el. Ezt a nevelést óvodás-iskolás korban oktatás keretében lehetne 
elkezdeni. 
Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntarthatóság javítható optimálisabb 
energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes 
energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A 
megújuló energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de 
üzemeltetési költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati 
villamosenergia) képest minimális. 
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával 
lehet elérni. Csobánkán a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de 
alkalmazása nem hagyható ki. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, 
napkollektorok-napelemek alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható.  
A település közigazgatási területén áthaladó, föld felett oszlopokra szerelten kivitelezett 
nagyfeszültségű főelosztó hálózat jelentős környezetterhelést okoznak. Környezetterhelésük 
többrétű, helyfoglalásukkal hatékonyabban hasznosítható területet foglalnak el, látvány-
szennyezést okoznak. Ma már ennek a hálózatnak a földalatti elhelyezésének a műszaki 
lehetősége rendelkezésre áll. 
Csobánkán arculatát befolyásolja a kiépített közvilágítása, amely a településen jellemzően csak a 
minimálisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A vagyonvédelem, az arculatalakítás és a 
társadalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges.  
 
Környezetvédelem  

 
A településen a legfőbb környezeti terhelést a csatorna rákötések hiányából adódó talaj és 
felszín alatti vizek szennyezése jelenti. A probléma azért hangsúlyos, mert a település felszín 
alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából, valamint a felszín alatti vízminőség védelmi 
szempontból fokozott, illetve kiemelt érzékenységi besorolással rendelkezik, továbbá Csobánka 
területének nagy része a Dunakanyar vízbázisának háttérterületéhez tartozik. 
A felszín alatti vizek állapotában jelentős változást okozna a teljes körű csatorna rákötés. A 
település vezetésének ez irányban tett intézkedései, a talajterhelési díj kiszabása ösztönzően hat 
a lakosságra nézve, így a pozitív irányú folyamat várhatóan folytatódni fog. 
 
Talajvédelem tekintetében az erózióveszélyes Határ-réti területek talajvédő gazdálkodása 
jelenthet megoldást, továbbá a külterületeken megjelenő illegális hulladéklerakások 
megszüntetése. Ennek kapcsán kiemelendő, hogy a belterületek és külterületek találkozásánál az 
illegális hulladékok összetételét vizsgálva rendkívül magas a zöldhulladék aránya, mely arra utal, 
hogy a belterületen a zöldhulladék begyűjtése elszállítása nem kellően megoldott probléma. A 
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komposztálás ösztönzése alapvetően jó elképzelés, azonban az üdülőterületek esetében 
időszakosan itt tartózkodó tulajdonosoknak a komposztálás problémát okozhat. 
 
Környezeti veszélyforrást hordoz magában a patak belterületi mederszakasza, mely sokszor 
rendezetlen, elépített, a fenntartási sáv nincs biztosítva, így heves esőzések alkalmával állandó 
gondot okoz az esetleges kiöntése. Éppen ezért szükséges a fennálló veszélyforrást mielőbb 
megszüntetni, mely egy komplex mederrendezéssel képzelhető el. A mederrendezés nem zárja 
ki a patak természetközeli rendezését, mely zöldfelületi és turisztikai szempontból is támogatott. 
 
Az említetteken túl lokálisan jelentkező környezetterhelést okoz a településen átmenő 1109 jelű 
közút, melynek terhelése légszennyezésben, valamint közvetlen közelében zajterhelésben 
nyilvánul meg. A konfliktust nem elsősorban a forgalom mennyisége okozza, sokkal inkább az út 
szűk keresztmetszeti kialakítása, illetve a csatlakozó lakóterületek esetenkénti zártsorú 
beépítése, emiatt a védendő létesítmény az út tengelyvonalához igen közel helyezkedik el, ezzel 
fokozott terhelésnek van kitéve. 
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2.2. A településfejlesztés és - rendezés kapcsolata, folyamatok értékelése 

A "Helyzetfeltárás és helyzetelemzés" fejezetben vizsgált fejlesztési programok, ágazati 
koncepciók egy része nem, vagy csak közvetve kapcsolódik a településrendezési eszközökhöz 
(pld. közbiztonsági koncepció, esélyegyenlőségi programok), áttételesen azonban - a 
településfejlesztési koncepción keresztül - hatással vannak (lehetnek) a TSZT, HÉSZ 
megalapozására.  
Más fejlesztési dokumentumok (pld. falufejlesztési koncepció, környezetvédelmi program, 
gazdasági program) viszont közvetlenül is befolyásolják a település szerkezetének 
továbbfejlesztését , a terület felhasználását, a természeti és művi  értékek védelmét, a fejlesztési 
területek kijelölését és kihatással lehetnek a szabályozásra is. 
A vizsgálatok, elemzések alapján megállapítható, hogy Csobánkán a 2004-ben elfogadott 
Falufejlesztési Koncepcióban - mintegy összegzően -  megjelenő fejlesztési elgondolások területi 
és szabályozási vonatkozásai lényegében szerepelnek a hatályos településrendezési 
eszközökben, illetve azok többszöri módosítása során beépültek azokba. 
A TSZT tartalmazza a beépítésre szánt területek vonatkozásában (lakó-, vegyes- és különleges 
területfelhasználási kategóriában) előirányzott fejlesztések megvalósításához szükséges 
területeket, de ezek többsége nem jutott el a tényleges megvalósulás fázisába. Ennek elsődleges 
oka eleinte a szuburbanizációs folyamatok intenzitásának csökkenése, majd a korábbi költözési 
tendenciák irányának megváltozása volt, később pedig a gazdasági válság hatásainak 
begyűrűzése játszott szerepet a fejlesztések stagnálásában. 
Az elmúlt 10 évben gyakorlatilag csak a Kilátó utca térségében kijelölt lakóterület megvalósítása 
indult el a terület parcellázásával és elő közművesítésével, de a lakóházak megépítésére 3-4 
épület kivételével nem került sor. 
A település szerkezetét, közlekedési rendszerét alapvetően befolyásoló tervezett nyugati 
elkerülő (tehermentesítő) út ugyancsak nem valósult meg. Ezt nyílván befolyásolja az a tény is, 
hogy ezen közlekedési infrastruktúra fejlesztés nem szerepel a térségi tervekben, így a 
megvalósítás központi forrásokból nem támogatott. Mindennek oka alapvetően abban 
keresendő, hogy a forgalmi adatok nem igazán indokolják az elkerülő út létesítését, miközben 
tény, hogy a települést átszelő 1109 jelű országos közút kedvezőtlen vonalvezetése, kritikus 
szűkületei a település egyes részein rontják az életminőséget, balesetveszélyt jelentenek. 
A közterületek rendezésében, fejlesztésében viszont minőségi előrelépést jelentett a Fő tér 
átalakítása parkosított dísztérré, továbbá előrelépés történt a parkrendezés (Hét Vezér Park) és 
új játszótér kialakítása terén is (a Kovácsi-patak partján). 
A közintézmények tekintetében a leglátványosabb változást az óvodafejlesztés jelentette, 
ugyanakkor az iskola kihasználtsága tekintetében visszalépés történt, köszönhetően az iskolás 
roma gyerekek miatt bekövetkezett visszaesésnek. 
Eredmény a közintézmények fejlesztésében a közösségi ház és könyvtár bővítése, csakúgy mint 
az egészségház fejlesztése. 
Nem történt viszont érdemi előrelépés a koncepciókban, programokban megfogalmazott 
elvárások irányába a helyben foglalkoztatottság növelése és a turizmus fellendítése terén. 
A népességi folyamatok vonatkozásában megállapítható, hogy az elöregedés Csobánkán ugyan 
kisebb mértékű az országos tendenciákhoz képest, de az idősek nappali ellátásának megoldása 
sürgető feladat továbbra is. A népességszám a szuburbanizációs folyamatok lecsendesedése után 
stagnál, de a népmozgalom - ha csökkenő mértékben is - de még mindig pozitív egyenleget 
mutat. 
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2.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

2.3.1. Településrészek kijelölése, lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

Csobánka község belterületén 8 eltérő településrész különböztethető meg, melyek mind 
telekmorfológiájuk, mind épületállományuk, mind kialakulásuk idejét tekintve eltérő 
sajátosságokat mutatnak. 
A Történeti településmag és környezete nevezhető Csobánka legkorábban kialakult részének. 
A Kovácsi-patak és a Dera-patak mentén letelepült rácok (szerbek) jelölték ki a majdani 
település helyét. Az erre a területre jellemző szabálytalan, változatos méretű telekállomány a 
különböző ki- és betelepítések, földosztások, tagosítások, stb. során nyerte el mai állapotát. Itt 
találhatók a templomok és a főbb intézmények elszórtan a lakótelkek közé ágyazottan. És itt 
található a legtöbb értékes épület, hangulatos utcakép, valamint az eredeti történeti 
településmag. Az Ófalu területén található a település főtere, mely nemrégiben lett átalakítva. 
A Plandics tér és Szabadsághegy környezete szintén halmazos telekszerkezetet, változatos 
épületállományt mutat. Ez az a terület, ahova az eredetileg az Oszoly alatt élő cigány lakosság 
áttelepült, illetve a Szabadsághegyen laktak annak idején a bányákban foglalkoztatott kőfaragók 
is. Különösebb építészeti értékek nem jellemzők, ellenben sajátosságai az itt élők eltérő 
szokásaiból fakadóan megkülönbözteti a település többi részétől. 
Az Oszoly alatti Villaövezet és környezete a település terjeszkedésének egyik változatát 
mutatja, amikor a magasabban fekvő területek irányába, az erdők irtásával nyertek helyet 
maguknak a letelepedők. Az Oszoly-csúcs alatt található településrész régebbi beépítésű, az 
utcák vonalvezetése a terepadottságokhoz igazodóan változatos. A hegyre felfutó, hosszúkás 
alakú telekállomány jellemzi. Értékes villaépületek már csak elvétve találhatók. 
Megkülönböztetésre érdemes a Településkapu - Margit-liget és környezete, ahol nagy telkes, 
zöldbe ágyazott intézmények fogadják a Pomáz - Dobogókő közötti 1111 jelű útról Csobánkára 
befordulókat. A Margit-ligeti kastély és a korábban hozzá tartozó, ma már az út túloldalára 
került értékes épületek méltó fogadtatást jelentenek, némelyikük azonban sürgős felújítást 
igényel. 
A Hubertusz nyaralótelep és egykori zártkertek térsége részben a csobánkai lakosok hétvégi 
házas területe, részben a fővárosi művészek, építészek üdülőterülete. A társadalmi munkában 
épült Hubertusz Kápolna környéki terület keskeny telkes és éppen a beépíthetetlen alakú telkek 
miatt zömében még mindig hétvégi házas beépítésű. Egyetlen értékes épülete a kápolna, mely 
elhanyagolt állapotban áll az elvadult növényzettel borított telken. A régi üdülők feletti részen 
található a Kilátó utcai "patkó", ahol 2004-ben parcelláztak ki 27 telket, ebből 5 önkormányzati 
tulajdonban van. Jelenleg 3 lakóház áll itt. 
A Hanfland a korábban nadrágszíj parcellákra osztott krumpliföldek összevonása és 
megtervezett telekosztása alapján 1989-ben kezdett kialakulni. Az íves utcavezetés és a közel 
egyforma méretű telkek rendezett telep kialakulását sejtették. Az eredetileg szigorúan 
meghatározott beépítési előírások azonban nem kerültek megvalósításra, ezáltal kissé 
túlépítetté vált. Az un. „betelepültek” döntő többsége ingázik, munkahelyük nem a községben, 
hanem a fővárosban, illetve a környékbeli városokban (Pilisvörösvár, Pomáz, Budakalász, 
Szentendre) van, a szolgáltatások zömét is a településen kívül veszik igénybe. 
Csobánka nagy kiterjedésű gyümölcsösökkel rendelkezett. Az 1960-as években a csobánkai 
ingatlanok iránti megnövekedett érdeklődés miatt a tulajdonosok - saját részükre megfelelő 
lakóterület megtartásával - értékesítették gyümölcsöseiket. A nagy egybefüggő birtokok 
felosztásával keletkeztek a szabályos hálózatú hétvégi házas üdülőterületek. A jelenleg már 
Átalakuló, korábbi üdülőterületek fokozatosan átváltoznak lakóterületté, a korábbi, faházas 
hétvégi telkek helyett jelentős méretű lakóépületekkel beépített telkekké. 
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Végül külön kategóriába sorolandó a település üzemelését biztosító Kegyeleti terület. Mind az 
ortodox szerb temető, mind a római katolikus temető a Vörösvári út mentén található. Ráadásul 
a katolikus temető ravatalozója az út túloldalán áll. A Vörösvári út forgalma, a temetők parkolási 
problémái, a ravatalozó kedvezőtlen elhelyezkedése megoldandó feladat. A katolikus temető 
rendezése folyamatban van. 
A településrészek között – mind térbeli, mind társadalmi értelemben - megvan az átjárhatóság, 
lakosaik között nem alakultak ki konfliktusok. Az őslakos csobánkaiak és a roma népesség között 
szorosabb a viszony, mint az újonnan beletelepült népesség között. Ennek okai főként abban 
keresendők, hogy a Hanflandon élők kevésbé aktívak a falu közéletében, jellemzően munka után 
térnek haza, foglalkozásuk, baráti társaságuk, munka utáni elfoglaltságaik is oda kötik őket. Azok 
a betelepülők, akik régi településrész kis utcáiba költöznek be, hamarabb bekapcsolódnak a 
község, mindennapi életébe, és a kapcsolatok kialakítása is könnyebb számukra. Jellemzően a 
kisgyerekes réteg még (akár az új beköltözők is) akik részt vesznek a falu életében, de ez jobbára 
csak a gyerekek óvodás kora végéig áll fenn. 

2.3.2. Szegregációval veszélyeztetett terület lehatárolása, helyzetelemzése 

Csobánkát kulturális és etnikai sokszínűség jellemzi, melynek gyökerei a XVII. századig 
vezethetők vissza. Egyértelműen megállapítható, hogy a településen élő kisebbségek 
legjelentősebb részét a roma lakosság alkotja, akik már a XVIII: század eleje óta élnek itt. A 
településen a kárpáti cigány nyelvet beszélő, önmagukat romungrónak nevező cigányok laknak. 
Számuk mára 450 fő körülre tehető. A falu határa felé tűnnek fel a szerényebb körülmények 
között kialakított egyszintes házak, itt kezdődik a "cigány rész", a Plandics tér és környéke. Ezek 
a részek sűrűbben beépítettek, helyenként félig készek, zsúfolt udvarokkal. 

 
"A falubeli cigány közösség erkölcsi és viselkedési normarendszerének egyik legfontosabb eleme a 
munkaetika.  A falubeli nem cigányok is a munkavégzés etikája alapján alkottak képet róluk; 
percepciójuk fontos eleme volt a csobánkai cigányok munkavégzése, a munkán és „nem lopáson” 
alapuló létfenntartás s az ebből adódó „rendes cigány” kép." (B.Boglárka: A tanulmány az OKM 
pályázatán nyert Bennmaradni vagy kimaradni?- A romungro gyerekek szakiskolai és 
szakközépiskolai továbbtanulása, problémái és lehetőségei című kutatás program, 2009) 
 
A polgármesteri hivatal illetékesei szerint a következők állapíthatók meg. Nem nevezhető 
szegregációnak a településrész. A helyi cigányok egy helyen, elkülönülve egy kultúrközösséget 
hoztak létre, így ez inkább településföldrajzi elkülönülésüknek mondható. Régóta élnek 
Csobánkán, nincsenek együttélési problémáik az őslakosokkal és a lemaradásuk sincs jelen. 
Jelenlétük miatt nem válik élhetetlenné a környék, nincs gettósodás.  
 
A 69. illetve 70. oldalon látható, "Kisebbségek megoszlása" illetve "A kisebbségek számának 
változása" című táblázatok alapján megállapítható, hogy a településen 2001 óta jelentősen 
megnőtt a roma lakosság száma, az arányuk a helyi kisebbségek között is kiemelkedő. 2001 és 
2011 között számuk 170-ről 465-re nőtt, így a legjelentősebb kisebbség a településen. Számuk 
növekedése azonban semmiféle problémát nem okoz a településen, köztük és a település 
őslakosai valamint az újonnan beköltözők között nincs konfliktus.  
A szegregációt említve megvizsgálandó az általános iskola helyzete. Felmerül esetében a 
szegregáció veszélye, ugyanis csak roma diákok járnak az iskolába. A láncreakcióként beinduló 
folyamat, vagyis, hogy a helyi lakosok nem helyben járatják gyermekeiket az iskolába olyannyira 
beindult, hogy a 200 főt befogadni képes általános iskolába 43 fő jár, 8 évfolyamba, melyek 
kettesével vannak összevonva. Tekintve, hogy a településen a cigányság szegregációja nincs 
jelen, így nemzetiségi iskolának mondható Csobánka általános iskolája. 
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biztonsági övezettel

KM 4/b.

KÖZMŰVESÍTÉS

VILLAMOSENERGIA

CSOBÁNKA TFK, TSZT, HÉSZ- Megalapozó vizsgálatok

Transzformátor

132 kV-os villamoseneria átviteli hálózat
az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es
biztonsági övezettel
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Nagy-középnyomású

földgázvezeték NA 110

9-9 m-es biztonsági övezettel

Szentendre- Pilisvörösvár DN 800-as

nagynyomású földgázszállító vezeték  42-42 m-es

biztonsági övezettel és  optikai kábellel

G
FN

G
FN

0 1000 2000 m

JELMAGYARÁZAT

Nagyközép-nyomású földgázvezeték biztonsági övezettel

Gáznyomáscsökkentő

KM 5/a.

KÖZMŰVESÍTÉS FÖLDGÁZELLÁTÁS

CSOBÁNKA TFK, TSZT, HÉSZ- Megalapozó vizsgálatok

Nagynyomású földgáz szállítóvezeték biztonsági övezettel és
bányaüzemi hírközlő kábellel

GFN

Középnyomású földgázvezeték

Bányatelek határa
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Nagyközép-nyomású földgázvezeték NA 110

9-9 m-es biztonsági övezettel

Szentendre- Pilisvörösvár DN 800-as

nagynyomású földgázszállító vezeték

42-42 m-es biztonsági övezettel és

bányaüzemi hírközlő kábellel

JELMAGYARÁZAT

Nagyközép-nyomású földgázvezeték
biztonsági övezettel

Gáznyomáscsökkentő

KM 5/b.
KÖZMŰVESÍTÉS FÖLDGÁZELLÁTÁS

CSOBÁNKA TFK, TSZT, HÉSZ- Megalapozó vizsgálatok

Nagynyomású földgáz szállítóvezeték
biztonsági övezettel és bányaüzemi
hírközlő kábellel

GFN

Középnyomású földgázvezeték
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JELMAGYARÁZAT

Telenor antenna

T-Mobile antenna

KM 6/a.

KÖZMŰVESÍTÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

CSOBÁNKA TFK, TSZT, HÉSZ- Megalapozó vizsgálatok

Optikai földkábel

Vodafone antenna



JELMAGYARÁZAT

Telenor antenna

T-Mobile antenna

KM 6/b. KÖZMŰVESÍTÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

CSOBÁNKA TFK, TSZT, HÉSZ- Megalapozó vizsgálatok

Optikai földkábel

Vodafone antenna
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JELMAGYARÁZAT

KM 7.

KÖZMŰVESÍTÉS PROBLÉMATÉRKÉP

CSOBÁNKA TFK, TSZT, HÉSZ- Megalapozó vizsgálatok

Mélyfekvésű, mocsaras terület

Vízgazdáslkodási terület mederkarbantartó sávval

Kritikus, kiönéssel veszélyeztetett szakaszok








