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kidolgozási

1.1. Előzmények
Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2014. (II.27.) Kt. határozatában
döntött a településfejlesztési koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TSZ, HÉSZ)
felülvizsgálatáról és a hatályos előírásoknak - (314/2012. XI. 8.) Korm. rendelet) – megfelelő új TFK,
TSZT és HÉSZ kidolgoztatásáról.
Mivel a tervkészítés a település teljes közigazgatási területét érinti, ezért az egyes tervek és
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1.§(2) értelmében a
településrendezési terv részeként környezeti vizsgálat készítése is kötelező.

A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 7 § (1) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat kikérte a
kormányrendeletben meghatározott környezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét a
környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének megállapításához, mellyel
egyidejűleg mellékelte a környezeti értékelés tematikáját. A kormányrendeletben meghatározott
környezet védelméért felelős szervek speciális tematikát nem javasoltak, így az a rendeletben
rögzített tartalmi követelmények szerint került meghatározásra a település léptékének és a
fejlesztési szándékoknak megfelelő részletezettségben.

Csobánka község településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek 2014
júniusában indult eljárása keretében a település új településfejlesztési koncepcióját (TFK) a
képviselőtestület a 81/2015.(VI.25.) KT-határozattal elfogadta.

Ezt követően – az új TFK alapján - készült el a településszerkezeti terv tervezői javaslata, amelyet a
képviselőtestület a 104/2015. (IX. 24.) KT-határozattal a továbbtervezés alapjául elfogadott.

Az elfogadott új TFK és a TSZT tervezői javaslata alapján készült el a HÉSZ/SZT módosításának
tervezete. A tervanyagban az adott területfelhasználási egység övezeteihez kapcsolódóan
szerepeltek további TSZT módosítási javaslatok is, melyek a HÉSZ/SZT munkafázis egyeztetései
alakalmával, illetve kidolgozása során vetődtek fel, és így visszacsatolást (kiegészítést) igényeltek a
TSZT korábbi, előzetesen már tárgyalt munkaanyagához képest.

A képviselő-testület a véleményezési anyag kidolgozásának alapjául a HÉSZ tervezői javaslatát a
35/2016. (III. 31.) KT-határozattal elfogadta.
Fenti előzmények és döntések alapján készült el a TSZT és HÉSZ/SZT komplett véleményezési
anyaga a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában foglalt véleményezési eljárás lefolytatásához.

A véleményezési anyag a korábban már véleményezett munkarészeket (megalapozó vizsgálat, TFK)
nem ismétli, csak háttéranyagként tartalmazza CD-n.
A véleményezési anyag a nagy terjedelem miatt és a könnyebb kezelhetőség érdekében több
kötetben kerül dokumentálásra, „Jóváhagyandó munkarészek”, „Alátámasztó munkarészek”,
„Örökségvédelmi hatástanulmány” és „Környezeti értékelés” szerinti bontásban.
Jelen kötet az „Környezeti értékelés”-t tartalmazza.
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1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás, a településrendezési
terv készítésének indokai
A környezeti értékelés a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ában foglalt véleményezési eljárás
lefolytatásához kidolgozott dokumentáció részét képezi, a kiküldött környezeti értékelés tematikája
szerint, ugyanakkor magában foglalva a dokumentáció táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi
munkarészeit is.

A Megalapozó Vizsgálatra épülő településrendezési folyamatban a képviselőtestület által elfogadott
Településfejlesztési Koncepció alapján kidolgozásra került a Településszerkezeti Terv és a Helyi
Építési Szabályzat tervezete. A fent jelzett dokumentumok alátámasztó munkarészeként készül a
teljes településre vonatkozó jelen Környezeti Értékelés.

A környezeti vizsgálat elvégzésére tehát a településrendezési eszközök elkészítésével
párhuzamosan kerül sor, annak önálló alátámasztó munkarészeként. Ennek következtében a
környezeti értékelés során megismert eredmények, következtetések beépültek a TSZT, HÉSZ
véleményezési anyagába.
1.3. Az értékeléshez felhasznált dokumentumok, adatok

Az értékelés során az alábbi Csobánkát érintő programok, tervek, tanulmányok és azok adatai
kerültek felhasználásra:
•

•
•
•
•
•

Országos Területrendezési Tervről szóló - módosított 2014. január 1-től hatályos -2003. évi
XXVI. törvény (OTrT);

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT);
Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020

Csobánka hatályban lévő településrendezési eszközei;

Környezet védelméért felelős szervek által előzetes véleményezési eljárásban, illetve
előzetes egyeztetések során közölt információk, adatok;
Csobánka településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó vizsgálati munkarészek.

1.4. A környezet védelméért felelős hatóságok véleményének figyelembe vétele

Pest Megyei Kormányhivatal - Építésügyi Örökségvédelmi Hivatal - Állami Főépítészi Iroda
„Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.1.) Korm. rendelet
előírásai alapján kérjük, hogy a környezeti értékelés tematikáját és a készítendő értékelést is, az
épített környezet védelmére kiterjedő munkarésszel egészítsék ki.”
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI)
„Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1 §
(2) bekezdésében meghatározott előírás szerint a település egészére készülő helyi építési szabályzat és
szabályozási terv tekintetében a környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. A környezeti értékelés
konkrét tartalmára, részletezettségére vonatkozóan elegendőnek tartjuk a 2/2005. (I.11.) Korm.
rendelet 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit, annak kiegészítésére javaslatot nem
teszünk.”
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Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
„A település teljes közigazgatási területére vonatkozóan, környezet-egészségügyi szempontból a
környezeti vizsgálat elvégzéséhez elegendőnek tartom az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. számú melléklet tartalmi
követelményeit.”
Pest Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága

„Talajvédelmi szempontból nem tartjuk szükségesnek környezeti vizsgálat készítését. A lakó- és
gazdasági területek kijelölése kapcsán vizsgálni kell a környezetben folytatott mezőgazdasági
tevékenység hatásait a későbbi panaszbejelentések elkerülése érdekében. (…) Termőföld területen tilos
a talaj humuszos termőrétegének engedély nélküli eltávolítása.”
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda
„A környezeti értékelés tematikájával kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a szíves figyelmét: 3. Az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásai
alapján kérjük, hogy a környezeti értékelés tematikáját és a készítendő értékelést is, az épített
környezet védelmére kiterjedő munkarészekkel egészítsék ki.”
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
Örökségvédelmi Osztály
„A környezeti értékelés tematikájához külön észrevételt nem fűzünk. Az örökségvédelmi
hatástanulmány régészeti és műemléki része szakterületünk szempontjainak érvényesítéséhez
elegendő.”
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság
„A Bányakapitányság, mint bányászati és földtani hatáskörben területileg illetékes elsőfokú
szakhatóság a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletének 19. pontja, valamint a 2/2005
(I.11.) Kormányrendelet által biztosított jogkörében eljárva kiadja a következő előzetes
szakvéleményt: A tervezet végleges eredményezési eljárásában részt kívánunk venni, a környezeti
vizsgálat tematikáját elfogadjuk. A Bányakapitányság a tárggyal kapcsolatos adatszolgáltatás során
jelezte, hogy a község közigazgatási területe 1 darab, bányatelekkel (Csobánka I. – dolomit) érintett.
Kérjük ennek érvényesítését a településrendezési eszközökben.”

1.5. A környezeti értékelés készítésekor felmerült bizonytalanságok, korlátok
A települési önkormányzattal a települési eszközök módosítása kapcsán történt egyeztetések során
közösen kialakított program alapján különleges egyedi funkciójú terület, lovastanya, terépiás
lovasközpont, ezen kívül pedig sport, rekreációs, szabadidős területek kerülnek újonnan kijelölésre.
Mivel ezen területek többféle tevékenységnek is helyet biztosíthatnak, így az egyes módosítások
hatásának vizsgálatakor ebből adódhatnak bizonytalanságok.
A fejlesztési területek esetében a konkrét megvalósítási elképzelések, műszaki tartalmak,
volumenek és tervek hiányában, a várható környezeti hatások megítélése jelen tervezési
szakaszban némely pontokon nehézségekbe ütközik, így egyes módosítások hatásának
vizsgálatakor adódhatnak bizonytalanságok. Ugyanakkor Csobánkán gazdasági és ipari területek
továbbra sem tervezettek, így jelentős környezeti hatások sem feltételezhetők.
Jelen dokumentum a rendelkezésre álló önkormányzati elképzeléseken, valamint az egyeztetések
során megismert és egyeztetett fejlesztési szándékokon alapszik.
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2. A terv tartalmának, céljainak, releváns tervekkel való
összefüggéseinek ismertetése
2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló bemutatása
Csobánkán a település kialakult szerkezete és a területfelhasználás jelenlegi rendszere az elfogadott
településfejlesztési koncepció szerint nem igényelt lényeges változtatásokat.

A község új településrendezési eszközeinek elkészítése során módosítások jobbára az új jogszabályi
keretekhez történő hozzáigazítás, főleg a magasabb rendű területrendezési tervekhez (elsődlegesen
a BATrT-hoz) való igazodás miatt, illetve kisebb pontosítások, illetve finomítások formájában váltak
szükségessé.

A terv keretein belül, az Önkormányzat azon szándéka valósulhat meg, amely a különleges egyedi
funkciók, valamint a lovassport és rekreációs szabadidős tevékenységek megjelenésének
elősegítésével a település hatékonyabb működését, a turisztikai vonzerő jobb kihasználhatóságát,
valamint a település gazdasági helyzetének javítását célozza meg.
Új beépítésre szánt terület kijelölése két területet érint, a Kovácsi-patak belterületi szakasza menti
területet, ahol különleges beépítésre szánt egyedi funkciójú terület kijelölése javasolt, valamint a
Sopronyi lovastanya területét, ahol a telek- és tulajdonviszonyok rendezése érdekében különleges
beépítésre szánt lovassport terület került meghatározásra a hatályos HÉSZ alapján kialakult
helyzetnek megfelelő területfelhasználás TSZT-ben történő leképezésével.
A terv keretein belül a hiányos vagy nem megfelelő területfelhasználási egységbe való besorolás (pl.
a közintézmények zöldterületbe sorolásának módosításával) orvosolásra kerül, melynek
köszönhetően mindenhol egyértelműen értelmezhetővé válik a területfelhasználás. A település
zöldfelületi rendszeréhez kapcsolódóan, az ökológiailag értékes területek védelmét szem előtt
tartva további rekreációs lehetőségek kialakításával a település lakosságmegtartó és vonzó ereje
erősödhet.

A beépítésre szánt területek vonatkozásában az alábbi fő témakörökben javasoltak
módosítások:

I. Településszerkezetet meghatározó hálózati elemeket érintő módosítások
Csobánka fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott igény alapján a Dera-patak mentén
tervezett gyalogos-kerékpáros útvonal a településszerkezeti terv módosítási javaslatának egyik
legjelentősebb koncepcionális eleme. A terv szerint Pomáz felől a Dera-patak mentén a Fő tér
érintésével a sportpályáig haladó kerékpáros-gyalogos útvonal a patak mentén kialakítandó
fenntartási sávon, viszonylag zöldbe ágyazott útvonalon vezethető. A Vörösvári út felé
továbbvezetve kedvező kapcsolatot biztosíthat a Kék-túra útvonal kerékpározásra is alkalmas
turista útvonalához, a Kovácsi-patak mentén tervezett folytatása pedig az ugyancsak kiemelt
turisztikai célpontot jelentő Szent-kút zarándokhelyhez.
II. Természetvédelmi területekkel határos ingatlanok megközelíthetősége
Csobánkán több helyen is találhatóak lakóterületek, melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét
képező, többszintű természetvédelmi oltalom alatt álló területekkel közvetlenül határosak.
A lakóterületek és az országos védettség alatt álló erdőterületek közvetlen szomszédsága az Oszolycsúcs és a Csúcs-hegy alatti területeken, a Hegyalja utcáról nyíló ingatlanok megközelíthetősége
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kapcsán konfliktushoz vezetett. Itt azon építési övezetbe sorolt kialakult ingatlanok megközelítése
érdekében, amelyek gépjárművel történő megközelítése másként nem oldható meg, illetve
megközelítésük egyéb módon csak más beépített ingatlanok jelentős zavarásával, illetve a kialakult
állapot jelentős költséggel járó megváltoztatásával lenne megvalósítható, közforgalom számára
meg nem nyitott erdészeti magánút kialakítása javasolt a határos erdőterületen. Részletes
vizsgálatok és egyeztetések alapján a kizárólag az erdő felől megközelíthető ingatlanok száma
csökkenthető, így az erdő területét érintő útszakasz hossza a hatályos tervhez képest csökkent.
III. Különleges beépítésre szánt területeket érintő módosítások
A TFK-ban megfogalmazott igények alapján, különleges egyedi funkciók elhelyezése céljára
szolgáló beépítésre szánt különleges terület került kijelölésre a Pataksor utca délnyugati oldalán a
korábban lakóterületi fejlesztésre kijelölt (de e célra ez ideig igénybe nem vett) terület térségében.
A területen azok a településüzemeltetéssel összefüggő és/vagy lakossági szolgáltatást nyújtó nem
zavaró hatású tevékenységek elhelyezésére ad lehetőséget a besorolás, amelyek funkciójuk és
beépítési igényük miatt mezőgazdasági területen nem helyezhetők el, emellett tartalékterületként
szolgálhat a lakóterületből kiszoruló szolgáltatások, vagy új vállalkozások telephelyei, de akár
egyéb speciális rendeltetést hordozó tevékenységek számára is.
A Sopronyi lovastanya területén a valós területhasználatnak megfelelően, valamint a kialakult
beépítési állapotok rendezése céljából különleges beépítésre szánt lovassport terület került
kijelölésre, amely a kialakult állapothoz képest tényleges változást nem jelent, valamint további
beépítésre nem ad lehetőséget.
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A beépítésre nem szánt területek vonatkozásában az alábbi fő témakörökben javasoltak
módosítások:
I. Zöldterületeket érintő módosítások
Csobánkán a hatályos tervek alapján kijelölt zöldterületek tekintetében több módosítás javasolt:
• az Ybl-Villa egykori kertjének területén – figyelemmel a tulajdonviszonyokra és az
önkormányzat anyagi korlátaira - különleges beépítésre nem szánt kert terület került
meghatározásra a korábbi közparki besorolás helyett
• a Főtér és a Szerb tér területe különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított köztér,
sétány terület övezetébe került átsorolásra
• Plandics téren kijelölt zöldterület megszűntetésre került
• a Béke utca végében kijelölt zöldterület megszűntetésre került, a terület valós állapotának
megfelelő védelmi erdőterület övezet kijelölése javasolt
• a zöldterületbe sorolt intézménykertek a funkciónak megfelelő településközponti vegyes
területfelhasználási kategóriába kerültek átsorolásra

II. Erdőterületeket érintő módosítások
A tervezés során az erdőterületek felülvizsgálatra kerültek a földhivatali nyilvántartás, a tényleges
erdősültség és az Országos Erdőállomány Adattárban lehatárolt kataszteri erdőterületek alapján.
Csobánka kiterjedt erdőterületeinek jelenléte és védelme elsődleges szempontként szerepel.
A településen a levegőminőségét is meghatározó erdők fenntartása kiemelkedő jelentőségű.
A hatályos tervekhez képest az erdőterületek differenciálásra kerültek már a településszerkezeti
szinten, melyet az övezeti rendszer is követ.
Módosítási szándékok:
• Országos Erdőállomány Adattárnak történő megfeleltetés - kataszteri erdők
besorolása
A javaslat szerint a jogszabályi előírásnak eleget téve a kataszteri erdőterületként
nyilvántartott területek nagy része - a honvédségi területen elhelyezkedő erdőtagok, a
belterülettől délre található árok művelési ágú erdőtag kivételével - erdő
területfelhasználásba kerül.
• Felhagyott bányaterületek erdőbe sorolása
A település keleti részén, a Csúcs-hegy és a Kis-Kevély erdőkkel borított domboldalain
három felhagyott bányaterület található, melyek nincsenek bányatelekként nyilvántartva,
azonban kettőt közülük az Országos Erdőállomány Adattár erdőként tart nyilván.
A területek tényleges területhasználatát és az erdészeti nyilvántartás figyelembe véve a
tervezett TSZT-n ezeknek a régi bányáknak területe védelmi erdő (Ev) területfelhasználásba
került átsorolásra.
• Erdősülő gyepterületek erdőbe sorolása
A Határréti-patak menti területek erdőterületbe sorolásának elsődleges oka, hogy a korábbi
javasolt indokolatlan erdőkijelölések visszavételében egyensúlyt kell teremteni, azaz az
erdő területfelhasználási egységek mennyiségének szinten tartását a közigazgatási területre
vetítve igazolni kell. Mindezek miatt a Határréti-patak menti erdősülő gyepek átminősítése
javasolt. Ezen területek jellemzően faállománnyal borítottak, többnyire a víz jelenlétének
köszönhetően puhafa ligetek találhatók rajtuk, melyen egykoron rétek voltak, mára azonban
a fás növényállomány előtérbe került. A terület része a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak, a
DINPI mint kezelő feltételezhetően a természetes beerdősülés folyamatát nem akadályozza,
így az erdőterület kijelölése sem ütközik természetvédelmi érdekekbe. Az újonnan kijelölt
erdők ténylegesen beerdősültek.
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III. Mezőgazdasági területeket érintő módosítások
• Kijelölt erdőterületek mezőgazdasági területbe sorolása során az indokolatlan
erdőkijelölések visszavétele javasolt, a földhivatali nyilvántartás, Országos Erdőállomány
Adattár és a tényleges használatát alapján
 a Kovácsi-patak völgyében
 a belterülettől délre található legelő területen
 a Vörösvári út mentén, a Sopronyi lovastanyától délre található rét művelési ágú
területen
• Mezőgazdasági területek besorolásának felülvizsgálata természeti védettség alapján
Korlátos mezőgazdasági területfelhasználásba soroltak azok a mezőgazdasági területek,
melyeket természetvédelmi oltalom érint.
IV. Rekreációs területeket érintő módosítások, fejlesztések
Csobánkán a településfejlesztési koncepció is foglalkozik a környék adottságaira épülő turizmus
kínálta településfejlesztési potenciál kihasználásával, ennek alapján az alábbi területeken javasol
változtatást a terv:
• Különleges beépítésre nem szánt lovassport terület kijelölés
A Sopronyi lovastanya területének keleti részén – a beépítésre szánt lovas terület körül - a
már kialakult állapotoknak megfelelően került kijelölésre különleges beépítésre nem szánt
terület, mely nem jár a beépítés intenzitásának növekedésével.
A Vörösvári út mentén, a 094 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett lovas terápiás komplexum
megvalósítása céljából került kijelölésre különleges beépítésre nem szánt lovassport terület,
A különleges terület meghatározására a tervezett speciális terápiás funkció számára
szükséges beépítési igény biztosítása érdekében volt szükség.
• Különleges beépítésre nem szánt sport, rekreációs, szabadidős terület
A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott turisztikai fejlesztési célokra alapozva
a Határréti víztározó környezetében különleges beépítésre nem szánt sport, rekreációs,
szabadidős terület került kijelölésre.

Különleges beépítésre nem szánt kert terület kijelölése történik az Ybl-villa
egykori kertjének területén, ahol a tulajdonviszonyok és az önkormányzat anyagi
helyzete miatt a hatályos tervben szerepelő zöldterület (közpark) kijelölése a
továbbiakban nem volt fenntartható.
• Különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított, köztér, sétány terület
kijelölés történik a Fő téren, a Szerb téren, valamint a Dera-patak és Főút között
elhelyezkedő keskeny területsávban. Az említett közterek, illetve sétány esetében a
funkcióból nagy arányú burkolt felületek zöldterület kijelölését nem teszi lehetővé.
•

V. Vízgazdálkodási területeket érintő változtatási szándékok
A belterületen több helyen találhatóak olyan beerdősült területek, melyek elsődleges funkciója a
vízelvezetés. Ezen vízmosások, árkok területén a korábbi erdőterület kijelölés helyett,
vízgazdálkodási területek kerültek kijelölésre.
• a TSZT-ben besorolás nélkül maradt 270 hrsz.-ú földrészlet a tényleges funkciójának
megfelelően vízgazdálkodási területbe kerül
• a Dera-patak déli ága (871 hrsz.) erdőterületből vízgazdálkodási terület besorolást kap
• a Gyöngyvirág utca mellett elhelyezkedő 782 hrsz.-ú telek besorolása felszíni vizek
elvezetésében betöltött szerepe miatt erdőterületből vízgazdálkodási területfelhasználási
egységre változik
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VI. Közlekedési területeket érintő módosítások
Csobánkán a közúti közlekedés és a településszerkezet tekintetében meghatározó vonalas elem az
1109 jelű összekötő út, melynek több szakaszán is módosítások (csomópontok korrekciója,
autóbuszmegálló, gyalogos átvezetések) szükségesek a forgalombiztonság növelése érdekében.
A közösségi közlekedés szempontjából fontos módosítás az autóbusz közlekedés szolgáltatási
színvonalának fejlesztése, javítása érdekében tervezett – csúcsidő kívüli - menetrendszerű
közlekedés beindítása a temetőig. Ehhez a temető mellett a Vörösvári út mellett autóbusz fordulási
lehetőség kiépítése szükséges, melynek következtében az itt található erdőterület egy részén
közlekedési terület került kijelölésre a jelenleg kiépítetlen parkoló terület rendezésével
összehangoltan.

2.2. A terv összefüggése releváns, fejlesztési tervekkel, koncepciókkal

Lásd. Megalapozó Vizsgálatok - Helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarész 1.4. A szomszédos
települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló vonatkozó megállapításai, valamint az 1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása című
fejezetét.

2.3. A terv összefüggése a területrendezési és településrendezési tervekkel

A terv területrendezési és településrendezési tervekkel való összefüggéseinek vizsgálata
részletesen kifejtésre került a Megalapozó Vizsgálatok - Helyzetfeltáró munkarész 1.3. „A
területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata” című fejezetében.
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Környezeti értékelés

3. A terv környezeti hatásainak, következményeinek feltárása
3.1. A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program
szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten
kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal
A Pest megyei rendezési tervvel összhangban a következő környezet- és természetvédelmi
irányelveknek kell megvalósulnia:

• Települési térségek esetében a zöldterületek, zöldfelületek kiterjedésének növelése,
emellett az alulhasznosított területek biológiai aktivitásának növelése javasolt.

• A jogszabályi előírásoknak megfelelően a védendő lakó- és természeti környezetet zavaró, új,
potenciálisan illetve ténylegesen légszennyező források létesítését kerülni kell.

• A védett természeti értékek, ökológiailag értékes területek védelmét, esetleges
rehabilitációját kiemelt feladatként kell kezelni.

• Indokolt a kisvízfolyások ökológiai szempontokat figyelembe vevő mederrendezése, a
partmenti területek természetszerű kialakítása, hasznosítása.
• Művelési ágak változtatása esetén az ökológiai szempontból kedvezőbb irányba történő
változtatás előnyben részesítése.
• Biztosítani kell, hogy településen a biológiai aktivitásérték növekedjen.

• Törekedni kell az
újrahasznosítására

üres

vagy

funkciójukat

vesztett

területek

hasznosítására,

• Beépítésre nem szánt területen új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az okozott
környezeti hatás ellensúlyozása érdekében pozitív környezeti hatás létrehozásáról
gondoskodni kell

Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020

A 2014-2020 évekre vonatkozó IV. Pest Megyei Környezetvédelmi Programot Pest Megye
Önkormányzatának közgyűlése fogadta el 16/2015 (02.27.) számú PMÖ határozattal.
A program által meghatározott környezeti jövőkép:
•

•
•

Pest megye elkötelezett a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett, ösztönzi a helyi
adottságokon alapuló megújuló-energia hasznosítást, megóvja természeti környezetét, és
kiegyensúlyozott térszerkezet, valamint jó minőségű települési környezet kialakítására
törekszik.

Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makro térségi érdekeket
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet megvalósítása.
Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika - a rendelkezésre álló erőforrások és a
fogyasztásegyensúlyának megteremtése; az „ökológiai lábnyom” csökkentése,
hulladékszegény illetve újrahasznosításra épülő technológiák alkalmazása és fejlesztése,
felkészülés és alkalmazkodás a klimatikus változások kezelésére, a környezet állapotának
megőrzése, javítása. A megújuló energiahordozók használatának növelése, gyors és
rugalmas alkalmazkodásra képes térszerkezet, gazdasági és közösségi aktivitás fejlesztése.
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

Csobánka TFK, TSZT, HÉSZ.
Környezeti értékelés

•

•
•
•

•
•

•
•
•

14

Értékmegőrzés, értékteremtés - Pest megye határozottan állást foglal amellett, hogy a
meglévő, táji, természeti-, épített környezeti-, kulturális-, közösségi- és gazdasági értékeit
meg kívánja védeni, a térség jövőbeni fejlődését azokra építi.
Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása

Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása a lokális- és makro térségi érdekeket
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet.

A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük
közlekedését és az elővárosi közlekedést
Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos
területhasználat, az épített és a környezet értékeinek megóvása és fejlesztése

A területi (területfejlesztési- és rendezési) tervezés megújítása, eszközrendszerének
összehangolása a koordinált, komplex térségfejlesztés és területhasználat megteremtése
érdekében.
Hatékony energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a
térségek és települések fejlődésének szolgálatában.

A még biológiailag aktív felületek és a védett területek hálózatosságának erősítése
A megye ökológiai térszerkezetének fejlesztése.

3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben
Csobánka területén egyetlen légszennyezést okozó telephely üzemel (Biline Kft. telephelye, 064
hrsz.), de szennyezőanyag kibocsátása alacsony; környezeti, tájhasználati konfliktust nem okoz. A
javaslatban megfogalmazott intézkedések, módosítások a település már kialakult környezet
állapotának mennyiségi és minőségi javítását, a település fejlődését, valamint a természeti területek
megőrzését célozzák meg, különösképpen a Natura2000 területekre, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
területeire, a Nemzeti Ökológiai Hálózat települést érintő részeire.
A javasolt módosítások táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi célkitűzések és szempontjai
összhangban állnak a megye koncepciójával és a környezetvédelmi programjával, megfeleltetve a
helyi lehetőségeknek és állapotoknak.

A település kivételes természeti adottságait, értékeit védendő, új jelentős kibocsátással, terheléssel
járó új gazdasági vagy egyéb területfelhasználás kijelölése nem javasolt.

A tervben az érvényben lévő környezetvédelmi szempontú, és természetvédelemmel kapcsolatos
jogszabályokban megkövetelt állapotok elérése, valamint a jelenlegi természeti állapot megóvása a
cél, különös tekintettel az ökológiai hálózat elemeire, valamint az ex-lege védett és Natura2000
területek érintettségére, melyek védelme a megfelelő területfelhasználási kategóriák és övezetek
meghatározásával és szabályozásával biztosítható. Ennek figyelembe vételével történtek a javasolt
területfelhasználási átsorolások is. Ezeken felül cél olyan javaslatok kidolgozása, melyek
megfelelnek a térségi és települési tervekben, stratégiákban, programokban előirányzott
természeti, táji- és környezetvédelmi szempontoknak, célkitűzéseknek.

A negatív hatásokat a terv - a későbbiekben kifejtésre kerülő - zöldfelületi, táj- és természetvédelmi
valamint környezetvédelmi javaslatai és azok foganatosítására hozott szabályozási előírásai
csökkenteni igyekszenek. Ez vonatkozik mind a levegőminőség, a zajvédelem és talajvédelem
kérdéskörére, továbbá a táji, természetvédelmi szempontból értékes területek védelmére.
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A javasolt módosítások táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi célkitűzések és szempontjai
összhangban állnak a magasabbrendű tervekkel, programokkal, megfeleltetve a helyi
lehetőségeknek és állapotoknak.

3.3. Jelenlegi környezeti
ismertetése

helyzet

tervvel

összefüggésben

lévő

elemeinek

3.3.1. Természeti adottságok, tájszerkezet
Földtani adottságok, domborzati viszonyok
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 Pilishegység 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 földtörténeti múlt kéregmozgásainak eredménye e sokféle kőzet egyidejű jelenléte.
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.
Vízrajz

A településen áthalad a Kovácsi- és 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.
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.
Élővilág

A Pilis ma is többségében erdővel borított hegyvidék. A hegység növényzetének majd minden tagja
megfigyelhető a Pilis-hegy tömbjén.
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Csobánkán, a hegyvonulat keleti, alacsonyabb részén kevéssé változatos a növényvilág, mint magán
a Pilis-hegy tömbjén. Leggyakoribbak a száraz erdők. Ahol a hárshegyi homokkő felszínre kerül, ott
mészkerülő tölgyesek alakultak ki. 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.
A Kis-Kevély északi kitettségű völgyében bükkfák találhatóak, mely sűrűn záródó lombkorona alatt
árnyéktűrő korai hagymás és gumós növények jellemzőek. A délnyugati sziklaletörésen, sziklagyep,
sziklai cserjés és karsztbokorerdő által alkotott mozaikos vegetáció található.
A Kerekes-hegyen jelentősebb erdei és feketefenyő állományok találhatóak.

A Hosszú-hegy növényvilágát a talajadottságoknak köszönhetően a hegyoldalban mészkedvelő
cseres-tölgyesek, törmeléklejtő erdők alkotják, a hegytetőn lejtőgyepek és sajmeggyes molyhos
tölgyesek találhatóak.

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.

Tájhasználat, tájszerkezet

Csobánka tájszerkezetének meghatározó eleme a Pilis-hegyvonulatai, valamint annak különböző
mélységű medencéi, melyek egyikében lévő Dera-patak mentén alakult ki a településmag. Eleinte a
patak mentén hosszirányú fejlődés mutatkozott, majd kertes é üdülőterületek alakultak ki a
domboldalon is. A települést a hegyoldalakon kialakult erdőségek zárják közre, melyeket a nyílt
kart felszínre törés és sziklaszirtek tesznek változatossá.
Csobánka tájképi megjelenését, tájszerkezetét meghatározza a vízfolyások környezetében lévő
természetes és természetközeli élőhelyek láncolata. A hegyoldalakat borító erdő a domináns, a
szántók aránya kisebb, emellett jelentős kiterjedésű gyepes terület található a domboldalakon.
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A település közigazgatási területének 38%-át borítja erdő, külterületre vetítve ez az arány 42%,
mely országos viszonylatban magasnak számít. Beerdősült területek főként a települést körbevevő
hegyoldalakon találhatóak. Az erdőterületek az erdészeti nyilvántartás alapján nagyrészt védelmi
rendeltetésű erdők közé tartoznak.

Több nem erdő művelési ágú erdőfoltokkal tarkított cserjésedő, fásodó terület is fellelhető
Csobánkán, melyek kataszteri besorolás és valós állapot alapján erdőként kezelendőek. Ilyenek a
Határ-rétek déli domboldalain található legelő művelési ágú területek, és a honvédség területén
található kivett területek.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek jellemzően a nemzeti park területén találhatóak, melyek
főként tölgyes és erdei fenyővel borított területek.

A településen a mezőgazdasági területek kiterjedése szintén 40% környéki. Ebből a
szántóterületek viszonylag kis részt, összesen 17%-t tesznek ki, mely a táji adottságok miatt
lehetséges. A szántók főként a Kovácsi patak mentén, a Határréti-patak völgyénél, Budzsák
területén találhatóak összefüggő táblákban, szalagparcellák pedig a település nyugati sarkán
vannak. Szántók közül átlagosnál jobb minőségű az 1-4 közti minőségű osztályú földrészlet, melyek
rendkívül szétszórtan találhatóak meg a településen.

Rétek és legelők igen magas, 21%-ban találhatóak a településen. Ez az arány a valóságban ennél is
magasabb, hiszen gyepesedés figyelhető meg a szántók felhagyása következtében több
szántóterületen is. A gyepes területek a nyilvántartás szerint a Kovácsi-patak és a Határrétek
domboldalain koncentrálódnak. Átlagosnál jobb minőségű rétek a Határréti-patak mentén, Garancs
és Csobánc közötti völgyben húzódnak, legelők pedig szétszórtan a domboldalak alsó lankáin. 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.
1
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Szőlők, gyümölcsösök részaránya kifejezetten alacsony, 1-2% közé tehető a településen.
Összefüggő szőlős, vagy gyümölcsös területek nem jellemzik a települést, egyetlen kiterjedt
gyümölcsös található Garancstól délre, a többi, ilyen művelési ágú területet mára már felhagyták. A
volt zártkerti területeken megfigyelhető még néhány szőlőterület, de a terület átalakulóban van itt
is, inkább lakó vagy üdülő funkció jellemző.

Külterületre vetítve 19%-ban találhatóak kivett területek, melyek megközelítőleg 400 ha-t tesznek
ki. A kiterjedés főként (8300 ha) a honvédség területét fedi le, melybe az erdősült területek is
belefoglaltak. Pilisvörösvár felé eső területen a lankásabb cserjés, gyepes kezeletlen területek
szintén kivett területek a nyilvántartás alapján, viszont ezek biológiailag aktív növényzettel fedett
területek. Egyetlen bányatelek található Csobánka területén, ezzel szemben több degradált terület,
külszíni fejtés is beékelődött a tájszerkezetbe.

Zártkerti területek Csobánka belterületén, elsősorban a Hubertusz telep környezetében
helyezkednek el, mely telkek művelési ága részben kivett, részben szőlő, gyümölcsös és kertként
nyilvántartott.
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3.3.2. Táji és természeti értékek, természetvédelmi területek, ökológiai
rendszerek
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.

A község településképének fő meghatározója a hegyek, dombok közötti völgyben elhelyezkedő
településmag, és a dombokra felkúszó beépítések. A patak és az Oszoly közé beszoruló beépítések a
hajdani nyaralótelkek, villaszerű épületek maradványait őrzik. Önálló egységet képez a Hubertusz
telep egykori nyaralóövezete, valamint a ma már jellemzően új beépítésű szélesebb utcákkal
rendelkező Hanfland.
Nemcsak tájképi, de kultúrtörténeti jelentőséggel is bír a település egy-egy pontján megjelenő
beépítés. Ilyen a Hubertusz Kápolna, vagy a Margit-ligeti kastély feltáruló látványa.

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.

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.
Országos jelentőségű természetvédelmi területek – 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.
Natura2000 hálózat

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, 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 Csobánkán a Natura2000 hálózat alábbi kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe
található:
Uniós azonosító területkód
HUDI20039

Név

Pilis és Visegrádi-hegység
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Forrás: 7. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. Rendelethez

Országos jelentőségű természeti érték – Ex-lege védelem

Ex-lege védett terültek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján kerülnek
megállapításra.

A Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapján található barlangnyilvántartás szerint
Csobánkán 45 darab barlang van kataszterbe véve. Ezek közül a hatályos helyi építési
szabályzatban 2 darab barlang van megnevezve. Az említett két barlangon kívül számos egyéb más
barlangnak minősülő karsztos képződmény található a településen, melyek a törvény erejénél fogva
védettek. Ex-lege védett források esetében kettő található a településen. Egyik a Szent-kút, melynek
gyógyító híre van, másik pedig a Dera-patak forrásvidéke.
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek

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. Ezek a következőek:
HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET, ÉRTÉK
Megnevezés
Milleniumi Hét Vezér Park
Margit-ligeti kastély parkja
Hubertusz kápolna környezete
Ybl-villa megmaradt kertje
Dera- és Kovácsi-patak környezete
Szerb ortodox templom kertje
Római katolikus templom kertje
Homokkő-bánya

Jelleg
park
park
bokorerdő
kert
liget
kert
kert
bánya

m2; db
2298
33084
8377
1613
2306
20734

HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉK

Hrsz.
belterület 406/33
belterület 602
belterület 593
belterület 605
külterület 030/2, 0245/2, 306/1, 404
belterület 1,2
belterület 21
külterület 02/3

Magyar név

Latin név

db

Csertölgy

Quercus cerris

1

törzsátmérő/korona
átmérő (cm)/(m)
70/14

Platán facsoport

Platanus occidentalis

8

70-100

Kocsányos tölgy
Nagylevelű hárs
Idős fenyők
Korai juhar
Eperfa
Diófa
Vadgesztenye

Quercus robur

Tilia platyphyllos
Pinus sp.
Acer platanoides
Morus alba
Juglans regia
Aesculus hippocastanum

*változó helyrajzi számok

1
1
facsoport
fasor
1
1
2

30/8

70/13
50/12
40/9
80/12
70/13
50/9

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

Hely
belterület 3009
0241/2
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0241/2
belterület 3010
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Szerb-ortodox
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Helyi jelentőségű természetvédelmi területek kiegészül a Cserkészpark területével (603 hrsz.),
valamint az Ybl-villa kertjét érintő védelem kibővül a Dera-patak északi oldalán található 551 hrsz.ú ingatlannal.
A 02/3 hrsz.-ú területen található homokbánya területe kikerül a helyi jelentőségű
természetvédelmi területek közül.
Egyedi tájértékek

Az egyedi tájértékek országos nyilvántartásba vétele folyamatban van, Csobánka nem rendelkezik
egyedi tájérték kataszterrel. A tájértékek országos felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Az
egyedi tájérték kataszter készítését a Budapesti Corvinus Egyetem végzi, melynek adatai a TÉKA
tajertektar.hu weboldalon megtalálhatók. A weboldalon található adatok csak tájékoztató jellegűek,
nem hivatalos adatok, melyek Csobánkán 82 db egyedi tájértéket tartalmaznak.
Ökológiai hálózat

A település természeti adottságainak köszönhetően a kijelölt Nemzeti Ökológiai Hálózat jelentős
területeket fed le. Csobánka nyugati oldalán lévő Hosszú-hegy, Ziribár-hegy és Határrétek területei,
emellett a keleti Oszoly-csúcs, Csúcs-hegy és Kis-Kevély domboldalai, azaz a Nemzeti Park területe
tartozik a magterületbe. 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. Ökológiai folyosóként a település dél-nyugati határa
mentén húzódó Határréti-árok környezete (mélyebb fekvésű gyepes terület, vizes élőhelyek, Háziréti víztározó csobánkai területe) nyilvántartott. Ezen területek megteremtik a kapcsolatot és
összeköttetést biztosítanak a magterületek között. Pufferterületek közé pedig 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 tartoznak. Pufferzóna a magterületek és a folyosók
körül kijelölt védőzóna, ahol még a természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas,
feladatuk a magterületek és folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.

3.3.3. Zöldfelületi rendszer elemeinek bemutatása

A település hatályos településrendezési eszközeit tekintve 7 darab zöldterület (közpark, fásított
köztér, intézménykert) besorolású területtel rendelkezik. Ezek közül tényleges közparki
funkciókkal és megfelelő növényborítottsággal a Hét Vezér park rendelkezik. A Fő tér valóban
rendelkezik közfunkciókkal, területén azonban nem található jelentős zöldfelület. A települési
intézmények kertjei is zöldterület (intézménykert) besorolást kaptak, ami a területek elsődleges
rendeltetését, közfunkcióját tekintve nem megfelelő.

Csobánkán a lakóterületek jellemzően kertvárosias lakóterületbe soroltak, többnyire rendezettek,
ápoltak. A faállomány vegyes, a fák és cserjék mellett megtalálhatók az intenzíven telepített
egynyári és évelő növények.
A településen a fő közlekedési utat nem szegélyezi egységes fasor, egyes szakaszokon fiatal
telepítések vannak. Az egyes városrészek különbözőségéből adódóan, az egységekre más-más
utcakép, és ebből adódóan különböző vonalas zöldfelületi elem ellátottság, a lakosság által ültetett
vegyes összetételű, gondozott növényzet jellemző.

A település zöldfelületi rendszerének részét képezik a kül- és belterületen megtalálható erdő-,
valamint mezőgazdasági területek, a vízfolyásokat kísérő ligeterdők, vizenyős területek.
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3.3.4. Terv által befolyásolt környezeti elemek jellemzőinek ismertetése
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 területek
közé tartozik. Csobánka érzékenységi besorolása a beruházások tervezése során is elsődleges
szempont.
Csobánka két jelentős felszíni vízfolyása a Kovácsi-patak és annak befogadója, a Dera-patak, melyek
a belterületen keresztül haladnak. Ezek a Pilis leghosszabb vízfolyásai.
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 felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából történt besorolás okai a felszínen,
illetve közvetlenül a felszíni közelében található, felszíni eredetű szennyezésekre különösen
érzékeny karsztos képződmények. Ezekre a térségben több közcélú vízellátást biztosító ivóvízbázis
települt, melyek vízminőségének védelme érdekében nagy 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.
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.

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 légszennyezettségi agglomeráció az alábbi zóna csoportokba tartozik:

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
NitroKéngéndioxid
dioxid

Légszennyezettségi agglomeráció
1. Budapest és környéke E

B

Talaj- PM10 PM10
PM10 PM10
SzénPM10 Benzol közeli Arzén Kadmium Nikkel Ólom
monoxid
ózon (As) (Cd)
(Ni) (Pb)

PM10
benz(a)pirén
(BaP)

D

B

B

E

O-I

F
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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 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, azonban a
Vörösvári út mellett található dolomit bányaüzemben a kitermelés szünetel.
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.
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1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2

47

53

53

53

206

3 - Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2

964

1 083

1 082

1 084

4 213

2 - Szén-monoxid
7 - Szilárd anyag

1 102
281

1 237
316

1 237
316

1 237
316

4 813
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.

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 az 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.

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:
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Környezeti értékelés

Magyar Honvédség Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola - MHAA Csobánkai Harcászati
Gyakorlótér és Bázis - 2014 Csobánka külterület hrsz.: 064
Hulladék

130501* - Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
Összesen (kg)

2004

2006

16 200

14 800

16 200

Összesen (kg)

31 000

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

160107* - Olajszűrők

10

10

150202* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
160120 - Üveg

15
30

160601* - Ólomakkumulátorok

10

Összesen (kg)

80

15
30
10

80

A veszélyes hulladékokat az EWC kód melletti * jelöli.

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

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 az 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.
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Csobánka belterületétől délre található egy kelet-nyugati irányban végig futó magasfeszültségű
távvezeték, mely esztétikai szempontból zavaró hatású, a természeti környezetben tájidegen
elemként jelenik meg.

3.3.5. Környezeti állapot egyéb jellemzői, eltartó-képesség, környezeti
terhelhetőség
A településen a tervezett módosítás a természeti környezet egyes elemeinek alacsony
igénybevételével jár. Csobánka területén nincsenek gazdasági és ipari területek, ennek értelmében
a településen nem tapasztalható jelentős környezeti terhelés, lakóterületet nem terhelnek
gazdasági társaságok.

A tervezett fejlesztések energia ellátása biztosítható a jelenlegi rendszerről, mind a villamos energia
mind a gázellátás tekintetében. A fejlesztési területek határosak a vezetékes ivóvízzel és
csatornahálózattal ellátott belterületi lakóterületekkel, így a meglévő hálózatra való csatlakozással
a terület ellátása biztosítható.

A terhelhetőség tehát fokozható, de a település kedvező környezeti állapotának további fenntartása
a fejlesztések során is kívánatos szempont.

A települési TSZT-vel kapcsolatban kizárólag a tervezett területfelhasználási módosítások, valamint
az azokon tervezett szabadidős, rekreációs, sport célú, egyedi funkciójú célokat szolgáló fejlesztési
elképzelések fogalmazódtak meg. Mindazon által Csobánka környezeti eltartó képességét, valamint
terhelhetőségét tekintve jelentős tartalékokkal rendelkezik, melyeknek állapotát, illetve az azokhoz
kapcsolódó javaslatokat a közművek vonatkozásában a Megalapozó vizsgálatokban kerültek
ismertetésre.

3.3.6. Fennálló környezeti konfliktusok
A településen gazdasági, ipari terület, illetve üzemi tevékenység hiányában nincs jelentős
környezetszennyező forrás.

A közműellátás megoldott a településen, viszont környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen, és
negatív hatással jelentkezik, hogy bár a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, a rákötések aránya igen
alacsony.

Terhelő tényezőként jelentkezik a 1109 jelű közút forgalmi terhelése, mely elsősorban a zaj- és
rezgés terhelésben nyilvánul meg az út belterületi szakaszán.
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3.4. A terv megvalósulásával hatást kiváltó tényezők és okok feltárása

3.4.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevétele, környezetterhelés
előidézése

I. Településszerkezetet meghatározó hálózati elemeket érintő módosítások
A tervezett gyalogos kerékpáros útvonal kijelölése nem igényli a TSZT szerinti területfelhasználás
módosítását, új területek igénybevételét, mivel többnyire meglévő közterületeken halad. Kisebb
szakaszokon a vízgazdálkodás szempontjából szükséges kijelölt mederkarbantartó sáv területén
vezet a tervezett útvonal, mely sáv kialakítása a vízgazdálkodási szempontok miatt szükségszerű A
módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével, illetve környezetterhelő hatással.

II. Természetvédelmi területekkel határos ingatlanok megközelíthetősége
Az Oszoly-csúcs és a Csúcs-hegy alatt található ingatlanok megközelítése érdekében javasolt
közforgalom számára meg nem nyitott erdészeti magánút területe részben már meglévő burkolt
földúton került kiszabályozásra. A területen található, egy szakaszán burkolt utat csupán az érintett
ingatlanok tulajdonosai használják, ennek a kismértékű forgalomnak minimális környezetterhelő
hatása jelenleg is adott a területen. A magánút kiszabályozásának célja a jelenleg rendezetlen
ingatlanjogi viszonyok rendezése, ebből következően a javaslat nem jár természeti erőforrás
igénybevételével, illetve újonnan megjelenő környezetterhelő hatással.
III. Különleges beépítésre szánt területeket érintő módosítások
A különleges egyedi funkciók elhelyezése céljára szolgáló beépítésre szánt különleges terület
kijelölése a Pataksor utca délnyugati oldalán, nem zavaró hatású tevékenységek elhelyezésére ad
lehetőséget. A besorolás korábban kijelölt lakóterület bővítés tervezett helyén valósul meg. A
különleges területen elhelyezhető funkciók körének szabályozásával a potenciális fejlesztések nem
járnának jelentős környezetterheléssel. Mivel a területre vonatkozóan konkrét fejlesztési igény nem
fogalmazódott meg, így a jelen módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével, illetve
környezetterhelő hatással.

A Sopronyi lovastanya területén a valós területhasználatnak megfelelően, valamint a kialakult
beépítési állapotok rendezése céljából került kijelölésre különleges beépítésre szánt lovassport
terület, amely a már kialakult állapotoz területi változást, valamint további beépítési lehetőséget
nem enged, ennek megfelelően a módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével,
illetve környezetterhelő hatással.
A beépítésre nem szánt területek vonatkozásában az alábbi fő témakörökben javasoltak
módosítások:

I. Zöldterületeket érintő módosítások
Csobánkán új zöldterületi kijelölés nem történt, a meglévő kijelölés értelmében meghatározott
közkert terület került megtartásra, mely a kialakult állapotnak való megfeleltetés, így nem jár
természeti erőforrás igénybevételével, illetve környezetterhelő hatással. Ugyanakkor a Hét Vezér
park közkertként való kijelölése biztosítja a jelenlegi állapot, zöldterületei funkció hosszú távú
megtartását, védelmét, összességében tehát pozitív irányú változást idéznek elő.
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II. Erdőterületeket érintő módosítások
A tervezés során az erdőterületek felülvizsgálatra kerültek a földhivatali nyilvántartás, a tényleges
erdősültség, az Országos Erdőállomány Adattárban lehatárolt kataszteri erdőterületek alapján.
Csobánka kiterjedt erdőterületeinek jelenléte és védelme elsődleges szempontként szerepel.
A településen a levegőminőségét is meghatározó erdők fenntartása kiemelkedő jelentőségű.
A hatályos tervekhez képest az erdőterületek differenciálásra kerültek már a településszerkezeti
szinten, melyet az övezeti rendszer is követ.
Legjelentősebb javaslat a Határréti-patak mentén található erdősülő területek, valamint a
mezőgazdasági területként kijelölt kataszteri erdők, erdőterületbe sorolása. A település keleti
részén található felhagyott bányák esetében szintén a valós állapotnak történő megfeleltetés
céljából lett erdőterület kijelölve. A javasolt átsorolás azt a tervezés során felállított alapvető célt
szolgálja, miszerint a településen a valós állapothoz és az erdészeti nyilvántartáshoz közelítsen a
rendezési tervekben kijelölt erdők térbeli kiterjedése, így az átsorolás nem jár természeti
erőforrás igénybevételével, illetve környezetterhelő hatással.
III. Mezőgazdasági területeket érintő módosítások
Külterületen a településrendezés eszközeivel a hagyományos tájhasználatnak a megőrzése a cél, a
külterületek fokozott védelmével, a kiterjedt mezőgazdasági tájrészletek arculatának megőrzésével
és a fejlődési lehetőségek megteremtésével.
A hatályos tervekhez képest jelentős változás a Kovácsi-patak mentén történt, ahol az erdőkijelölés
visszavételre került. Emellett csupán kisebb módosítások érintik a mezőgazdasági területeket.
Szerkezeti szinten, melyeket az övezetek rendszere is javasoltan követ, a mezőgazdasági területek
tekintetében a fentieken felül, alapvető cél volt a művelt, jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági
területek fenntartása, a táji- ökológiai szempontból értékes területek védelme, a tájképileg is
értékes részletek megőrzése. Ennek következtében az ehhez köthető javaslatok nem idéznek elő
környezetterhelést és közvetlen természeti erőforrás igénybevételét.
A meghatározott területfelhasználás kategóriák, és övezetek összességében a természeti, táji
értékek figyelembevételével kerülnek kijelölésre.
IV. Rekreációs területeket érintő módosítások, fejlesztések
A Sopronyi lovastanya területének keleti részén – lényegében a beépítésre szánt terület körül kijelölt különleges beépítésre nem szánt lovassport terület kijelölés a már meglévő beépítési
állapotok rendezése érdekében történt, így további környezetterheléssel nem jár.

A Vörösvári út mentén, a 094 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett lovas terápiás komplexum
megvalósítása céljából kijelölt különleges beépítésre nem szánt lovassport terület elsődleges
rendeltetése a terület művelési ágával összhangban van. A különleges terület kijelölése a tervezett
lovas terápiás funkció speciális igényei miatt szükséges. Itt minden bizonnyal épületek megjelenése
várható, a termőföld hasznosítási lehetőségei ennek értelmében romlanak, de a funkcióból adódóan
csupán kis mértékben. A terület rendezett feltételek között történő fejlesztése a természeti
erőforrásokra nézve nem jár jelentős igénybevétellel.

A Határréti víztározó északi részén, az átlagosnál gyengébb minőségű mezőgazdasági területen
történő különleges beépítésre nem szánt sport, rekreációs, szabadidős terület kijelölés szántó
művelési ágú területeket foglal magába, melyen jelenleg is rekreációs célokat ellátó funkciók
találhatóak. A Határréti patak mentiség miatt természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes
területnek számítanak. Azonban a kijelölt terület olyan funkciók megtelepedését segíti elő, melyek
növelhetik a települési szolgáltatások körét, turisztikai szempontból pozitív változást jelenthetnek,
emellett a rekreációs szempontok növekedése sem elhanyagolható. A területfelhasználás változása
ezek tekintetében kismértékű környezetterhelő hatással és természeti erőforrás igénybevétellel
járhat.
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Az Ybl-villa egykori kertjének területén kijelölt különleges beépítésre nem szánt kert terület
kijelölése az ingatlan tulajdonjogi helyzete miatt szükséges. A területen jelenleg nincs konkrét
fejlesztési igény. A terület szabályozási előírásai, a meghatározott szabályozási elemek a terület
növényállományának megőrzését biztosítják. A területre konkrét fejlesztési elképzelés nincsenek,
az átsorolás nem jár természeti erőforrás igénybevételével, illetve környezetterhelő hatással.

A Főtéren, a Szerb téren, valamint a Dera-patak és Főút között elhelyezkedő közfunkciójú területen
kijelölt különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított, köztér, sétány terület a közterületek
valós állapotának megfelelő módosítás. Az említett közterek összefüggő növényállománnyal,
jelentős zöldfelülettel nem rendelkeznek,így a módosítás nem jár természeti erőforrás
igénybevételével, illetve környezetterhelő hatással.
V. Vízgazdálkodási területeket érintő változtatási szándékok
A kijelölésre javasolt vízelvezető árkok, vízfolyások a vízelvezetés megoldását szolgálják. A
vízgazdálkodási területként kijelölt al-, illetve földrészletek többsége a földhivatali nyilvántartás
szerint is vízfolyás, árok. A módosítás nem jár természeti erőforrás igénybevételével, illetve
környezetterhelő hatással.
VI. Közlekedési területeket érintő módosítások
A Vörösvári út mentén, a temető mellett tervezett buszforduló helyigénye miatt kijelölt közlekedési
terület a közút mellett lévő erdőterület kijelölés csökkenését eredményezi. Az itt található
erdőterület nem része az Országos Erdőállomány Adattárnak, emellett a javasolt kijelölés konkrét
fejlesztést nem takar, így az átsorolás nem jár természeti erőforrás igénybevételével, illetve
környezetterhelő hatással.

3.4.2. A terv által kiváltott környezeti következménnyel járó társadalmigazdasági folyamatok elemzése
A tervezés során alapvető cél társadalmi szempontból a településen élők számára, kellemes
lakókörnyezet és életlehetőségek kialakítása, magas színvonalú és mindenki számára elérhető
közszolgáltatások biztosításával

A település zöldfelületi rendszere, a megjelenő új rekreációs funkcióknak köszönhetően a
településen élők életminősége is javulhat, emellett a település közösségi életét is élénkítheti. Ezek a
kijelölések azonban nem járnak jelentős környezetterhelést okozó további funkciók
megjelenésével. A beépítésre szánt fejlesztési területeken újonnan megjelenő beruházások
munkahelyteremtő hatása szintén kedvező, valamin a terület értékesítéséből származó
önkormányzati bevételek a település fenntartható fejlesztésére, a meglévő értékek védelmére
fordíthatóak.
A különböző funkcióknak történő helybiztosítással, gazdasági szereplők megjelenésével a települési
szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlődése várható, amely további beruházások
megteremtését vonhatja maga után. Az újonnan megjelenő beruházások munkahelyteremtő hatása,
népességmegtartó hatással rendelkezik. Az új kijelölések azonban nem csak az itt élők számára
lehetnek pozitív hatással, de Csobánka turizmusát is fellendíthetik.
Az előírások a település minőségi szolgáltatási szintjének emelése irányába hatnak, mely gazdasági,
társadalmi szempontból is kedvező hatású. Ezen változtatások mind társadalmilag, mind
gazdaságilag bővíthetik, erősíthetik a település lehetőségeit.
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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3.5 Várható környezetet,
következmények
3.5.1.

természeti

értékeket

érő

hatások,

környezeti

Környezeti igénybevétel, illetve terhelés

Csobánka településrendezési eszközeinek módosítása során a hatályos rendezési tervekhez képest
történő változások környezetvédelmi szempontból alapvetően nem jelentenek negatív irányú
változást.

A valós állapotnak való megfeleltetés érdekében átsorolás történt belterületen a település
központjában az intézmények esetében, a Fő tér esetében, a Mogyoró utca és a Fő út menti terület
(védelmi erdőből kertvárosi lakóterület) esetében, a Dera-patak déli ága (védelmi erdőből
vízgazdálkodási terület) esetében, és az Izraelita temető esetében. Külterületen a valós állapotnak
megfeleltetve a bányaterületek erdőterületbe kerültek átsorolásra (a település keleti részén, a
Csúcs-hegy és a Kis-Kevély területén), emellett a Határréti-patak menti erdősülő gyepterületek is
erdőterületbe soroltak.
Új beépítésre szánt terület (K-Ls) került kijelölésre a település külterületén a Sopronyi lovas tanya
esetében. Emellett belterületen az Ybl villa kert, vagy annak egy része közhasználati jogának, vagy
akár tulajdonjogának megszerzése fejében az érintett terület egy kisebb részének beépítésre szánt
területbe (célszerűen lakóterületbe) történő átsorolása megfelelő cserealapot képezhet.

A területfelhasználás változások nem járnak olyan területek kijelölésével, melyeken negatív
környezeti hatásokkal járó tevékenységeknek biztosítanak helyet. A továbbiakban a rendezési
tervben megjelenő főbb módosításokat, javaslatokat tárgyaljuk a természeti-, táji értékek, valamint
környezeti elemek vonatkozásában.

3.5.2.

Program által javasolt változtatások várható hatásai a környezeti
elemekre és azok rendszereire, természeti területekre

I. Településszerkezetet meghatározó hálózati elemeket érintő módosítások
A tervezett gyalogos kerékpáros útvonal kijelölése nem igényli a TSZT szerinti területfelhasználás
módosítását, mivel többnyire meglévő közterületeken halad. A módosítások a település kerékpáros
és gyalogos közeledésének racionalizálását, fejlesztését, ezáltal az itt élők életminőségének
javulását segítik elő. A kerékpáros tengely a környező zöldfelületek, közeledési terültek rendezését
vonja maga után, a fejlesztés várható hatása összességében pozitív.

Környezeti elemek,
rendszerek

Levegő

Terhelések, közvetlen és közvetett hatások

A zöldterület csökkenése minimális mértékű, a tervezett
gyalogos kerékpáros funkció miatt csupán minimális
környezetterhelés várható

Termőföld,
talaj, A módosítások nem okoznak negatív változást a talaj, a felszíni
felszíni és felszín alatti és felszín alatti vizek állapotában, sőt kedvezően javítják a
vizek
patakmedrek karbantartási lehetőségeit.
A gyalogos-kerékpáros útvonal megvalósulásával minimális
Hulladék
kommunális hulladékképződéssel járó tevékenységek várható.

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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Az átsorolások a jelenlegi állapothoz képest nem generálnak
nagyobb forgalmat, nem járnak megnövekedett zajterheléssel,
Zaj- és rezgés-terhelés
A változtatás a
sőt a területek fejlődési irányának racionalizálásával, a
környezeti
állapot
közlekedés és parkolás kialakításával kedvezőbbé válik.
szempontjából pozitív
A módosítás, a település közlekedésének fejlesztését,
hatású
Táj, épített környezet kedvezőbb településkép, kialakítását szolgálja, így pozitív
változásként jelentkezik.

II. Természetvédelmi területekkel határos ingatlanok megközelíthetősége
Az Oszoly-csúcs és a Csúcs-hegy alatt található ingatlanok megközelítése érdekében javasolt
közforgalom számára meg nem nyitott erdészeti magánút kiszabályozásának célja a jelenleg
rendezetlen ingatlanjogi viszonyok rendezése. Az út egy szakasza burkolat, a területen jelenleg is
bonyolódik kismértékű forgalom. Az építési engedély hiányában még jelenleg beépítetlen
ingatlanokon a magánút kialakulását követően beépítés megjelenésével együtt forgalom minimális
növekedése várható. Az út kiszabályozását követően azt csupán az engedéllyel rendelkező, az útról
megközelíthető ingatlanok tulajdonosai használhatnák, emellett olyan korlátozó intézkedéseket
vezet be a tervezett HÉSZ, amely a területen kontrollálható forgalmat eredményezhet, így a jelenlegi
állapotok rendezése pozitív környezeti hatást is eredményezhet.

KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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Környezeti elemek,
rendszerek

Környezetállapot
szempontjából
bekövetkező
változások

Terhelések, közvetlen és közvetett hatások

A magánút kialakítása után, a jelenleg még építési engedéllyel
nem rendelkező, de már a hatályos tervben is építési övezetbe A tényleges állapothoz
Levegő
képest a beépítés
sorolt ingatlanok beépítése várható, így minimális mértékű
megjelenésével
terhelésnövekedés várható.
minimális mértékű
Termőföld,
talaj,
A módosítások nem okoznak negatív változást a talaj, a felszíni igénybevétel várható
felszíni és felszín alatti
és felszín alatti vizek állapotában
vizek
A
magánút
kialakításával
hulladékképződéssel
járó
Hulladék
tevékenységek nem várható.
A módosítások
környezetállapot
A területen várható kismértékű forgalom megjelenésével
szempontjából
minimális mértékben növekedhet a zaj-és rezgésterhelés. A
jelenlegi kialakult, szokásjogon alapuló helyzethez képest mértékben semleges,
Zaj- és rezgés-terhelés
elenyésző mértékű változást jelent. A forgalom korlátozásával akár pozitív hatásúak
az eddigi illetéktelen gépjárműforgalom is kontrollálható, így a
magánút kialakítása pozitív hatással is járhat.
A magánút szabályozása után megjelenő beépítések megfelelő A tényleges állapothoz
kialakításának szabályozásáról, a tervezett HÉSZ előírásai
képest a beépítés
Táj, épített környezet gondoskodnak. A forgalom elenyésző, ám kontrollált
megjelenésével
növekedésének köszönhetően a várható környezetterhelés minimális mértékű
minimális.
igénybevétel várható

III. Különleges beépítésre szánt területeket érintő módosítások
Az egyedi funkciók elhelyezése céljára szolgáló beépítésre szánt különleges terület, valamint
Sopronyi lovastanya területén különleges beépítésre szánt lovassport terület kijelölése, valamint a
későbbiekben várható beépítés a biológiailag aktív felületeket csökkenteni fogja, azonban a várható
lakó funkció minimális környezeti terhelést jelent a környezeti elemek szempontjából.
Környezeti elemek,
rendszerek
Levegő

Termőföld,
felszíni és
alatti vizek

Környezetállapot
szempontjából
bekövetkező
változások

Terhelések, közvetlen és közvetett hatások
Minimális forgalmat generáló funkcióbővítés megjelenésével a
levegő minősége várhatóan kis mértékben romolhat.

talaj,
Az egyedi funkciójú különleges területen új
felszín
megjelenésével további területfoglalás nem történhet.

beépítés

A tényleges
állapothoz képest a
beépítés
Az egyedi funkciójú különleges területen többlet beépítés
megjelenésével
Hulladék
megjelenésével nem kell számolni, többlet kommunális
minimális mértékű
hulladékképződés nem várható.
igénybevétel
Zajés
rezgés- Az esetleges forgalomnövekedés miatt a zaj- és rezgésterhelés kis
várható
terhelés
mértékben növekszik.
A szabályozásban a különleges terültekre rögzített egyedi
Táj, épített környezet előírások biztosítják az épületek tájba illesztését, a meglévő
lovastanya esetében nem jelentkezhet újabb beépítés.
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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A beépítésre nem szánt területek vonatkozásában az alábbi fő témakörökben javasoltak
módosítások:
VII.
Zöldterületeket érintő módosítások
A hatályos településrendezési eszközökben közparkként (Zkp) meghatározott Hét Vezér park
közkertként való kijelölése biztosítja a jelenlegi állapot, zöldterületei funkció hosszú távú
megtartását, védelmét, összességében tehát pozitív irányú változást idéznek elő.

VIII. Erdőterületeket érintő módosítások
A tervezés során az erdőterületek felülvizsgálatra kerültek a földhivatali nyilvántartás, a tényleges
erdősültség, az Országos Erdőállomány Adattárban lehatárolt kataszteri erdőterületek alapján.
Csobánka kiterjedt erdőterületeinek jelenléte és védelme elsődleges szempontként szerepel. A
településen a levegőminőségét is meghatározó erdők fenntartása kiemelkedő jelentőségű. A
hatályos tervekhez képest az erdőterületek differenciálásra kerültek már a településszerkezeti
szinten, melyet az övezeti rendszer is követ.
A településen az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőrészletek a fenti kijelölésnek
köszönhetően is nagyrészt erdőterületi felhasználásba kerültek, a földhivatali nyilvántartás és a
tényleges állapot is figyelembevételre került. Ezek az átsorolások alapvetően szolgálják a település
biológiailag aktív területeinek, a táj erdősültségi fokának, az értékes erdőterületeknek a
megőrzését. Hozzájárulnak a kedvezőbb környezeti minőséghez, a település környezeti
állapotának megőrzéséhez és javításához. A kiterjedt erdők megőrzése és fejlesztése, a távlati
fennmaradás biztosításával, pozitív irányban befolyásolja a levegőminőséget, kedvezően hat a
klimatikus viszonyokra.
Az erdőterületek övezetbe sorolása az elsődleges rendeltetés alapján történt.
A közjóléti erdőterületek megmaradásának biztosításával a szabadtéri rekreációs lehetőségek
bővülése pedig pozitív egészségügyi hatással jár a lakosság számára.
A belterületen lévő erdőterületek korrekciója elsősorban, környezetvédelmi célokat szolgál, mellyel
a területek beépítetlensége továbbra is biztosítható.

IX. Mezőgazdasági területeket érintő módosítások
Külterületen a településrendezés eszközeivel a hagyományos tájhasználatnak a megőrzése a cél, a
külterületek fokozott védelmével, a kiterjedt mezőgazdasági tájrészletek arculatának megőrzésével
és a fejlődési lehetőségek megteremtésével.
A hatályos tervekhez képest jelentős változás a Kovácsi-patak mentén történt, ahol az erdőkijelölés
visszavételre került, ez a módosítás a valós állapotnak és a terület művelési ágának megfelelően
történt. Emellett csupán kisebb módosítások érintik a mezőgazdasági területeket.
A természeti értékek mellett, a táj arculatának, harmonikus, hagyományos tájhasználatra épülő
tájképi megjelenésének megőrzése is támogatott. A külterületi javaslatokban a hagyományos
területhasználat ösztönzése mellett, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti
kialakításra, anyaghasználatra vonatkozó tájba illesztési és tájesztétikai szempontok
érvényesülnek. Így a tájképi értékek fennmaradása is biztosított, mely a mezőgazdasági területek
tájképi feltárulásának látványa szempontjából kedvező.
Összességében a település védett területin és ökológiai hálózat magterülettel és folyosóval érintett
területein mind településszerkezeti, mind szabályozási tervi szinten olyan területfelhasználási
kategóriák és övezetek kerültek meghatározásra, melyekre megalkotott szigorú előírások
biztosítják a természeti értékek védelmét. Ezen előírások korlátozzák a területhasználatot, az
elhelyezhető funkciók körét, valamint korlátozzák az építmények elhelyezésének lehetőségét az
értékes növényállomány figyelembe vételével.
A külterületi területfelhasználási változások a hagyományos tájhasználatok megőrzésnek
támogatásával, a védett élőhelyek megőrzésének biztosításával, alapvetően hozzájárulnak a
kedvező környezeti minőség fenntartásához, a település környezeti állapotának javulásához.
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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A biológiailag aktív felületek megőrzése és fejlesztése, a távlati fennmaradás biztosításával,
pozitív irányban befolyásolja a levegőminőséget, kedvezően hat a klimatikus viszonyokra
Összességében a külterületi javaslatok a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek állapotára, az
élővilág, a természeti környezet és az ökológiai hálózati elemekre is kedvező hatású.
Szerkezeti szinten a mezőgazdasági területek tekintetében a fentieken felül, alapvető cél volt a
művelt, jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek fenntartása, a táji- ökológiai szempontból
értékes területeinek védelme. Ezek a változtatások szintén kedvezőek a természeti környezet és az
ökológiai hálózati elemekre, továbbá alapvetően a termőföldek védelmét szolgálják.
X. Rekreációs területeket érintő módosítások, fejlesztések
Csobánkán a településfejlesztési koncepció is foglalkozik a környék adottságaira épülő turizmus
kínálta településfejlesztési potenciál kiaknázásával, ennek nyomán az alábbi területeken javasol
változtatást a terv.

A Sopronyi lovastanya területének keleti részén kijelölt különleges beépítésre nem szánt
lovassport terület kijelölés a már kialakult beépítési állapotok rendezése érdekében történt, így a
meglévő táji természeti környezet állapotában változás, valamint többlet környezetterhelés nem
várható.
A Vörösvári út mentén, a 094 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett lovas terápiás komplexum
megvalósítása esetén, a területen a forgalom minimális növekedése várható, azonban a fejlesztés
társadalmi, településfejlesztési szempontból összességében pozitív hatással jár, az objektum tájba
illesztése kedvezően megoldható.

A Határréti víztározó északi részén kijelölt különleges beépítésre nem szánt sport, rekreációs,
szabadidős területen jelenleg is rekreációs célokat ellátó funkciók találhatóak. A Határréti patak
mentiség miatt természetvédelmi és tájvédelmi szempontból értékes területnek számítanak.
Azonban a kijelölt terület olyan funkciók megtelepedését segíti elő, melyek növelhetik a települési
szolgáltatások körét, turisztikai szempontból pozitív változást jelenthetnek, emellett a rekreációs
lehetőségek növekedésének ténye sem elhanyagolható.

Az Ybl-villa egykori kertjének területén kijelölt különleges beépítésre nem szánt kert terület
elősegíti a terület zöldfelületeinek védelmét, ugyanis a tulajdonjogi viszonyok miatt a terület
zöldterületként történő szabályozására nincs lehetőség. A területen jelentős környezetterhelés
megjelenése nem várható, a kerékpáros és gyalogos forgalom növekedése, a talaj minimális
igénybevétele várható, amennyiben a településen tervezett kerékpáros útvonal megvalósul, ezzel
együtt. A turisztikai, zöldfelületi szempontból kiemelt értéket képviselő terület fejlesztési
lehetőségeinek bővítésének hatásai társadalmi, településképi, valamint zöldfelületrendezési
szempontból pozitívak.

A Fő téren, a Szerb téren, valamint a Dera-patak és Főút között elhelyezkedő közfunkciójú területen
kijelölt különleges beépítésre nem szánt burkolt vagy fásított, köztér, sétány terület a közterületek
valós állapotának megfelelő módosítás. Az említett közterek összefüggő növényállománnyal,
jelentős zöldfelülettel nem rendelkeznek, így a módosítás nem jár természeti erőforrás
igénybevételével, illetve környezetterhelő hatással.

A különleges területeken elhelyezhető építmények kialakítását, tájba illesztését, a javasolt HÉSZ
előírásai biztosítják.
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XI. Vízgazdálkodási területeket érintő változtatási szándékok
A korábbi vízgazdálkodási területekhez képest, a belterületen újabb vízelvezető árkok, vízfolyások
kerültek kijelölésre a vízelvezetés megoldására, melyek V jelű vízgazdálkodási területbe kerülnek
átsorolásra. Vízgazdálkodási területként kijelölt vízfolyások és vízelvezető árkok a szakági
csapadékvíz elvezetési, felszíni vízrendezési javaslatok alapján kerültek feltüntetésre. Ezek
többnyire önálló telekkel vagy alrészlettel rendelkeznek, a földhivatali nyilvántartás szerint,
vízfolyásként, árokként nyilvántartott ingatlanok.
Az átsorolás a környezetállapot szempontjából nem jár tényleges változással, tekintve hogy a
módosítás a vízfolyások tekintetében a tényleges nyilvántartást, elhelyezkedését veszi figyelembe.

XII. Közlekedési területeket érintő módosítások
A Vörösvári út mentén, a temető mellett tervezett buszforduló és parkoló a jelenleg is részben
parkolóként használt rendezetlen zöldfelület csökkenését eredményezi, azonban települési és
közlekedésfejlesztési szempontokból kialakítása indokolt, ugyanis a probléma jelenleg teljes
mértékben megoldatlan.

Környezeti elemek,
rendszerek

Levegő

Termőföld,
felszíni és
alatti vizek

Terhelések, közvetlen és közvetett hatások

Környezetállapot
szempontjából
bekövetkező
változások

A
meghosszabbított
buszjáratnak
köszönhetően,
a
gépjárműforgalom csökkenése várható, ezáltal a légszennyező
anyagok kibocsátása is csökken.

talaj,
felszín A burkolt felületek a termőföld minimális igénybevételét jelentik

A tényleges
állapothoz képest a
A tervezett fejlesztésével számottevő mennyiségű kommunális
Hulladék
tervezett fejlesztés
hulladékképződés nem várható.
megjelenésével
A forgalom jelentős mértékű növekedése nem várható. A temetőig
pozitív hatású.
Zajés
rezgésmeghosszabbított buszjárat a gépjárműforgalom csökkentését
terhelés
eredményezheti.
A
buszforduló
és
parkoló
kialakítása
a
temető
Táj, épített környezet tömegközlekedéssel, illetve gépjárművel történő megközelítését
segíti elő.

3.5.3.

Hatások az emberek egészségi állapotában

A tervezett TSZT által javasolt változtatások egyike sem okoz jelentős negatív hatást, mely az
emberek egészségügyi állapotát veszélyeztetné.
A Határréti-patak menti horgásztó környezetében javasolt rekreációs, sport, szabadidős területen a
településnek lehetősége nyílik a szabadidős tevékenységek körének bővítésére közhasználatú
területen, ezzel segítve a helyi lakosokat az egészséges életmód kialakításához.
Egészséges életmód fejlesztésére az újonnan kijelölt (nem közhasználatú) lovastanya és terápiás
lovarda területén is lehetőség nyílik a továbbiakban a lakosság és a településre érkezők számára.
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Közvetett módon hatást kiváltó tényezők

Új környezeti konfliktusok megjelenése
A jelen terv keretein belül tervezett változtatások egyike sem jár a korábbi szerkezeti és
szabályozási tervben megengedettekhez képest új környezeti konfliktust eredményező funkció,
tevékenység megjelenésével.
Az előző fejezetekben megállapításra került, hogy a területfelhasználással járó változások, illetve
szabályozást is érintő módosítások, jellemzően a jelen állapotnak történő megfeleltetések, így
többlet környezeti terheléssel és igénybevétellel nem járnak.
A terv által kijelölt új beépítésre szánt területek nem eredményezi olyan létesítmények
megjelenését, amelyek jelentős környezeti konfliktusokat generálnak.
Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód tekintetében történt változások. A
fejlesztési célok a környezettudatos életmód lehetőségeit és feltételeit erősítik.
Cél a társadalom környezettel kapcsolatos ismereteinek bővítése, értékrendjének a fenntartható
fejlődés szempontjainak megfelelő formálása és az életminőség javítását szolgáló magatartásforma
kialakításához való hozzájárulás. Ezt segítik a kialakításra kerülő szabadidős rekreációs sport
területek is, és a nem közhasználatú lovassport terület is.
A zöldterületek minőségi és mennyiségi fejlesztésével, megfelelő területfelhasználási kategóriába
sorolásával segíthető a környezettudatos szemlélet formálása, a meglévő természeti értékek
megőrzésének hosszú távú biztosítása.

Térszerkezet, területfelhasználási mód

A tervezett fejlesztések szorosan kapcsolódnak a meglévő kialakult településszerkezethez, beépített
területekhez és területfelhasználási módokhoz. A tervezett kijelölések, átsorolások, új
területfelhasználási kategóriák lehetővé teszik a jelenlegi beépítéshez kapcsolódóan új funkciók
megjelenését. Ezek a változási lehetőségek azonban szervesen illeszkednek a jelenleg kialakult
településszerkezethez, nem változtatva meg annak jellegét, csupán a kialakult állapotok rendezése,
kismértékű korrekciók történtek.

Ennek alapján megállapítható, hogy területen javasolt módosítások a környezet kialakult képében,
a település térszerkezetében nem okoznak negatív változást, szervesen illeszkednek a jelenleg
kialakult szerkezethez, sőt a természeti adottságok fokozottabb kihasználás eredményezik (pl.
zöldbeágyazott gyalogos- kerékpáros tengely a patak melletti sávban).

Gazdasági-, társadalmi-, kulturális hagyományok

Csobánka jelenleg alvótelepülés, ahol a lakófunkció dominál, mivel a helyi lakosok többsége
munkavállalás céljából a környező településekre (Budapest, Nagykovácsi, Solymár, Piliscsaba)
ingáznak.
Az új funkciót kapó területek a beruházások megvalósulását követően lényegesen nagyobb érték
előállítására lesznek alkalmasak, a települési szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlődése
várható, amely népességmegtartó hatással is rendelkezik, ezenfelül a település gazdaságát is
élénkíti. A tervezett funkciók megjelenése a településen új lehetőségeket nyit meg, a fenn említett
szempontok alapján nem gyengítik a társadalmi-kulturális hagyományokat.
Az újonnan megjelenő beruházások az önkormányzat számára is bevételi forrást jelentenek, mely a
település fenntartható fejlesztésére, az életminőség javítására, a kulturális és természeti értékek
védelmére, a társadalmi-, kulturális hagyományok ápolására fordíthatóak.
A külterületeken a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási használatnak megfeleltetett
területhasználat szabályozása, meghatározása, a település hagyományos tájhasználati formáinak
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megerősítését, a gazdálkodás feltételeinek erősítését, és társadalmi szempontú megbecsülését teszi
lehetővé.
Mindezen változtatások következtében is a település megőrzi identitását, kiemelten kezeli a
kedvező természeti értékek megőrzését és bemutatását.

Természeti erőforrások

Természeti erőforrások megújulását akadályozó hatásokkal a településrendezési tervben
meghatározott célok megvalósulása nyomán nem kell számolni. A helyi természeti erőforrások
jelentős mértékű felhasználása nem történik.
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4. Káros környezeti hatások mérséklését célzó javaslatok,
intézkedések
4.1. Táj- és természetvédelem, ökológiai rendszerek
4.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet
Csobánka elhelyezkedésének köszönhetően kivételes természeti és változatos domborzati
adottságokkal rendelkezik. Tájszerkezetének meghatározó eleme a Pilis hegyvonulatai, valamint
annak különböző mélységű medencéi. A változatos domborzatnak és a rajta kialakult geológiai
formáknak, közetnek, növényzetnek köszönhetően a terület geológiai és természetvédelmi
szempontból kiemelkedő értéket képvisel. A település lakóterületei a Dera-patak mentén alakultak
ki, majd a patak mentén hosszirányba kezdtek fejlődni és felkúsztak a domboldalakra is. A település
erdősültsége igen magas, a települést körbefogó hegyoldalak mind erdővel borítottak. Ezek első
sorban 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.
A település csekély mennyiségű mezőgazdasági területtel rendelkezik.

A településrendezési eszközök tervezése során cél volt a meglévő értékes természeti környezet
megőrzése, az erdők és az ökológiailag értékes területek állapotának megóvása. Kiemelt
fontosságot képvisel a kialakult tájszerkezet, tájkép védelme.
A beépítésre nem szánt területek javasolt területfelhasználási rendszere a felsőbb rendű tervek
területfelhasználási kategóriáinak, térségi övezetinek, emellett a település természeti, táji
adottságainak figyelembe vételével készült.

Csobánkán az erdőterületek jelenléte és védelme kiemelt jelentőséget képvisel. A település
levegőminőségét is meghatározó erdők fenntartása, megőrzése fontos a település életében. Ezek az
erdők nagyban hozzájárulnak a kiemelkedő környezetminőséghez, a település vonzerejének
megtartásához, ezért kiemelt célként szerepel a település erdeinek védelme és fejlesztése, a
folyamatos erdőborítás fenntartása, tájképi és ökológiai értékének lehető legteljesebb mértékű
megőrzése. Ezt a célt is szolgálja az erdőterületek területfelhasználásának valós állapotnak, illevte
az Országos Erdészeti Adatállománynak való megfeleltetése.

A tájrendezés során a védett természeti terület, a település nagy részét lefedő Duna-Ipoly Nemzeti
Park kiterjedt erdőségének és a mélyvonalban haladó Kovácsi-patak völgyének, mélyfekvésű
gyepes területekkel kísért területein cél a természetvédelemnek alárendelt tájhasználat és ennek
megfeleltetett területhasználat kialakítása.
A természetvédelmi oltalom alatt álló területek erdei többségében védelmi rendeltetésűek, kis
mértékben közjóléti és gazdasági rendeltetésűek.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található, illetve a természeti védettséggel, ökológiai
hálózattal érintett mezőgazdasági területek korlátos mezőgazdasági területekbe soroltak, így
biztosított az ökológiai és természetvédelmi oltalom alatt álló értékek védelme.
A belterületen kijelölt, elsősorban vízmosások területén lévő erdők környezetvédelmi szempontok
alapján védelmi erdőterületbe soroltak. A Hubertusz kápolna környezete a rekreációs lehetőségek
biztosítása érdekében közjóléti erdőterület besorolást kapott.
A Kovácsi-pataktól északra elhelyezkedő, a település nyugati részén illetve a belterülettől délre
található kiterjedt, jó minőségű, jellemzően intenzív szántóföldi művelésű mezőgazdasági
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területein, a mezőgazdasági tevékenységet támogatandó, Má jelű általános mezőgazdasági
területfelhasználás lett meghatározva.

A Csobánkán található kertes mezőgazdasági területeken alapvető cél a tájképi szempontból is, a
hagyományos gazdálkodási formák, a kertes kultúrák értékeinek, tájképi megjelenésének
megőrzése, így a korábbi terveknek megfelelően továbbra is védett tájhasználatú kertes
mezőgazdasági területfelhasználásba soroltak, azok a területek, ahol a kertes művelés még
fellelhető.

4.1.2. Védett természeti területek

A település táji és természeti adottságaiból következik, hogy Csobánka külterületének nagy része
természetvédelmi oltalom alatt áll. A különböző védelmi kategóriák, melyek országos és Uniós
védelmet jelentenek, átfedésben vannak. A nagyfokú védelem hozzájárul a természeti és táji
értékek megőrzéséhez, ezzel együtt a kellemes lakókörnyezet biztosításához.

A településen az alábbi védelmi kategóriák találhatók meg:
1) Nemzetközi védettségek


Pilis és Visegrádi-hegység elnevezésű Natura2000 terület (HUDI20039)

2) Országos jelentőségű természetvédelem



Duna-Ipoly Nemzeti Park területe

ex lege védett barlangok és források,

4.1.3. Térségi ökológiai rendszerek védelme
Az OTrT és a BATrT térségi övezetei közül az országos ökológiai hálózat magterülete, ökológiai
folyosó területe és puffer területe is érinti a települést, melyek feltüntetése a jogszabály által
meghatározott államigazgatási szerv adatszolgáltatásából kiindulva történt.
Az ökológiai hálózat lehatárolását a magasabb rendű területrendezési tervek határozzák meg,
melyet az illetékes államigazgatási szerv előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével, annak
pontosításával tartalmazza a szerkezeti terv.
Csobánka közigazgatási területét érintő Országos Ökológiai Hálózat elemei:





magterület - 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

ökológiai folyosó - Csobánka dél-nyugati közigazgatási határa mentén húzódó Határrétiárok környezete
pufferterület - 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

A térségi ökológiai rendszerek védelme a településrendezés során a területfelhasználási kategóriák
természetvédelmi szempontú meghatározásával és szigorúbb szabályozási mutatók megalkotásával
lehetséges. A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken, az ökológiai hálózat magterületein,
ökológiai folyosóban lévő erdő, rét, legelő és szántóföldi területek használatának és beépítésének
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ökológiai szempontú korlátozása biztosíthatja a rendszer folyamatosságát és lehetőséget teremt a
természeti területek, erdőterületek bővítésére, fejlesztésére is.

A település ökológiai hálózattal érintett területein mind településszerkezeti, mind szabályozási
tervi szinten olyan területfelhasználási kategóriák és övezetek kerültek meghatározásra, melyekre
megalkotott szigorú előírások biztosítják a természeti értékek védelmét. Ezen előírások korlátozzák
az elhelyezhető funkciók körét, az építés rendjét, valamint korlátozzák az építmények
elhelyezésének lehetőségét az értékes növényállomány figyelembe vételével.

Ennek szellemében a természetvédelmi oltalom alatt álló területek erdei többségében védelmi
rendeltetésűek, a Szent-kút körül, a Sopronyi lovastanyától északra, illetve a Hubertusz kápolna
körül rekreációs lehetőségek bővítése céljából, közjóléti rendeltetésűek. Azonban a javasolt HÉSZ
előírásai szigorúan meghatározzák a megengedett funkciókat és elhelyezhető építményeket.
A fent említett területfelhasználások az ökológiai hálózatok szerepének, jelentőségének, tájképi
értékének, biológiai változatosságának megőrzését és fejleszthetőségét is eredményezi.

A tervben az ökológiai hálózat elemeinek feltüntetése a jogszabály által meghatározott
államigazgatási szerv adatszolgáltatásából kiindulva történt. A léptékből és az alaptérképi
különbözőségekből következő eltérések pontosítására nagyrészt a belterületi lakóterületekkel
határos részeken került sor.

4.1.4. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

A természeti értékek védelmével szorosan összefonódik a tájképi értékek védelme. Csobánka
elhelyezkedéséből adódóan kiemelkedő tájképi adottságokkal rendelkezik, mely a település
vonzerejének egyik meghatározó eleme.

A tervjavaslatban új beépítésre szánt terület kijelölése belterületen a Kovácsi-patak belterületi
szakasza mentén, a Patak sor végében történt, azonban a különleges egyedi funkciójú övezetek
szabályozási előírásai biztosítják a tájképi védelmét. A településközpontban történő
területfelhasználás módosításokra a valós állapotnak való megfeleltetés következtében került sor.

A külterület esetén a Sopronyi lovastanya K-Ls jelű területbe való sorolása az egyetlen újonnan
kijelölt beépítésre szánt terület, mely kijelölésre az ingatlan beépítettsége kapcsán felmerült
anomáliák rendezése érdekében volt szükség. A kijelölés új beépítés megjelenését ezért nem vonja
maga után. A beépítésre nem szánt különleges lovassport (Kb-Ls) és sport, rekreációs, szabadidős
terület (Kb-Sz), illetve a régebbi kemping K-Sz esetében a szabályozási előírások biztosítják a
területen megjelenő beépítés a tájba illeszkedő, tájképet nem zavaró kialakítású legyen.

A szabályozás során meghatározott építési övezetek és előírásaik, ezen belül a telepíthető funkciók
körének meghatározásával a hagyományos tájhasználat, alacsony beépítési mutatók és építészeti
kialakításra vonatkozó szempontok szerint a tájképi értékek fennmaradása biztosítható.

A település hatályos településrendezési terveiben Településképi szempontból kiemelten kezelendő
terület nem került lehatárolásra. A továbbiakban a Duna-Ipoly Nemzeti Park által a településen
kijelölt „Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre” vonatkozó előírások, illetve a
szabályozás során meghatározásra kerülő előírások, korlátozások biztosítják a tájképi értékek
védelmét.
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4.1.5. Zöldfelületi ellátottság alakulása, ökológiai szerepének erősítése
Csobánka zöldfelületi ellátottsága kiemelkedő. Kiterjedt erdős területek határozzák meg a
települést, melynek aránya 80% körüli. A település kertvárosias jellegéből adódóan a teleken belüli
zöldfelületek aránya magas. Ennek értelmében a település zöldfelületi szempontból megfelelően
ellátott.
A tervezett területfelhasználás változtatásokkal, elsősorban a zöldterületek valós állapotnak és
funkcionális használatnak megfeleltető átsorolásával a település zöldfelületi ellátottsága jelentős
mértékben nem változik.
A növényállomány megtartására tett javaslatok, a beépítésre nem szánt területeken az ökológiailag
védendő területek területfelhasználásának megválasztása is hozzájárul a zöldfelületek ökológiai
szerepének erősítéshez, javításához.

Közterületi zöldfelületek - zöldterületek
A javaslat során felülvizsgálatra kerültek a település közcélú zöldfelületeinek kijelölései. Így
elmondható, hogy tényleges közhasználati funkcióval és megfelelő növényborítottsággal
rendelkező terület Csobánkán a Hét Vezér park, mely a javaslat során zöldterület, ezen belül
közkert besorolást kapott. Nagyobb összefüggő, zöldfelületi szempontból kiváló adottságokkal
rendelkező terület az Ybl villa egykori kertje a Dera-patak mentén, mely terület a tulajdonviszonyok
miatt nem sorolható zöldterület kategóriába. A területen az értékes növényállomány, és a
rekreációs fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében különleges beépítésre nem szánt kert
övezet került meghatározásra.
A valós állapotoknak megfelelően a korábban közlekedési területen, illetve erdőterületen kijelölt
zöldterületek visszavonásra kerültek, azonban az újonnan meghatározott övezet, illetve a
vonatkozó szabályozási elemek biztosítják a zöldfelületi elemek megőrzését.

Intézményi zöldfelületek
Csobánka hatályos településszerkezeti terve a településközpont intézményeinél zöldterületi
intézménykert besorolást alkalmazott. Az óvoda, az általános iskola, a közösségi ház, a
polgármesteri hivatal és a vele szomszédos két ingatlan, valamint a két templom telkének Zi jelű
beépítésre nem szánt területbe (zöldterületként, mint intézménykert) történő besorolása nem felel
meg az érintett ingatlanok rendeltetésének, de nem fogadható el sem a korábbi, sem a jelenlegi
területhasználat, illetve a beépítési jellemzők miatt sem. A fent említett anomáliák rendezése
érdekében javasolt az intézményterületek átsorolása zöldterületből településközponti vegyes (Vt-1)
területfelhasználásba.
A Margitligeti kastély, IRMÁK intézménye, illetve a Cserkészpark területe a jelenlegi
területhasználatuknak és funkciójuknak megfelelően K-I jelű különleges beépítésre szánt intézményi
területfelhasználási kategóriába került besorolásra, módosítás csak a tervezett belterületi határ
kiterjesztésében jelentkezik az IRMÁK fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.
A sportpálya és a temetők területe szintén a funkcióhoz illeszkedően beépítésre szánt különleges
sport és különleges temető területfelhasználásba sorolt, amely a területek elsődleges
rendeltetésének kiszolgálása mellett a területek zöldfelületi jellegének megmaradását is segíti.
A Zöldfelületi vonatkozó részletes javaslatokat az Alátámasztó munkarész 2.3. fejezete tartalmazza.
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4.2. Környezeti elemek állapotának védelme
4.2.1. Talaj-, talajvíz- és vízbázis-védelem
A területen részletes talaj, illetve talajvíz minőségi vizsgálatok nem folytak, így azok állapotára
vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ, de a helyszínelés tapasztalataira, valamint a
környéken előforduló kereskedelmi-szolgáltató és ipari létesítmények alacsony számára alapozva
nem feltételezhető szennyezés a talaj, a felszíni, és a felszín alatti vizek tekintetében.

A település csatornázottsága kielégítő, de kedvezőtlen, hogy a részben kiépült szennyvízcsatornahálózatra való rákötések aránya alacsony. A település hiányzó szennyvízközműveit a környezet
védelme érdekében teljes körűen ki kell építeni. A településen végbemenő fejlesztésekhez
kapcsolódóan, új építmény elhelyezése esetén az építményhez szükséges szennyvíz és csapadékvíz
elvezető rendszert ki kell építeni, és csatlakoztatni a jelenlegi rendszer meglévő elemeihez. A
településen építmények elhelyezésének feltétele a csatornahálózat kiépítése, illetve a keletkező
szennyvizek közcsatornába történő vezetése. Zárt szennyvíztároló kialakítása, a szennyvizek
szikkasztása tilos tekintettel a település felszín alatti vizek állapotának érzékenységi besorolására.
A talaj és felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a talaj állapotát
veszélyeztető tevékenységek csak vízzáró (szénhidrogénzáró) aljzaton végezhetők. 20 db gépjármű
feletti parkoló, járműtároló összefüggő kialakítása csak kiemelt szegéllyel és szilárd burkolattal
ellátva történhet, melyről a csapadékvíz összegyűjthető. Az így összegyűjtött csapadékvizek
kizárólag hordalékfogó és olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők a befogadóba. Veszélyes
anyagokat tartalmazó szennyvizek közvetlenül nem vezethetők a befogadóba, megfelelő
előtisztításukról gondoskodni kell.
A telepítendő tevékenységek vonatkozásában a felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében a
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok előírásait be kell tartani.
Tereprendezés, területfeltöltés során szennyezett talaj, hulladéknak minősülő anyag nem
használható. A tereprendezések során a tájkarakter, településkép védelme is figyelembe veendő.
Csapadékvizek megfelelő elvezetését a felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítani kell.

Élővízfolyások rendezése során csak környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszereket
lehet használni.

A termőföldön végzett beruházások esetében gondoskodni kell a humuszos termőréteg
megmentéséről, összegyűjtéséről és újrahasznosításról. Lehetséges mértékig helyben kell a
letermelt humuszos termőréteget felhasználni.
Termőföld védelme érdekében a művelés alóli kivonást a beruházás megvalósulásának üteme
szerint javasolt végrehajtani, annak megkezdéséig a meglévő mezőgazdasági területhasználatot
folytatni. A tervezett beruházásokat úgy kell megvalósítani, hogy a környezetükben lévő
mezőgazdasági területeken történő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

4.2.2. Levegőtisztaság védelem

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) sz. kormányrendelet és
a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékéről szóló 14/2001. (V. 9.) sz. KÖM-EüM-FVM együttes rendelet előírásait kell
alkalmazni.
Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli
légszennyezettséget okoz.

Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni,
hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
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Diffúz légszennyezéssel járó tevékenység során a kiporzás elleni maximális védelmet
(nedvesítéssel, takarással, megkötéssel, növénysávokkal stb.) biztosítani kell.

A településen ipari és gazdasági létesítmények hiányában üzemi jellegű levegő szennyezés nincs.
Csobánka levegő minőségét a 1109 jelű közút forgalma határozza meg, mely elsősorban az út
közvetlen közelében fejti ki negatív hatását. A település úttól távolabbi lakóutcáiban a
légszennyezést a mellékutcák burkolatlanságából adódó porterhelés adja, melynek ellensúlyozását
az utak aszfaltozásával lehet megoldani.
Az összességében kedvező levegőminőséggel rendelkező település adottságait a nagy kiterjedésű
erdőségeinek köszönheti, mely alapvetően jó levegőminőséget eredményez.

4.2.3. Zaj-és rezgésvédelem
A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből, és az üzemi tevékenységből származó
zaj mértéke jellemzi. Csobánkán üzemi zajforrás nem terheli a lakóterületeket. A település
zajterhelését a fentiek értelmében, jellemzően a közlekedési eredetű zaj mértéke határozza meg,
melyet a 1109 jelű közút jelentős közúti forgalma okoz.

A közút kezelőjének (Magyar Közút Kht.) 2014-es évi felszorzott adataiból előrebecsültük a 2015ös, valamint 2020-as forgalmi adatokat a 1109 jelű bekötő útra, melyek az alábbiak szerint
alakulnak:
Év

2016
2020

Összes forgalom
J/nap
5739

E/nap

Személy Kisteher
gk
gk

4613

4400
4613

974

1021

Autóbusz

szóló

csuklós

Középnehéz

nehéz

107

5

63

48

104

5

59

44

Tehergépjármű
pótkocsi

nyerges

speciális

31

8

0

29

7

0

Motor Kerék- Lassú
kp.
pár
jármű
115
120

A 1109 jelű közút nappali és éjjeli zajterhelésének mértékét a 2014. évre vonatkozó
keresztmetszeti forgalom előrebecsült adataiból számítottuk a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
alapján.

2
2

A közúti közlekedésből származó zaj mértéke a forgalom 2016. évi előrebecsült adataiból
számítva – nappal és éjjel:

Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal:
Járműkategória

ÁNFi (jármű/nap)

Qinappali (jármű/óra)

LAeqi (7,5) (dB)

III.

87

5

54,7

I.

II.

5374
278

312
16

Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel:
Járműkategória
I.
II.
III.

ÁNFi (jármű/nap)
5374
278
87

Qiéjszakai (jármű/óra)
47
3
1

63,9
54,9

LAeqi (7,5) (dB)
55,7
47,0
47,2
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A közúti közlekedésből származó zaj mértéke a forgalom 2020. évi előrebecsült adataiból
számítva – nappal és éjjel:

Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint nappal:
Jármű-kategória

ÁNFi (jármű/nap)

Qinappali (jármű/óra)

LAeqi (7,5) (dB)

III.

94

5

55,0

I.

5634

II.

290

327
17

Referencia egyenértékű A-hangnyomásszint éjjel:

64,1
55,1

LAeq (7,5) (dB)
65,1

Járműkategória
I.

ÁNFi (jármű/nap)
5634

Qiéjszakai (jármű/óra)
49

LAeqi (7,5) (dB)
55,9

LAeq (7,5) (dB)

290

3

47,2

56,9

III.

94

1

47,5

i

I.

II.

III.

ÁNFi

Qnappali

II.

→ szgk.+kistgk

→ mkp. + busz + ktgk.

→ ntgk. + tgk.-szer.+cs-busz

→ átlagos napi forgalom akusztikai járműkategóriánként

→ évi átlagos óraforgalom akusztikai járműkategóriánként

LAeqi (7,5)

→ referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akusztikai járműkategóriánként

LAeq (d)

→ eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az úttengelytől mért X m távolságban

LAeq (7,5)

→ referencia egyenértékű A-hangnyomásszint
→ határérték túllépés

Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak esetén
új védendő terület kijelölésekor a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM – a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendelet 3. mellékletének
határértékeit kell figyelembe venni, mely országos közúthálózatba tartozó mellékutak esetén
•

kertvárosias lakóterületen

Éjjel: 50,0 dB

vegyes területek esetén

Éjjel: 55,0 dB

Nappal:

•

Nappal:

60,0 dB

65,0 dB

Összességében a zajterhelés mértéke jelenleg és a jövőben is, a nappali és éjszakai órákban is
egyaránt átlagosan 1-5 dB-el magasabb az előírtaknál. Így megállapítható, hogy a 1109-as jelű
út mentén jelentős mértékű, azaz 10 dB-t meghaladó határérték túllépés nem várható.
A Fő út menti területek már többnyire kialakultak, így az út mentén passzív akusztikai védelemmel
és a beépítések tájolásának megválasztásával javasolt a zaj ellen védekezni, a belső terekben
meghatározott zajterhelési határértékek érvényesülése érdekében.
A forgalom negatív hatásának ellensúlyozására a település adottságai, az út valamint a
lakóterületek egymáshoz való közelsége nem teszi lehetővé a zajszint növénysávval történő
csökkentését. Az út mentén jelenleg gyér –lakosok által telepített- fásítások találhatóak. Ezek
környezetvédelmi szerepe vitathatatlan, azonban mérhető zajcsökkenés minimum 30 méter
véderdő megléte esetén következne be.
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A 1109-es jelű út mentén a 30 méter széles véderdő kijelölésére nincs lehetőség, mivel a védősáv
magánterületeket érintene. Tekintettel arra, hogy a véderdő kijelölésének települési érdekből kell
történnie, annak megvalósítására csak kisajátítással adódna lehetőség, vagy beültetési kötelezettség
elrendelésével, mely a telkek tulajdonosaira hárítja annak megvalósítását és költségeit.
A településen új üzemi és szabadidős zajforrás létesítése, meglévő üzemeltetése csak a vonatkozó
hatályos jogszabályokban megállapított zaj és rezgésterhelési határérték teljesülését biztosító
zajvédelmi tervezés alapján engedélyezhető.

Új közlekedési zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen, illetve meglévő utak esetén
új védendő terület kijelölésekor a mindenkor hatályos jogszabályban megállapított
határértékeknek kell teljesülniük.
Úthálózat felújítása során a zaj- és rezgésterhelés csökkentése érdekében a hatályos
követelményeknek legmegfelelőbb műszaki megoldásokat, illetve anyagokat kell alkalmazni.

Meglévő, védendő funkciójú és határérték feletti zajnak kitett épületek felújításakor, átépítésekor a
tervezés során biztosítani kell, az előírt belsőtéri zajterhelési határértékek teljesülését.

Csobánkán gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató és ipari terület jelenleg sincs és a jövőben sem
tervezett, ennek fényében üzemi jellegű zajterheléssel sem szükséges számolni. A lakóterületen
belül gazdasági célú építmények csak abban az esetben létesíthetők, ha a funkció a lakóterületet
zavaró környezeti terhelést nem okoz.

4.2.4. Hulladékkezelés

A hulladékgazdálkodás szempontjából figyelembe kell venni a vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályokat (jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt), betartva annak a
hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos előírásait.

A településen keletkező kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása szervezett keretek között
történik, emellett a hulladékgyűjtés időszakosan az üdülőterületeken is megtörténik.

A veszélyes hulladékok begyűjtése és elszállítása a településen szintén szervezett keretek között
megoldott

Illegális hulladéklerakás néhány területrészen tapasztalható Csobánkán. ilyen területek a patak
mente, valamint a kül- és belterület pereme, a bányák környezete, és a kirándulóhelyes és
turistautak mente. Ezen tevékenység megakadályozása, a hulladék eltakarítása mindenképpen
szükséges a szennyezések megakadályozása, valamint a természeti környezet megőrzése
érdekében.

Két bejelentett telephely található a település területén, melyek tevékenységük következtében
hulladék keletkezik. A veszélyes hulladék a településen ipari létesítmény hiányában nem jellemző,
azonban keletkezésük esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének,
feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

A várható építkezések során keletkező építési törmelékek kezelése külön figyelmet érdemel. A
szükségessé váló feltöltések, tereprendezések kizárólag hulladéknak nem minősülő anyagok
felhasználásával történhetnek.
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4.2.5. Védőtávolságok
A tájrendezési lapon feltüntetésre kerültek a különböző jogszabályokban rögzített védőtávolságok,
melyekre az abban foglalt vonatkozó előírások tartandók be. Az 1988. évi I. a közúti közlekedésről
szóló törvényben meghatározott korlátozások szerinti védőtávolságok a következők.
•
•
•

Országos mellékút védőtávolsága külterületen
Vízfolyások védőtávolsága külterületen
Honvédelmi érdeket szolgáló területek

50 méter
50 méter
1000 méter

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. évi törvény 18. § (3) szerint természeti területen tilos a
természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50
méteren, tavak partvonalától számított 100 méteren belül, valamint vízfolyások hullámterében új
építmények elhelyezése.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal véleményezése értelmében „A Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 15.§ (a továbbiakban: BATrT)
alapján az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket
szolgáló területek korlátozásmentes működését biztosító védőterületeket. Előzőek érdekében a
településszerkezeti és szabályozási terven a gyakorlótér - ingatlanhatártól mért – 1000 m-es
védőterületét meg kell jeleníteni.”

4.2.6. Egyéb környezetvédelmi javaslatok
A hosszútávon fenntartható fejlődést szolgáló korszerű környezetvédelem és energiagazdálkodás
egyik legfontosabb eleme a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználása.
A település természeti adottságai alapján részint alkalmas, ugyanakkor támogatható is a megújuló
energiahordozók hasznosítása. Az ökológiai szemlélet a természeti és az épített környezettel való
gazdálkodást a védelem, a hasznosítás és a fejlesztés egységeként kezeli, és a megújuló, megújítható
forrásokra koncentrál, melynek során a helyi energiaszükségletre helyi megújuló források,
technológiák kerülnek felhasználásra.
A megújuló energiahordozók hasznosítási lehetősége korlátozott, de alkalmazása nem hagyható ki.
A környezetkímélő, megújuló energiaforrások közül a napenergia a legismertebb és
legkézenfekvőbb, az egyértelműen környezetbarát energianyerési mód pedig a napelem, melyek
közül leggyakrabban a napból érkező energiát villamos energia termelésre használják fel.
Javasolt még a környezetkímélő közlekedési módok feltételeinek megteremtése, a kerékpárút
kiépítése. Emellett fontos a település földútjainak szilárd burkolattal való ellátása, mely során
figyelmet kell fordítani a csapadékvíz elvezetésre és a járda megfelelő kialakítására is.

4.3. Épített környezet védelme

Mind a településszerkezeti terv, mind a helyi építési szabályzat kiemelt figyelmet fordít az épített
örökségi értékek megóvására.
A TSZT módosításai a belterületen érintenek épített örökségi értékeket.
Csobánka belterületen található műemlékei, azaz a Görögkeleti (szerb) templom, a Római katolikus
templom, a Kőkereszt és ezek ex-lege műemléki környezetei területfelhasználási módosítással
érintettek. A hatályos TSZT által intézménykert zöldfelületbe sorolt ingatlanok a tervezett TSZT
szerint településközpont vegyes területbe kerülnek. A HÉSZ védett értékekre vonatkozó egyedi
előírásainak köszönhetően ez a változás az épített értékek szempontjából káros hatással nem jár,
csak lehetőségeik körét bővíti az építési övezeti paraméterek által.
KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.
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A helyi értékvédelem alatt álló épített értékek közül a TSZT módosítása a helyi értékvédelem alatt
álló történeti településközpontot érinti. A védett értékekre vonatkozó szabályozási előírások
azonban gondoskodnak a védett terület szerkezetének megóvásáról.

5. A tervben szereplő javaslatok hatékonysága, összefoglalás

A település erényei között első helyen szerepel a természeti környezet, melynek védelmét
magasabb rendű jogszabályok is biztosítják, azonban törekedni kell a településrendezési eszközök
készítése során is az értékes területek védelmére.
Csobánkán az erdőterületek jelenléte és védelme elsődleges szempontú, ennek érdekében a
településen a levegőminőséget is pozitívan befolyásoló erdők fenntartása kiemelkedő fontosságú.

A természeti környezet védelmét a magasabb rendű jogszabályok is biztosítják, de a
településrendezési eszközök készítése során is kiemelkedően fontos az értékes területek szem előtt
tartása és védelme.

A terv táji- és természetvédelmi, zöldfelületi és környezetvédelmi javaslatai és azok
foganatosítására hozott szabályozási előírások a negatív hatásokat csökkenteni igyekeznek. Ez
vonatkozik a levegőminőség, a zajvédelem, a felszíni és felszín alatti vizek, a talajvédelem és az
élővilág és védett területek körére.
A terv a tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat is figyelembe veszi a szabályozási tervi
előírásokban részletezett mutatók, zöldfelületi arányok megállapításakor.

5.1. Táj- és természetvédelmi szempontú javaslatok

A természetvédelem szempontrendszerének is alárendelt területhasználatok az értékes területek
védelmét, ökológiai és ökonómiai alapú fejlesztését, a sajátos helyi adottságok megőrzését teszi
lehetővé. Ezen belül mind a hagyományos gazdálkodási formák, mind a sajátos tájképi értékek
fenntartása érdekében született javaslatok a hagyományos tájhasználat, és a táji-, természeti
értékek megőrzését szolgálják.
A területhasználat kijelölések mind olyan funkciók megtelepedését szolgálják, melyek nem járnak
jelentős környezetterheléssel.

Az épületek anyaghasználatára, kialakítására tett általános előírások az építmények tájba illesztését
szolgálják. A vízgazdálkodási területek, valamint a véderdők épületmentességet biztosítanak,
ezáltal nem jöhetnek létre zavaró hatású beépítések a tájképi szempontjából értékes területeken.
A tervezett funkciók (egyedi funkciók, lovassport) megvalósulásakor az élővilágra minimális
mértékben potenciálisan zavaró hatások érvényesülhetnek, azonban a javaslatok hatására ez
jelentősen mérsékelhető.

5.2. Környezetvédelmi szempontú javaslatok

A terv környezetvédelmi javaslatai a negatív hatásokat csökkenteni igyekszenek. Környezetvédelmi
szempontú javaslatokban megfogalmazottak, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokban és
előírásokban foglaltak betartásával a levegőminőség-védelem, a zaj és rezgésvédelem,
hulladékkezelés kérdésköre, továbbá a talaj-, a felszín alatti és felszíni vizek védelme is megvalósul.
Az egyes javaslatok hatékonysága a környezeti elemekre az alábbiak szerint alakul:
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Talaj- és talajvíz védelem
A magasabb rendű jogszabályokban meghatározott felszín alatti víz állapotának érzékenysége
szempontjából fokozottan érzékeny területi kategória, emellett a felszín alatti vízminőség védelmi
szempontból kiemelten érzékeny területi kategória biztosítja a felszín alatti vizek védelmét.
Jelen tervezés során potenciálisan talajszennyező funkciók megjelenését újonnan megengedő
övezetek kijelölése nem történik, a településen jelenleg sincsenek és a jövőben sem tervezettek
ipari- gazdasági területfelhasználású területek. A környezetvédelmi szempontú javaslatokban
megfogalmazottak, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokban és előírásokban foglaltak
betartásával a településen megvalósul a talaj-, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.
A magasabb rendű jogszabályokban meghatározott felszín alatti víz állapotának érzékenysége
szempontjából fokozottan érzékeny területi kategória és arra meghatározott előírások betartása
biztosítja a felszín alatti vizek védelmét.
A szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés kérdésében hozott javaslatok és előírások megfelelő
megoldásokat nyújtanak a szennyvizek tárolására illetve elvezetésére, melynek betartása nyomán
csökken a talajt és a felszíni- és felszín alatti vizeket érő terhelés aránya.
Veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizekre és a talaj állapotát veszélyeztető tevékenységekre
vonatkozó javaslatok, a felsőbbrendű jogszabályok előírásainak betartásával kizárható a víz és a
talaj határérték feletti károsodása.
A tervezett fejlesztések megvalósítása során a talajszennyezés kockázata, mind a létesítés, mind az
üzemeltetés során, a hatályos, vonatkozó, környezetvédelmi előírások betartásával megelőzhető.

Levegőtisztaság védelem

A tervben javasolt előírások a levegőminőség állapotának javítását és hosszú távú fenntartását és a
potenciálisan bekövetkező hatások csökkentését szolgálják.
A közlekedési eredetű levegőszennyezés tekintetében a korábban is tervezett külterületi elkerülő
út távlati megvalósulása a település központi lakott területeinek levegőminőségét kedvező irányba
befolyásolhatja.
A közlekedésből származó légszennyezés káros hatásainak csökkentése érdekében az utak fásítása
a porszennyezés, levegőterhelés mérséklésére ténylegesen alkalmas. A főút mentén, ahol a
keresztszelvény méretei lehetővé teszik, a zöldsávokban cserjesor ültetésével a közvetlenül az út
mellett lerakodó szennyezés mértékét lehet csökkenteni.
A növényzettel csak időszakosan fedett, diffúz légszennyezéssel járó szántóföldi művelésű területek
csekély mennyiségben vannak jelen a településen. Az innen származó poremisszió csökkentésében
segítenek a szántóföldek körüli erdőterületek, a Kovácsi patakot kísérő ligetek. Csobánkán egyetlen
légszennyezés okozó telephely van, de ennek szennyezőanyag kibocsátása is alacsonynak
mondható. A továbbiakban is a környezetvédelmi előírások megkövetelése hatékony eszköz a
környezetterhelés elkerülésére.

Zaj- és rezgésterhelés

Jelen tervezés során zajterhelő funkciók megjelenését újonnan megengedő övezetek kijelölése nem
történik, a településen jelenleg sincsenek és a jövőben sem tervezettek ipari- gazdasági
területfelhasználású területek.
A zajvédelmi jogszabályokban és előírásokban foglaltak betartásával, meghatározott
védőtávolságokkal és védelmi célú növénytelepítések megtartásával, kialakításával, a védendő
területek zajterhelése csökkenthető, környezetterhelése megelőzhető.
A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés tekintetében a korábban is tervezett külterületi
elkerülő út távlati megvalósulása a település 1109 jelű közútról nagymértékű terhelést vonna el.
Ennek következtében a Vörösvári út mentén elhelyezkedő, szűk keresztszelvény miatt
zajterheléssel érintett épületek kisebb terhelésnek lennének kitéve.
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Hulladékgazdálkodás
Mind a kommunális hulladék, mind a veszélyes hulladékok elhelyezése és tárolása a
jogszabályokban előírtaknak megfelelően történhet, így nem okozhat környezetterhelést.

A hulladékgazdálkodásról, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló hatályos jogszabályok, hulladékkezeléssel és hulladékhasznosítással kapcsolatos
előírásait betartva nem jelentenek szennyező forrást a területre, a környezetminőséget nem
veszélyeztetik.
A szelektív hulladékgyűjtés további támogatása és kiterjesztése szintén pozitív hatást eredményez,
illetve segít a környezettudatos szemléletformálásban.

5.3. Gazdasági, társadalmi hatások

A javasolt szerkezeti terv és szabályozási terv a területfelhasználásban és az övezeti rendszerben
jelentős változást nem eszközölt, ugyanakkor apróbb módosításokkal racionalizálja, tematizálja a
területfelhasználás rendjét.
A jelen javaslat nem határoz meg környezetre jelentős hatást gyakorló gazdasági- és
iparterületeket, ennek köszönhetően a terv nem ad lehetőséget jelentős környezetterhelést okozó
további funkciók megjelenésének.
A különböző beruházásoknak történő helybiztosítással, a különleges egyedi funkciók és a
szabadidős, rekreációs funkciók megjelenésével, a terápiás lovarda és a további gazdasági
szereplők megjelenésével a települési szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlődése várható,
amely további beruházások megteremtését vonhatja maga után. Az újonnan megjelenő
beruházások munkahelyteremtő hatása, népességmegtartó hatással rendelkezik. A befektetés az
önkormányzat számára is bevételi forrás, mely a település fenntartható fejlesztésére, az
életminőség javítására, a kulturális és természeti értékek védelmére, a társadalmi-, kulturális
hagyományok ápolására fordíthatóak.
A tervezett funkciók továbbá segítenek a település közösség formálásában, illetve elősegítik az itt
élők környezettudatosságának fejlődését.
A településüzemeltetéshez kapcsolódó funkciók számára helyet biztosító területek kijelölésével az
önkormányzat, valamint a település hatékonyabb működése valósulhat meg.

6. A településrendezési eszköz készítése során tett javaslatok
befolyása más tervekre, programokra
6.1. Változtatási javaslatok a jövőben készülő BATrT térségekhez

A tervezés során több esetben kerültek módosításra az erdő- és mezőgazdasági területek,
elsősorban a valós területhasználatnak és a területek művelési ágának megfelelően. Azonban a
felsőbbrendű térségi terveknek való megfeleltetés miatt nem került sor az összes kérdéses
területfelhasználás rendezésére, módosítására.
Ezek a változtatási javaslatok tájékoztató jelleggel kerülnek kifejtésre, így segítségül szolgálhatnak a
jövőben készülő Budapesti Agglomerációs Területrendezési Terv (továbbiakban BATrT) térségi
területfelhasználási kategóriák lehatárolása során.

A 2005-ban készült, jelenleg hatályos TSZT a település területének nagy részét védelmi erdőterület
területfelhasználási kategóriába sorolja, tekintet nélkül a földhivatali nyilvántartási adatokra, a
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földterület valós használatára. A település több átlagosnál jobb minőségű, ténylegesen művelt
mezőgazdasági területén került sor védelmi erdőterület kijelölésre.
A felülvizsgálat során a TSZT-n kijelölt erdőterületek összevetésre kerültek a földhivatali
nyilvántartással, a tényleges erdősültséggel, a BATrT által kijelölt térségi övezetekkel, valamint az
Országos Erdőállomány Adattárban lehatárolt kataszteri erdőterületekkel.
Ezek alapján jelentős mennyiségű művelt, jó termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek
erdőterületből mezőgazdasági területbe történő átminősítésére, ezzel egyidejűleg a mező és
erdőgazdasági térség lehatárolásának módosítására lenne szükség.
A település külterületének déli részén a Határréti-patak mentén, a Vörösvári úttól észak-nyugatra, a
Kovácsi-pataktól északra, valamint a település keleti részén több, földhivatali nyilvántartás szerint
jó és átlagosánál jobb minőségű szántó-, gyepterület és gyümölcsös található, melyet a
felülvizsgálati TSZT védelmi erdő kategóriába sorol. Ezeket a termőföldeket a valóságban is
művelik, tényleges faállománnyal nem rendelkeznek, emellett az Országos Erdőállomány Adattár
nyilvántartásában sem szerepelnek, azonban a BATrT az említett területeket erdőgazdálkodási
térségbe sorolja.
Mivel az említett területek erdőgazdasági térségben tartása nem indokolt, ezért a földhivatali
nyilvántartásnak és a valós állapotnak való megfeleltetés, valamint a termőföld védelmének
érvényesítése érdekében javasolt a korábbi térségi kijelölés felülvizsgálata.
A fenti kivágatok összesen kb. 84 ha kiterjedésű erdőterület levételét indokolnák, mely azonban
csak a mező és erdőgazdasági térség területi lehatárolásának módosítása esetén lehetséges
Az átsoroláshoz az említetteken túl szükséges a BATrT 6. § (2) bekezdésben megfogalmazott
előírástól eltekinteni.

Határréti-pataktól északra és a település északi részét található művelt, átlagosnál jobb minőségű
szántóterületek

A Vörösvári út mentén található jó és átlagosnál jobb minőségű, műveltszántó és gyepterületek
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A település keleti részén található, ténylegesen művelt, átlagosnál jobb minőségű termőföldek

A fentiekben jelölt területek esetében az Ev besorolás TSZT szinten megtartásra kerül, azonban a
HÉSZ-ben és a szabályozási terv készítése során a valós állapotnak és művelési ágnak megfelelően
mezőgazdasági övezetet jelölendő a védettség függvényében (Má, Mko). A javasolt szerkezeti
tervlapon mindezek miatt sraffos kitöltés került alkalmazásra, mely jelzi, hogy a terület a HÉSZ-ben
a TSZT-től eltérő szabályozással érintett.

6.2. Szomszédos településeket érintő módosítási javaslatok

6.2.1. 1109 távlati elkerülő út nyomvonalának szerepeltetése Pomáz
településrendezési eszközeiben
Csobánka közigazgatási területét érinti a 1109 sz. távlati elkerülő út nyomvonala, mely a
belterületet nyugatról határolja. A tervezett nyomvonalat Pomáz településrendezési eszközein is
szerepeltetni kell, melynek részleteiről a szomszédos Önkormányzatoknak egyeztetni szükséges.

6.2.2. Tervezett gyalogos-kerékpárút (ugyancsak egyeztetendő Pomázzal).

A Csobánkán tervezett gyalogos kerékpáros útvonal elsődleges célja a kerékpárral járható Kék-túra
túra útvonal és Pomáz közötti kapcsolat megteremtése, mely Csobánkán belül biztosítaná a nagy
látogatottságú zöldfelületek, közterek közötti biztonságos gyalogos és kerékpáros kapcsolatot. A
továbbtervezés során kerékpáros útvonal pomázi csatlakozásának kidolgozása az érintett
települési Önkormányzatok közötti egyeztetés után lehetséges.

6.3. Belterületi patakmeder rendezése, ehhez kapcsolódóan víztározó tó
szükségessége és kialakítási lehetőségének vizsgálata

Csobánkán a jövőbeni katasztrófahelyzetek elhárítása érdekében szükséges a felszíni vízrendezés
megoldása, ennek érdekében szükséges egy komplex, minden érintett szakterületre kiterjedő
vízrendezési terv kidolgozása, a patak medre és csatlakozó területeinek rendezésére, mely a
Településfejlesztési Koncepcióban is megfogalmazott cél.
Továbbá a település felszíni vízrendezése kapcsán szükséges vizsgálni a Kovácsi-patak mentén
kialakítandó tározó tó lehetőségét, mely a vízfolyások vízháztartásának szabályozását segítheti elő.
Ehhez szükséges a patakok teljes belterületi szakaszának geodéziai felmérése, a tényleges és jogi
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állapot tisztázása, a vízszállítási igények meghatározása, annak elvezetéséhez szükséges
mederrendezési terv készítése, a vízvisszatartási igények figyelembe vételével. A tervezett
vízvisszatartó tározó, valamint a belterületi szakaszon lévő medrek megfelelő kialakítása, a
fenntartási sáv biztosítása az özönvíz szerű esőzések alkalmával jelentkező árvízhelyzetet kezelné,
de emellett lehetőséget adna arra, hogy a csatlakozó területek zöldfelületi szempontból is rendezve
legyenek.
Javasolt a témában további szakmai egyeztetéseket folytatni, emellett szükséges lehet a tározó
megvalósíthatóságát vizsgáló tanulmányterv elkészítése, melyekhez keresni kell a tervezett
vízrendezési terv, illetve tározó megvalósítását segítő pályázati lehetőségeket.

6.4. Helyi értékvédelmi rendelet

Csobánkán több helyi védelemre érdemes természeti emlék és épített érték található, melyeket a
hatályos és ennek megfelelően, új, javasolt elemekkel kiegészítve a tervezett HÉSZ is tartalmaz. A
megfelelő keretek között történő szabályozás érdekében helyi értékvédelmi rendelet készítése
javasolt, mely rendelkezik a jelenleg védettséggel nem rendelkező, ám védelemre érdemes
értékekről, valamint azok karbantartásáról, megőrzéséről.
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