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Dömös Község Képviselő Testületének 
42/2010. (VII.14.) számú határozata 

Dömös község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról 
 
 
 
 
 
Dömös Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a „Dömös Településrendezési 
Terve – Településszerkezeti Terv” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a VÁTI Városépítési Kft. által 
dokumentált és jelen határozat mellékletét képző: 

- 1. Településszerkezeti terv leírását, 
- 2. Településszerkezeti tervet és mellékleteit (M=1:23000, M=1:10000) 

elfogadja. 
 

2. Felhívja a tisztviselők figyelmét, hogy a községben folyó fejlesztési, rendezési tevékeny-
ségeket hangolják össze jelen határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervvel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................  ..................................................................... 
       Jegyző      Polgármester 
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DÖMÖS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 

Jelen településszerkezeti terv az Önkormányzat 41/2010. (VII.14.) ÖH. sz. határozatával megállapított 
településfejlesztési koncepción alapul. 
 
A településszerkezeti terv figyelembe vette az OTrT-t és Komárom-Esztergom Megye Területrendezési 
Tervét (22/2005. /IX.29./ KGy. rendelet). 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
(határozati javaslat) 

1. A határozat hatálya 
(1) A határozat hatálya kiterjed Dömös község közigazgatási területére. 
(2) A határozat elválaszthatatlan részét képezik a településszerkezeti és közlekedési tervlapok, ame-

lyek M=1:10000 léptékű térképen a beépítésre szánt területeket, M=1:23000 léptékű térképen a 
teljes közigazgatási területet ábrázolják és a településszerkezeti tervlap melléklete az örökségvé-
delmi lap M=1: 10000 léptékű tervlap. 

2. Térszerkezeti kapcsolatok, regionális összefüggések 
(1) Dömös község Komárom-Esztergom megye Esztergom–Nyergesújfalui kistérséghez tartozik 

(Süttő, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót, Mogyorósbánya, Tát, Esztergom, Pilismarót települések-
kel együtt). Dömös község tagja a Közép-dunántúli régiónak, a határ menti együttműködések ke-
retében az Ister-Granum Eurorégiónak, valamint a Vág-Duna-Ipoly Eurorégiónak. A település ré-
sze a Duna-Ipoly Nemzeti Parknak. 

(2) Dömös igazgatási területét jelenleg az országos főúthálózatból csak a 11.-es számú főút érinti. Az 
OTrT által is tartalmazott, távlatban megépülő 11.-es főút települést elkerülő szakaszának nyom-
vonalát a településszerkezeti terv tartalmazza. Az elkerülő út egy másik nyomvonalát is tartal-
mazza a terv a Köves pataktól nyugatra, amely kapcsolódik a pilismaróti elkerülőút nyomvonalá-
hoz. A 11.-es főút elkerülő szakaszának a települést kiszolgáló csomópontja a jelenlegi 11.-es fő-
út nyomvonalból való kiágazásnál kerül kialakításra. A település nyugati vége felőli csomóponti 
megközelítés az elkerülő szakaszról Pilismarót igazgatási területén kialakított csomóponton ke-
resztül fog történni. A települést vasúthálózat nem érinti. 

(3) A településen az EuroVelo kerékpáros nyomvonal halad keresztül. Az EuroVelo kerékpárút en-
gedélyes nyomvonalának helye biztosításra került. A hajóállomás környékén alternatív nyomvo-
nal is ábrázolásra került a 11.-es elkerülő út csomóponti kialakítása, a tervezett településkapu 
funkció terület igénye és a közmű gerincvezetékekhez való igazodás miatt. 

(4) A Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervében tervezett regionális kerékpárút nyom-
vonala a jelenlegi 11.-es út nyomvonalán, az EuroVelo kerékpárúthoz kapcsolódva szerepel, nem 
javasolt kerékpárút tengellyel. 

3. Népesség, ellátás 
(1) A település lakónépességét a településrendezési tervekben 1500 fővel kell figyelembe venni. 
(2) A település üdülőterületeit az alábbiak szerint kell megállapítani: 

- meglévő üdülőterületi területen 300 fő; 
- meglévő szálláshelyeken: 350 fő 
- tervezett szálláshelyeken: kb. 1650 fő 

- Kertekfölén elhelyezésre kerülő üdülőházas üdülőterületen: kb. 200 fő, 
- Köves patak melletti idegenforgalmi, szállásférőhely célú területen: kb. 1050 fő, 

- Kemping melletti idegenforgalmi, szállásférőhely célú területen: kb. 250 fő, 
- Duna parti rekreációs területen: kb. 150 fő. 

(3) A település ellátó létesítményeit 1500 fő lakónépességre és 2300 fő üdülőnépességre kell mére-
tezni.  

4. A településszerkezeti tervlap elemei 
(1) A településszerkezeti tervlap – jelen határozatnak megfelelően – értelmezését részben a tervlap 

(jelkulcs), részben jelen leírás tartalmazza. 
(2) A településszerkezeti tervlap elemei: 

a) Közigazgatási határ 
b) Tervezett és meglévő belterületi határ 
c) Közutak (forgalmi és gyűjtőutak) nyomvonalai és csomópontjai 
d) Kerékpáros és gyalogutak 
e) Területfelhasználási egységek területi meghatározása, belterületen az általános építési 

használat szerint (kivételt képeznek a különleges területek, ahol a sajátos építési használat 
is kötelező eleme a szerkezeti tervnek), külterületen a sajátos használat szerint 

f) A területfelhasználást jelentősen befolyásoló védőtávolságok 
g) Védett művi értékek, területek 
h) Védett természeti-táji értékek, területek 

- Nemzeti Park határa 
- Natura 2000 európai közösségi jelentőségű terület határa 
- Fokozottan védett természetvédelmi terület határa 
- Nemzeti Ökológiai Hálózat területe 
- Ex-lege védett források 
- Ex-lege védett földvár 
- Egyedi tájértékek 

i) Régészeti lelőhelyek 
j) Hidrogeológiai védőterületek határa 
k) Felszínmozgás-veszélyes terület határa 
l) Jelentős közhasználatú parkolóhely 

 

5. Településszerkezet, terület-felhasználás, belterületi határ 
(1) A település igazgatási területe a területhasználat intenzitásától, illetve a jogi állapottól függően 

belterületre, illetve külterületre oszlik. 
(2) A település közigazgatási területe építési szempontból: 

a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt), illetőleg 
b) beépítésre nem szánt 
terület. 

(3) Belterület nagysága csak a településszerkezeti lapon meghatározott mértékben növelhető. 
Fejlesztési területek: 

Lakóterület fejlesztési területek: 
- Alsórét Duna felőli területe, 
- Köves-patak melletti terület, 
- Kertekföle területe, 
- Szuha dűlő területe, 
Kereskedelmi gazdasági fejlesztési területek: 
- Pilismarót közigazgatási határán kialakított terület 
Üdülési, pihenési célú fejlesztési területek: 
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- Kertekföle területén üdülőházas üdülőterület, 
Különleges beépítésre szánt fejlesztési területek: 
- idegenforgalmi, szállásférőhely célú terület a Köves patak mellett, 
- idegenforgalmi, szállásférőhely célú terület a kemping területén, 
- történelmi bemutató park a Prépostság környékén, 
- látogató központ a hajóállomásnál, 
- panzió terület a hajóállomástól keletre, 
- különleges ellátást szolgáló terület a Kertekalján a meglévő lakóterület és a 11-es el-

kerülő főút között a Rk. templomnál 
Különleges beépítésre nem szánt fejlesztési területek: 
- idegenforgalmi-rekreációs terület a Duna part mentén, 
- sport terület a település keleti határában, 
- történeti bemutatópark a Prépostságtól délre 
Közlekedési fejlesztési területek: 
- 11-es főút elkerülő szakasza, 
- 250-300 személygépkocsi és 10-15 busz fogadására alkalmas parkoló terület a telepü-

lés keleti határában. 
(4) A beépítésre szánt terület szintterület-sűrűsége az alábbi lehet: 

         Szintterület-sűrűség 
a) Lakóterület        max. 

kertvárosias         0,6 
falusias          0,5 

b) Kereskedelmi szolgáltató terület       0,8 
c) Üdülőterület 

üdülőházas                0,15-0,3 
hétvégi házas                0,08-0,2 

d) Különleges terület 
idegenforgalmi, szállásférőhely célú terület            0,35-0,6 
történelmi bemutató park      0,15 
látogató központ        0,25 
különleges panzió terület       1,5 
különleges ellátást szolgáló terület             0,4-1,0 

(5) A beépítésre nem szánt terület: 
a) Közlekedési és közműterület 
b) Zöldterület (közpark, közkert, természetközeli közpark) 
c) Védelmi rendeltetésű erdőterület 

védelmi rendeltetésű (védett és védő), 
bokorerdős erdőterületek 

d) Mezőgazdasági terület 
általános 
korlátozott használatú 
kertes 

e) Vízgazdálkodási terület 
f) Természetközeli terület 
g) Különleges terület 

idegenforgalmi-rekreációs 
sport terület 
történeti bemutatópark 
temetkezési célú terület 
városüzemeltetési 

A településszerkezeti terv területfelhasználási egységei: 

6. Lakóterületek (lakásellátás) 

(1) Dömös község lakóterületei: 
a) kertvárosias lakóterületek (Lke) Dömös jellemzően új beépítésű lakóterületei és tervezett la-

kóterület fejlesztései. Kivétel a Kertekföle falusias lakóterület fejlesztése, amely a Kossuth 
Lajos utcai falusias karakterű beépítésekhez csatlakoznak. 

b) falusias lakóterületek (Lf): a történeti beépítésű lakóterületek (Kossuth Lajos utca mente a 
Kálvin János utcától a Duna útig, Dózsa György utca és Dobogókői út alsó szakasza, Petőfi 
tér, Bartók Béla utca, Duna utca, Szent István út, Királykúti utca (vadászházig tartó alsó sza-
kasza) és az Árpád telep), ezen túlmenően a Kertekföle lakóterület fejlesztés területe. 

(2) A tervezett lakóterület fejlesztések megvalósulásának feltételei: 
- Alsórét Duna felöli lakóterület fejlesztésének feltétele a terület MÁSZ fölé történő feltöltése. 
- Kertekföle lakóterület fejlesztésének feltétele a Béla király utca felöli feltáróút végleges pro-

filjának kialakítása. 
- Kossuth Lajos utcai tömbbelsőben történő lakóterület fejlesztés a magánutas terület feltárás. 

(3) A település lakóterületein találhatók a község meglévő és tervezett alapfokú ellátó intézményeit 
(igazgatás, egészségügy, nevelés, oktatás, művelődés), amelyek a Kossuth Lajos utca vonzáskör-
zetében találhatók jellemzően és a Rám szakadék felé vezető turistaút mentén. 

7. Kereskedelmi gazdasági terület 
(1) Dömös területén jelenleg nincsen gazdasági terület, de a község munkahely teremtése szempont-

jából kiemelten fontos, hogy kijelölésre kerüljön kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
(Gksz). A település jelenlegi és tervezett lakó- illetve idegenforgalmi területeinek védelme érde-
kében mindezektől távol Pilismarót igazgatási határában az ottani gazdasági területekhez kapcso-
lódóan kerül elhelyezésre. 

8. Üdülési, pihenési célú területek, idegenforgalom 
(1) Dömös üdülő területei két részre tagozódnak: a Cukor hegyi hétvégi házas üdülőterületre (Üh), 

illetve a településen szétszórtan elhelyezkedő üdülőházas üdülőterületekre (Üü) (Kossuth Lajos 
utca nyugati végén, Cukor hegy és az újonnan kialakuló Kertekföle területén. 

9. Különleges beépítésre szánt területek 
(1) Különleges idegenforgalmi, szállásférőhely (Kid-sz) céljára szolgáló terület kerül kialakításra 

újonnan a Köves patak mellett a jelenlegi beépítés felől ütemezett beépíthetőséggel. 
(2) A jelenlegi kemping területe különleges idegenforgalmi, szállásférőhely céljára szolgáló terület 

fejlesztésként került kijelölésre. 
(3) Történelmi bemutató park (Ktb) kerül kialakításra a Prépostság környékén. Kizárólagosan a régé-

szeti értékek rekonstrukcióját, bemutatását szolgáló és a bemutatáshoz kapcsolódó kiszolgáló 
épületek elhelyezhetőségével, illetve ezen felül a 992 hrsz. telken látogatóközpont elhelyezhető-
ségével, a beépíthetőség felén szállásférőhely kialakításával. 

(4) Látogató központ (Kl) kerül kialakításra a hajóállomástól délre. 
(5) Különleges panzió területt (Kp) került kijelölésre a Bergmann-villától nyugatra eső lakóterület 

végénél található terület végénél. 
(6) Különleges ellátást szolgáló területként (Kell) került kijelölésre a település új központi területe a 

Kossuth Lajos utca és az új elkerülő út közötti területen, a lakóterület mögött a Rk. templom ma-
gasságában. Kertekalja különleges ellátást szolgáló területként történő fejlesztésének feltétele a 
terület MÁSZ fölé történő feltöltése. 
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10. Közlekedési és közműterületek 
(1) A település főútja a 11. sz. másodrendű főút. Nyomvonala jelenleg áthalad a település belterüle-

tén, de az Országos Területrendezési Terv tartalmazza az elkerülő nyomvonalat. A szerkezeti- és 
szabályozási terv javaslatot tesz az új elkerülő nyomvonal kialakítására.  

(2) Az elkerülő nyomvonal megépülése után a jelenlegi átkelési szakaszt forgalomcsillapított módon 
kell kialakítani. 

(3) Az egyes beépítésre szánt tömbök beépítésének megkezdése előtt szükséges a lakóutcák magas-
sági és helyszínrajzi megtervezésére, hogy a közműfektetések, illetve a végleges kerítésépítések 
során a közterületek rendezett szintjéhez igazodni lehessen. 

(4) A község keleti felén a Pásztor János út mentén parkolóterület került kijelölésre, a sportterület és 
parkolóterület megközelítése egységes tervben véglegesítendő. 

(5) Az EuroVelo kerékpárút és a regionális kerékpárút a jelenlegi 11.-es út mentén ábrázolásra került 
a településszerkezeti terven. Az EuroVelo kerékpárút nyomvonala két alternatívával került ábrá-
zolásra a településszerkezeti terven a 11.-es főút elkerülő nyomvonalának csomópontjától a viseg-
rádi közigazgatási határig: 
- „A” változat a kerékpárút nyomvonalának engedélyezési tervben szereplő nyomvonalával, 
- „B” változat a 11.-es főút elkerülő szakaszának csomópontján átvezető és a kialakuló tulaj-

don viszonyokat, illetve meglévő közműveket figyelembe vevő nyomvonalon. 
A 11.-es főút elkerülő szakaszának és csomópontjának megépülésekor a csomóponton keresztül 
vezetett kerékpárút nyomvonal megvalósításáról kell gondoskodni. A 11-es elkerülő főút nyom-
vonalának és csomópontjának megvalósítása előtt az EuroVelo 11-es főutat az engedélyes tervé-
ben szereplő nyomvonala szerint kell megvalósítani. 
A településszerkezeti terven kijelölésre került egy helyi kerékpárút az EuroVelo nyomvonalától a 
Körössy, Dózsa György és az Álmos herceg utcák mentén, a Dömösi Prépostságig. 

(6) A 11-es elkerülő főút megvalósítása esetén a Duna-part felé a kapcsolatot a következő helyeken 
és módon kell biztosítani: 
- Az első kapcsolat aluljárón keresztül a Kálvin János utca meghosszabbításánál a Duna-parton 

tervezett idegenforgalmi rekreációs területek felé helyi kerékpárúti és feltáróút kapcsolattal. 
A helyi tervezett kerékpárút itt kapcsolódik a tervezett EuroVelo kerékpárút nyomvonalával. 

- A második kapcsolat egy felső gyaloghidas (vagy alsó aluljáró) átkötés az új települési köz-
pontnál található, egy hozzá vezető gyalogutas kapcsolattal. 

- A harmadik kapcsolat a hajóállomásnál tervezett csomópontnál található szintbeni megvaló-
sítással. 

11. Zöldterületek 
(1) A település meglévő zöldterülete a Malom-patak melletti közpark, illetve a Pásztor János utcai 

közkert az idős japánakácokkal. 
(2) Tervezett közparkok a távlatban megépülő 11.-es főút mentén, illetve az új fejlesztéseknél he-

lyezkednek el (ligetes közpark), illetve a Malom-patak völgyében (természetközeli közpark). Ter-
vezett közkert a Táncsics utcai parkoló területe melletti zöldfelület. Tervezet természetközeli 
közpark az Alsóréti lakóterület fejlesztés kapcsán a visegrádi közigazgatási határon. 

12. Erdőterületek 
(1) A község erdőterületei kizárólag védelmi rendeltetésű, természetvédelmi oltalom alatt álló erdők 

(Ev). A bokorerdős erdőterület (Evb) a tájkaraktert meghatározó legelős – bokorerdők területe. 

13. Mezőgazdasági területek 
(1) A mezőgazdasági területek a tájjelleg, a hagyományos tájhasználat, a tájképi, a táji, természeti 

értékek, a környezetminőség védelme érdekében a következő településszerkezeti egységekre ta-

golódnak:  
a) általános mezőgazdasági terület (Má),  
b) korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko),  
b) kertes mezőgazdasági terület (Mk).  

(2) Általános mezőgazdasági terület a meglévő majorság környezete, és a Kálvin János utca és a táv-
latban megépülő 11.-es főút közötti mezőgazdasági területek, a tervezett lovarda területe a Köves 
pataktól nyugatra.  

(3) Korlátozott használatú mezőgazdasági terület a település szántóföldi mezőgazdasági termelésre 
alkalmas területei.  

(4) Kertes mezőgazdasági terület a Szuha-dűlő területe, a Malom-patak völgyében és Prépost-hegy. 
Kertes mezőgazdasági területen 1,5 ha telekterület felett üdülési funkció megjelenhet.  

14. Vízgazdálkodási területek 
(1) Vízgazdálkodási területek (Vg) a település vízgazdálkodással összefüggő területei: 

a) a Duna, 
b) a vízfolyások, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,  
c) a Duna ártere, 
d) az egyéb vízgazdálkodással összefüggő területek – vízbeszerzési területek.  

(2) Dömös település területét meglévő és távlati vízbázis területe is érinti.  

15. Természetközeli területek 
(1) Természetközeli terület (Tk) a település területén előforduló gyepterületek, valamint a vízfolyás-

ok menti ökológiai szempontból érzékeny területek. 

16. Különleges beépítésre nem szánt területek 
(1) Különleges idegenforgalmi-rekreációs (Kk-ir) céljára szolgáló terület kerül kialakításra a Duna 

parton. 
(2) Sport terület (Kk-s) kerül kialakításra a község keleti felén, a 11.-es út mentén. A parkolóterület, 

sportterület és ezek megközelítése egységes tervben véglegesítendő. 
(3) Történeti bemutatópark (Kk-tb) kerül kialakításra a Dömösi Prépostságtól délre (hrsz.: 049a). A 

területen csak a történeti örökség rekonstrukcióját, bemutatását és feltárását szolgáló épületek, 
építmények helyezhetők el. 

(4) A Prépostság környéki temető területek temetkezési célú területként (Kk-t) kerültek besorolásra. 
(5) A település déli határán található TV állomás városüzemeltetési (Kk-v) terület. 

17. Települési értékvédelem, táj- és természet védelem 
(1) A településszerkezeti tervlap ábrázolja a településen található régészeti területek határát. 
(2) A települési karakter megőrzésének érdekében jelentős számú helyi védettségű épület, utcakép és 

a település történeti magját magába foglaló helyi értékvédelmi terület határa került kijelölésre, 
amelynek tételes felsorolását a HÉSZ függeléke és a helyi értékvédelmi topográfia tartalmazza. 

(3) A település teljes közigazgatási területe  
a) a Duna-Ipoly Nemzeti Park része, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló 

terület, 
b) Natura 2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi terület.  

(4) A Nemzeti Ökológiai Hálózat magterülete az erdőterületek, határoló mezőgazdasági területek. A 
Duna folyam az ökológiai folyosó területe, az Alsórét puffer terület.  

(5) Dömös településen tájvédelmi szempontból értékes egyedi tájértékek is megtalálhatók. Az egyedi 
tájértékeket a HÉSZ függeléke tartalmazza.  
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18. Környezetvédelem 
(1) Dömös település a légszennyezettség szempontjából az ökológiailag sérülékeny területek közé 

tartozik. A település területén csak olyan létesítmények alakíthatók ki, illetve olyan tevékenysé-
gek folytathatók, melyek légszennyező anyag kibocsátása az előírt ökológiai határértékeket nem 
haladja meg. 

(2) Dömös település területe nitrátérzékeny, illetve a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny terü-
let.  

(3) Dömös település közigazgatási területén zaj-és rezgésvédelmi szempontból csak olyan létesítmé-
nyek üzemeltethetők, amelyek a lakó, üdülési és rekreációs funkciókat nem korlátozzák.  
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DÖMÖS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS

ÉS KÖZLEKEDÉSI TERV
(BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET)

M 1:23000

jelentõs közhasználatú parkolóhely

Intézmények:
prépostsági romok
igazgatási központ
oktatási központ
mûvelõdési központ
egyházi központ
egészségügyi
kirándulóközpont
sport tközpont
szabadidõközpont
kemping
temetõ
hajóállomás
vízmû
adótorony

Natura 2000 európai közösségi jelentõségû terület 

kertvárosias l(alacsony laksûrûségû) lakóterület (Lke)
falusias (alacsony laksûrûségû) lakóterület (Lf)
kereskedelmi szolgáltató gazdasági  terület (Gksz)
üdülõházas üdülõ területek (Üü)
hétvégiházas üdülõterületek (Üh)
különleges idegenforgalmi, szállásférõhely célú terület (Kid-sz)
különleges történelmi bemutató park (Ktb)
különleges látogató központ területe (Kl)
különleges panzió terület (Kp)
különleges ellátást szolgáló terület (Kell)
zöldterület (közpark, közkert) (Zkp, Zkk)
természetközeli közpark területe (Zkt)
védelmi rendeltetésû erdõterület (Ev)
védelmi rendeltetésû bokorerdõterülete (Evb)
általános mezõgazdasági terület (Má)
korlátozott használatú mezõgazdasági terület (Mko)
kertes mezõgazdasági terület (Mk)
folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja (Vg1)
a Duna ártere (Vg2)
egyéb vízgazdálkodással összefüggõ területek - vízbeszerzési területek (Vg3)
természetközeli terület (Tk)
különleges idegenforgalmi-rekreációs (Kk-ir)
különleges sport terület (Kk-s)
történeti bemutatópark (Kk-tb)
különleges temetkezési célú terület (Kk-t)
különleges városüzemeltetési (Kk-v)

Nemzeti Ökológiai Hálózat magterülete
Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó területe
Nemzeti Ökológiai Hálózat puffer területe

helyi védelem alatt álló kisemlék, mûvi érték
helyi védett épület
mûemlék épület, mûemléki védelem alatt álló kisemlék

felszínmozgás-veszélyes terület határa

hízbázis hidrogeológiai A, B védõövezete
távlati vízbázis hidrogeológiai A, B védõövezete

nyílvántartott régészeti lelõhely határa
fokozottan védett természetvédelmi terület határa
Nemzeti Park határa
helyi védelemben részesülõ beépítés
helyi értékvédelmi terület határ

mûemléki környezet határ
mûemléki környezet határának módosítási javaslata

egyéb védõtávolságok

elöntés veszélyeztetett terület határa (MÁSZ)
építési korlátozás határa (190 m tengerszint
feletti magasság)

%U építmények számára kijelölt terület
#S egyedi tájértékek
#S Ex-lege védett földvár
#S Ex-lege védett források
$T hegycsúcsok

tervezett fontosabb szintbeli közúti csomópont

tervezett országos fõút alternatív nyomvonalai
meglévõ országos fõút
országos mellékút

tervezett országos fõút

meglévõ belterületi határ
tervezett belterületi határ

közigazgatási terület határa

# tervezett gyalogutak
turistautak

tervezett kerékpárút 
EuroVelo kerékpárút alternatív nyomvonal javaslata
megyei tervben szereplõ kialakításra
nem javasolt regionális kerékpárút

külön szintû keresztezõdés, híd
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1.2 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETE 
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2. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 
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2.1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
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TARTALOMJEGYZÉK 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. § A rendelet hatálya és alkalmazása 
2. § A szabályozás elemei 
3. § Területhasználat 

II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET 

4. § Az igazgatási terület tagozódása 
5. § A belterületi határ módosítása 
6. § Általános építési előírások 

III. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

7. § Lakóterületek építési övezetei és általános előírásaik 
8. § Kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek előírásai 
9. § Falusias lakóterületek építési övezeteinek előírásai 

10. § Gazdasági területek építési övezetei 
11. § Üdülőterületek építési övezetei és általános előírásaik 
12. § Üdülőházas terület építési övezeteinek előírásai 
13. § Hétvégi házas terület építési övezeteinek előírásai 
14. § Különleges területek építési övezetei 

IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

15. § Közlekedési és közműterületek övezetei 
16. § Zöldterületek övezetei 
17. § Erdőterület övezetei 
18. § Mezőgazdasági területek övezetei 
19. § Má Általános mezőgazdasági terület övezete 
20. § Mko Korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület övezete 
21. § Mk kertes mezőgazdasági terület övezetei 
22. § Vízgazdálkodási területek övezetei 
23. § Természetközeli terület övezete 
24. § Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei 
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Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2010. (VII.15.) számú rendelete 

Dömös község 
Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), 

valamint Szabályozási Tervéről 

Dömös Község Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. §. (3) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Tv. 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkör-
ében eljárva, figyelemmel az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban 
OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben foglaltakra, a VÁTI Városépítési Kft. által 
4209/2009. törzsszámon készített dokumentáció alapján a Képviselő-testület Dömös Község Helyi Épí-
tési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről az alábbi rendeletet alkotja. 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A rendelet hatálya és alkalmazása 

1. § 

(1) Jelen rendelet hatálya Dömös község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni felújítani, korszerűsíteni és lebontani, 
elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és 
ezekre hatósági engedélyt adni csak 
- az általános érvényű jogszabályok rendelkezései, 
- az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), 
- a jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek 
szerint szabad. 

(3) A szabályozási előírások építésügyi rendelkezéseit az M=1:8000 ma.-ú (külterületi) és az 
M=1:2000 ma.-ú (belterületi) szabályozási tervlapokkal együtt kell alkalmazni. 

(4) A szabályozási előírásokban nem szabályozott építésügyi kérdések tekintetében az OTÉK rendel-
kezéseit kell alkalmazni. 

A szabályozás elemei 

2. § 

(1) A szabályozási terv elemei kötelezőek vagy javasoltak. 
(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek: 

- közigazgatási határ, 
- szabályozási vonal (főutak és gyűjtőutak mentén),  
- övezeti határvonal, ha különböző területfelhasználási egységet választ el; 
- az övezeti jelnek a területfelhasználásra utaló eleme, 
- a szerkezeti jelentőségű utak (országos főút, országos mellékút, települési főút) nyomvonalai 

és csomópontjai, 
- régészeti védelem határa, 
- műemléki környezet határa, 
- helyi értékvédelmi terület határa, 
- helyi védettség alatt álló művi értékek, 

(3) Az I. rendű kötelező szabályozási elemek a területfelhasználáshoz kötöttek, ezért módosítására 
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csak a településszerkezeti terv felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. 
(4) II. rendű kötelező szabályozási elemek: 

- a (2) bekezdésben nem említett kötelező elemek. 
(5) A II. rendű kötelező szabályozási elemek módosítása legalább a tömb egészére kiterjedő (részle-

tes) szabályozási terv készítésével, illetve a meglévő szabályozási terv módosításával történhet 
meg. 

(6) Egyéb javasolt szabályozási elemek: 
- tervezett belterületi határvonal, 
- tervezett telekhatár nem közterületen, 
- közforgalom elől el nem zárt magánút. 

(7) A javasolt szabályozási elemek telekosztási terv alapján, illetve az utak keresztmetszeti elemeinek 
méretezésével pontosíthatók, illetve módosíthatók. 

Területhasználat 

3. § 

(1) A település közigazgatási területe építési szempontból 
a) beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt), illetőleg 
b) beépítésre nem szánt 
területeket tartalmaz. 

(2) A beépítésre szánt terület építési használata szerint lehet: 
- lakóterület: kertvárosias lakó- (Lke), 

falusias lakó-(Lf), 
- gazdasági terület: kereskedelmi szolgáltató-(Gksz), 
- üdülőterület: üdülőházas-(Üü), 

hétvégi házas-(Üh), 
- különleges terület: idegenforgalmi, szállásférőhely célú (Kid-sz), 

történeti bemutató park (Ktb), 
különleges látogató központ terület (Kl), 
különleges panzió terület (Kp) 
különleges ellátást szolgáló terület (Kell). 

(3) Beépítésre nem szánt terület lehet: 
- közlekedési és közműterület (KÖu), 
- zöldterület (közpark (Zkp), közkert (Zkk), természetközeli közpark (Zkt)), 
- erdőterület: védelmi rendeltetésű (védett és védő)- (Ev), 

bokorerdős erdőterületek (Evb) 
- mezőgazdasági terület: általános- (Má), 

korlátozott használatú általános- (Mko), 
kertes- (Mk), 

- vízgazdálkodási terület (Vg): folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti  
sávja, 
a Duna ártere, 
egyéb vízgazdálkodással összefüggő (vízbeszerzési terület) -, 

- természetközeli terület (Tk), 
- különleges beépítésre nem szánt terület: 

idegenforgalmi-rekreációs (Kk-ir), 
sport (Kk-s), 
történeti bemutatópark (Kk-tb) 
temetkezési célú terület (Kk-t). 
városüzemeltetési terület (Kk-v). 

II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET 

Az igazgatási terület tagozódása 

4. § 

(1) A település közigazgatási területe a területhasználat intenzitásától, illetve a jogi állapottól függő-
en belterületre, illetve külterületre oszlik, amelyekre a különböző léptékben elkészült szabályozá-
si tervek hatályosak (Belterület M=1:2000, Külterület M=1:8000): 
a) belterület; 
b) tervezett belterület  fejlesztési területek, 
c) külterület:  meglévő, megmaradó terület. 

A belterületi határ módosítása 

5. § 

(1) A belterületi határ tervezett módosításáról a szabályozási terv alapján kell gondoskodni az ér-
vényben lévő vonatkozó rendeletekben és utasításokban foglaltak alapján. 

(2) Belterületbe kell vonni a tényleges igények függvényében, ütemezetten az alábbi területrészeket: 
- Szuha-dűlő lakóterület fejlesztés, 
- Köves-patak melletti lakóterület fejlesztés, 
- Kertekföle lakóterület fejlesztése kapcsán kijelölt területek, 
- Kertekföle területén kijelölt üdülőházas üdülőterület, 
- Királykúti utca végén található lakóterület. 
Új területet belterületbe vonni csak a tényleges funkció szükségessége és várható megvalósulása 
esetén szabad. 

Általános építési előírások 

6. § 

(1) Az építési övezetekben a nem kialakult (még nem, vagy jellemzően nem beépített, illetve átalakí-
tásra szánt) területeken a telkek kialakításának, illetve beépítésének szabályait a vonatkozó építési 
övezeti előírások szerint kell betartani. 

(2) Az építési övezetekben a már kialakult területeken az (1) bekezdésben hivatkozott előírásoktól az 
alábbiak szerint lehet eltérni. 
a) Ha a telek jelenlegi beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület 

felújítható, de sem a beépítettség, sem az építménymagasság nem növelhető. Ha az épület le-
bontásra kerül, a telek az eredeti beépítettség mértékéig visszaépíthető az építési övezetben, 
illetve övezetben előírt építménymagasság mértékéig. 

b) Ha a telek jelenlegi területe kisebb, mint az övezetre előírt (azaz a kialakítható telekterület), 
akkor a telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére vonatkozó szabályok (tűztá-
volság, oldal-, elő-, és hátsókert méretek) betarthatók, az egyes építési övezetekben meghatá-
rozott minimálisan beépíthető telekméretre vonatkozó előírásnak megfelelnek. A jelenlegi te-
lekméretek - közterületi határrendezést kivéve - tovább nem csökkenthetők. 

c) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meg-
lévő épület felújítható, de átépítés esetén az új épület magassága nem haladhatja meg a szom-
szédos épületek építménymagasságának átlaga, ill. az építési övezetben meghatározott ma-
ximuma közül a magasabb értéket. 

d) Ha a telek jelenlegi beépítési módja nem felel meg az övezetre előírtnak, vagy az előírás sze-
rinti beépítési mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt átépítésnél, vagy új épület el-
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helyezésénél nem érvényesíthető, akkor az építési hatóság meghatározhatja az övezeti elő-
írástól eltérő beépítési módot, a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betartása mellett. 

(3) Beépítésre szánt területen az épület alatt található önálló hrsz.-al rendelkező telkek esetén a hozzá 
tartozó telkekkel együtt egy építésigazgatási egységnek kell tekinteni és a mértékadó beépítettsé-
gét az előbbiekben meghatározott építésigazgatási egységre vonatkoztatottan kell számítani. 

(4) Két vagy több telek akkor is összevonható, ha együttesen sem érik el az övezetben kialakítható 
legkisebb telekterület mértékét. Kivételt képez a falusias építési övezet ahol a kialakult történeti 
értékű falukép megőrzését kell a telekösszevonáshoz figyelembe venni. 

(5) Meglévő telkek közötti telekrendezés esetén a nagyobb telek mérete nem csökkenthető a vonat-
kozó építési övezetnél meghatározott minimálisan kialakítható teleknagyság alá. 

(6) A történeti településrész „hosszú házai” alatti úszótelek jellegűen kialakított telkek a beépítés 
függvényében alakíthatók. 

(7) Lakó és üdülőterületen belül az építési övezeteket elválasztó övezeti határvonal rugalmasan ke-
zelhető a telekosztás tekintetében, amennyiben az övezeti határ mindkét oldalán a kialakítható te-
lekméret megfelel az előírásban szereplő mértéknek. 

(8) Az egyes építési telkeken az épületek elhelyezésekor a szabályozási tervben meghatározott építési 
helyet kell figyelembe venni vagy az építési helyet az elő,- oldal és hátsókertre vonatkozó előírá-
sok szerint kell meghatározni az alábbiak figyelembe vételével: 
a) A felszínmozgás-veszélyes területtel érintett telkek esetében a geotechnikai szakvélemény 

függvényében az építési hatóság eltérhet a telekre vonatkozó építési helyi előírásoktól. 
b) A telek elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírásait befolyásolja a telken belüli kötelező 

zöldfelületi előírások betartása. 
c) Az előkert legkisebb mélységét a szabályozási terv állapítja meg, ennek hiányában az nem 

lehet kisebb: 
- a kialakult állapotnál, 
- új beépítés esetén 5,0 m-nél, 
- a gazdasági területeken 10 m-nél, 
- beépítésre nem szánt területen 10 m-nél. 

d) Az oldalkert legkisebb szélességét a szabályozási terv állapítja meg, ennek hiányában az nem 
lehet kisebb: 
- szabadon álló beépítési mód esetén a megengedett legnagyobb építménymagasság, illetve 

a tűztávolság felénél, 
- oldalhatáron álló beépítési mód esetén a megengedett legnagyobb építménymagasságnál, 

illetve a tűztávolságnál. 
e) A hátsókert legkisebb mélységét a szabályozási terv állapítja meg, ennek hiányában az nem 

lehet kisebb: 
- sem 6,0 m-nél, 
- sem az építmény hátsókertre néző tényleges építménymagasságának mértékénél, 

(9) A településen az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
- közmű-becsatlakozási műtárgy, 
- hulladéktartály-tároló, 
- önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény, 
- kerti építmény, 
- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
- állatól, állatkifutó az önkormányzati állattartási rendelet szerint,  
- trágyatároló, komposztáló, 
- szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas antenna oszlop, zászlótartó oszlop. 

(10) Közműpótló műtárgy kivételesen elhelyezhető beépítésre nem szánt területen, ott, ahol épület 
elhelyezhető és a közcsatornára való rácsatlakozás feltételei nem biztosítottak.  

(11) Dömös közigazgatási területén önálló reklámtábla, reklámépítmény, 10 m-nél magasabb kilátóto-
rony nem helyezhető el. 

(12) Beépítésre szánt területen előkertben az alábbi építmények helyezhetők el: közműbecsatlakozási 
műtárgy, kerti építmény (hinta, homokozó, pihenés és játék céljára szolgáló építmény), a terep-
szintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő lefedés nélküli terasz, kerti lugas, kerti szabadlépcső 
és lejtő. Az előkertben támfalgarázs is elhelyezhető, ha az utat legalább 1,5 m magasságú támfal 
kíséri, legfeljebb 2,5 m homlokzatmagassággal.  

(13) Beépítésre nem szánt területen előkerten belül építmény nem helyezhető el. Pince elhelyezhető 
kivételesen lejtős terepen, a szabályozás szerint kialakult, meglévő út esetén, ha az előkert határa 
átlag 1 m-nél nagyobb szintkülönbséggel van az út burkolati szintje alatt. A pince elhelyezéssel 
kialakult rendezett terep nem nyúlhat az útburkolat fölé. 

(14) Beépítésre szánt területen lejtős terepen, a szabályozás szerint kialakult, meglévő út esetén, ha az 
előkert határa átlag 1 m-nél nagyobb szintkülönbséggel van az út burkolati szintje alatt, ott pince 
elhelyezhető, de az így kialakult rendezett terep nem nyúlhat az útburkolat fölé.  

(15) Előkertben pince elhelyezése esetén, az építmény és az út telke között legalább 0,6 m biztonsági 
sáv tartandó fenn, melybe a pince tartószerkezete nem nyúlhat bele. 

(16) Beépítésre szánt területen a terepszint alatti építmény a telek - építési előírásokban meghatározott 
- beépíthető területének 100%-a, és a telek nem beépíthető (szabad) területének 20% alatt létesít-
hető. 

(17) Épület, terepszint alatti építmény mély fekvésű, ár- és belvízveszélyes illetve feltöltött területeken 
csak abban az esetben létesíthető, ha az építési kérelemhez geotechnikai szakvéleményt csatoltak 
és az abban szereplő előírásoknak megfelelő építési tervet nyújtottak be.  

(18) A lakó- és üdülőterületek épületeire vonatkozó kiegészítő előírások: 
a) Az Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-5, Lf-10 jelű építési övezetekben az átépített, vagy új épületbejáratot, 

kerítést a történeti értékű szabályozási vonalon, ill. építési vonalon, - kivéve ha a szabályozá-
si terv másképp nem rendelkezik - kell elhelyezni. Az utcák szabályozási vonalát és azok ál-
tal kialakult teresedéseket meg kell őrizni. 

b) A szabályozási vonalon, azaz az utcai homlokzaton és kerítésen együtt telkenként legfeljebb 
egy személygépkocsi behajtásra alkalmas bejárat és egy személybejárat létesíthető (garázs, 
áthajtó, kerítéskapu). Közforgalmú üzlet esetén további egy személybejárat helyezhető el. 

c) A tetőtéri ablakokat az udvar felé kell nyitni. Együttes, függőleges felületük a tetősíkjának 
30%-ánál nem lehet nagyobb. Loggia, erkély az utcai tetőtéri homlokzaton nem létesíthető. 
Az Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-4, Lf-5, Lke-7*, Lf-10 jelű építési övezetekben csak a tető síkjában 
elhelyezett tetőtéri ablak létesíthető. 

d) A tetőhéjazat hajlásszöge 38°-42° között lehet. A hajlásszög alkalmazkodjon a szomszéd 
épületek adottságaihoz, asszimetrikus tetőhajlás nem alkalmazható.  

e) Tetőhéjazatként cserép vagy műemlék pala alkalmazása ajánlott. Hullámlemez, illetve bitu-
menes zsindely alkalmazása tilos. 

f) Az Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-5, Lf-10 építési övezetekben átépítés esetén a megtartható, értéket 
hordozó épületrészeket, építészeti elemeket - ablakok, ajtók, bejárati kapu, kerítés, 
vakolatarchitektúra stb. - lehetőleg fel kell használni, illetve helyre kell állítani. 

g) A nem fő funkciójú épületek a telek beépíthető területének legfeljebb 1/3-át foglalhatják el, 
építmény magassága maximálisan 3 m lehet. 

h) Az Lf-1, Lf-2, Lf-3 és Lf-5, Lf-10* építési övezetekben a szabályozási vonalon épített hom-
lokzatot kell elhelyezni. Az Lf-10 építési övezetben a kialakult térfal megtartásával kell elhe-
lyezni az épületet, illetve nem kialakult esetben a szabályozási vonalon épített homlokzatot 
kell elhelyezni. Az Lf-4 és Lke-7* építési övezetekben az 5 m-es előkert által meghatározott 
beépítési vonalon épített homlokzatot kell elhelyezni. A fenti építési övezetek esetén: 
- amennyiben az utcai homlokzat szélessége nem haladja meg a 6,0 m-t a tetőgerincet az 

utcára merőlegesen kell elhelyezni oromfalas beépítéssel, 
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- amennyiben az utcai homlokzat szélessége meghaladja a 6,0 m-t a tetőgerincet az utcá-
val párhuzamosan kell elhelyezni. 

i) Az épületet körülvevő eredeti terepszint legmélyebb pontjától mérve a tetőgerinc magassága 
nem lehet nagyobb 8,0 m-nél. 

j) A legnagyobb homlokzatmagasság nem lehet nagyobb 4,5 m-nél, kivéve az Lf-6, Üü-1 és 
Üü-2 építési övezetekben. 

(19) Dömös közigazgatási területén többszintes tetőtér nem létesíthető. 
(20) Beépítésre nem szánt területen egy épület maximális alapterülete nem haladhatja meg a 200 m2-t. 
(21) Kül- és belterületen egyaránt önálló, földdel borított pince magassága az eredeti legmélyebb te-

repszint fölé max. 2 m-rel emelkedhet ki. 
(22) A természetes terepfelszín megtartandó, terepmegbontás, támfal indokolatlanul nem létesíthető. 
(23) Beépítésre szánt területen fürdőzési célú medence elhelyezhető. 
(24) Beépítésre nem szánt területen tűzivíz tároló csak zárt föld alatti tartályként alakítható ki, nyitott 

felszíni medenceként nem. 
(25) Beépítésre nem szánt területen vízgazdálkodási területek övezetétől számított 10 m-en belül épü-

let nem helyezhető el, kivétel abban az esetben, ha a szabályozási terv az övezetben építmények 
számára megjelölt területet jelöl.  

(26) A szabályozási terven jelölt építmények számára kijelölt terület esetén, építmény a kijelölt terüle-
ten, illetve annak környezetében helyezhető el.  

(27) Közmű létesítmények bármely övezet, illetve építési övezet területén elhelyezhetők, az illetékes 
szakhatóságok hozzájárulásával és a szabályozási terv módosítása nélkül. Az építmény olyan pa-
raméterekkel helyezhető el, amelyeket a közműlétesítmény indokol, az aktuális övezeti paraméte-
rek figyelmen kívül hagyásával. 

(28) Beépítésre szánt területeken a burkolt felületek nagysága a beépítés rovására növelhető. 
(29) Az építési övezetek területén az OTÉK szerinti gépjárművek elhelyezését telken belül kell bizto-

sítani. 
(30) A szabályozási vonalon max. 1,5 m magas kerítés létesíthető. 
(31) Reklámtáblák csak az épületek, közterületek tervével együtt megtervezett módon, esztétikus kivi-

telben létesíthetők. Reklámtábla csak legfeljebb 0,5 m2 nagyságú helyezhető el Dömös települé-
sen, tájékoztató tábla vagy cégérszerű kialakításban. Reklámtábla (a településen megtervezett esz-
tétikus tájékoztató rendszer kivételével) a település kül- és belterületén épülettől függetlenül nem 
létesíthető. Reklámtábla csak a saját épület, saját funkciójának, szolgáltatási tevékenységének 
reklámozására szolgálhat, maximum három különálló tábla formájában. 

(32) Területre vonatkozó sajátos előírások: 
a) Kertekföle új kertvárosias lakóterületén telket alakítani és építési engedélyt kiadni csak a 

szabályozási terven ábrázolt feltáróút végleges profiljának kialakítása és a szennyvíz- és 
csapadékvízcsatorna hálózat kiépítése után megengedett. 

b) Az alsóréti lakóterület fejlesztés és a tervezett 11. számú elkerülő úthoz közeli új fejlesztési 
területek területén az elöntés által veszélyeztetett területeken telket alakítani és építési enge-
délyhez kötött engedélyeket kiadni csak az illetékes vízügyi hatóság által meghatározott és 
előírt árvízvédelmi biztonság szintjére (+1,2 m) történő egységes tereprendezési terv alapján 
elkészített feltöltés megvalósítása után lehet. 

(33) A helyi építési övezetek jelölésének értelmezése: 

 
A felsorolt fogalmakat az OTÉK és a jelen szabályzat melléklete szerinti értelmezésének megfe-
lelően kell alkalmazni. 

 

III. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

Lakóterületek építési övezetei és általános előírásaik 

7. § 

(1) A lakóterület az alábbi övezetekre tagozódik: 
a) kertvárosias lakóterület (Lke), 
b) falusias lakóterület (Lf). 

(2) Lakóterületen egybefüggően maximálisan 200 m2-es lakóépület helyezhető el. 
(3) Lakóterületen a kialakult állapotnak megfelelően az utcával párhuzamos, vagy merőleges gerincű, 

a kialakult történeti értékű faluképhez (helyi értékvédelmi terület határán belüli terület), tájkép-
hez, terepadottságokhoz alkalmazkodó tömegű és homlokzati kialakítású épület helyezhető el. 

(4) Lakóterületen lakópark karakterű beépítés nem helyezhető el.  
(5) Lakóterületen az állattartás nagyságrendjéről, módjáról, idejéről külön önkormányzati rendelet 

gondoskodik. Az állattartó épületre vonatkozó építési engedély megadása ennek figyelembevéte-
lével történhet. 

Kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek előírásai 

8. § 

(1) A kertvárosias lakóterület (Lke) jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló 
rendeltetési egységet is magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kertvárosias lakóterületen az alábbi építmények helyezhetők el: 
a) legfeljebb két lakásos lakóépület, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény. 

(3) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kivételesen 
elhelyezhető: 
a) helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 
b) sportépítmény, 
c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára 

szolgáló épület, maximálisan 60 m2-en. 
(4) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el: 

a) szálláshely-szolgáltató épület – a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszoba-
számú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, 

b) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
c) önálló parkolóterület és garázs 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító 

járművek számára. 
(5) A kertvárosi lakóterületen telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre - az 

alábbi táblázatokban megállapított - beépítési jellemzőkkel lehet: 
Építési övezet jele Lke-1-O/15/4,5/650 Lke-2-O/15/4,5/750 Lke-2*-O/15/4,5/750 

Beépítési mód oldalhatáron álló oldalhatáron álló oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 15 15 15 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 650 750 750 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 16 16 14 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 35 35 35 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 65 65 65 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 
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Építési övezet jele Lke-3-O/15/4,5/1000 Lke-4-O/15/4,5/900 Lke-4*-O/15/4,5/900 
Beépítési mód oldalhatáron álló oldalhatáron álló oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 15 15 15 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 1000 900 900 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 18 16 14 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 50 50 50 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 65 65 65 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 
Építési övezet jele Lke-5-O/SZ/25/4,5/750 Lke-6-SZ/15/4,5/1000 Lke-7-O/SZ/10/4,5/1200

Beépítési mód oldalhatáron álló 
szabadonálló szabadonálló oldalhatáron álló 

szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 25 15 10 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 750 1000 1200 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 16 20 20 

Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 50 40 40 (szabadonálló) 
50 (oldalhatáron álló) 

Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 50 65 70 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 
Építési övezet jele Lke-8-SZ/15/4,5/900 Lke-10-O/10/4,5/1500 Lke-9-SZ/10/4,5/3000 

Beépítési mód szabadonálló oldalhatáron álló szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 15 10 10 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 900 1500 3000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 18 30 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 40 50 50 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 65 70 75 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 
Építési övezet jele Lke-11-K/K/4,5/K 

Beépítési mód kialakult 
Legnagyobb beépíthetőség (%) kialakult 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) kialakult 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) - 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) - 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) kialakult 
Közművesítettség mértéke teljes 

 
(6) Kertvárosias lakóterületen az Lke-11 építési övezetekben a minimálisan beépíthető telek területe 

250 m2. Lakóépülettel korábban beépített telek 250 m2 telekterület alatt is beépíthető az általános 
építési előírásokban megfogalmazottak alapján. 

(7) Kertvárosi lakóterületen az újonnan minimálisan kialakítható telekméret szerint 950 m2 alatti épí-
tési övezetekbe tartozó telkek esetén, az Lke-11 építési övezet kivételével a minimálisan beépít-
hető telek területe 300 m2. Lakóépülettel korábban beépített telek 300 m2 telekterület alatt is be-
építhető az általános építési előírásokban megfogalmazottak alapján. 

(8) Kertvárosi lakóterületen az újonnan minimálisan kialakítható telekméret szerint 950 m2 feletti 
építési övezetekbe tartozó telkek esetén a minimálisan beépíthető telek területe 400 m2. Lakóépü-
lettel korábban beépített telek 400 m2 telekterület alatt is beépíthető az általános építési előírások-
ban megfogalmazottak alapján. 

(9) Az Lke-6, Lke-9 és Lke-10 építési övezetben az építési engedélyezési eljáráshoz geotechnikai 
szakvélemény mellékelése szükséges, kivéve az Lke-6 építési övezet 107,5 m feletti területein, 
amely a szabályozási terven az elöntés veszélyeztetett terület határával jelölt. 

Falusias lakóterületek építési övezeteinek előírásai 

9. § 

(1) A falusias lakóterület (Lf) jellemzően alacsony laksűrűségű, a beépített telekrészhez kapcsolódó, 
vagy önálló - mezőgazdaságilag hasznosított kertterülettel is rendelkezik és amely lakóépületen 
kívül mező- és erdőgazdasági, továbbá a lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató és 
kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 
09-74-4/2010 számú OTÉK eltérés alapján az Lf-6, Lf-7, Lf-8, Lf-10 építési övezetek közepes 
intenzitású több önálló rendeltetésű egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére is szol-
gálhatnak. 

(2) A falusi lakóterületen elhelyezhető: 
a) lakóépület, 
b) mező- és erdőgazdasági üzemi építmény, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
d) szálláshely-szolgáltató épület, 
e) kézműipari építmény, 
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
g) sportépítmény. 

(3) A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
egyéb – nem nagyüzemi – gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is, maximálisan 60 
m2-en. 

(4) A falusias lakóterületen (Lf) telket alakítani, illetve azt beépíteni az egyes építési övezetekre az 
alábbiakban megállapított beépítési jellemzőkkel lehet: 

Építési övezet jele Lf-1-O/30/4,0/500 Lf-2-O/30/4,0/800 Lf-3-O/20/4,0/1000 
Beépítési mód oldalhatáron álló oldalhatáron álló oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 30 30 20 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 4,0 4,0 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 500 800 1000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 14 14 14 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 35 40 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 50 50 60 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 

Építési övezet jele Lf-4-SZ/15/4,5/1200 Lf-5 (Lf-5*)-O/30/4,0/400
Lf-6-O/40/6,0/1000 

09-74-4/2010 sz. OTÉK eltérés 
alapján 

Beépítési mód szabadonálló oldalhatáron álló Oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 15 30 40 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,0 6,0 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 1200 400 1000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 12 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 50 25 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 65 50 40 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 

Építési övezet jele 
Lf-7-O/50/4,5/250 

09-74-4/2010  sz. OTÉK eltérés 
alapján 

Lf-8-O/50/4,5/2000 
09-74-4/2010  sz. OTÉK eltérés 

alapján 
Lf-9-O/15/4,5/1000 

Beépítési mód oldalhatáron álló oldalhatáron álló oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 50 50 15 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 250 2000 1000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 10 25 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 10 25 40 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 35 35 65 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 



DÖMÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
 

2010. AUGUSZTUS                    20

 

Építési övezet jele 
Lf-10-O/40/4,0/400 

09-74-4/2010 sz. OTÉK eltérés 
alapján 

Lf-11-O/30/4,5/250 
(Vt-4) 

Lf-12-K/K/K/K 
(Rk. templom) 

Beépítési mód oldalhatáron álló oldalhatáron álló Kialakult 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 40 30 Kialakult 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,0 4,5 Kialakult 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 400 250 Kialakult 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 12 10 - 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 25 10 - 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 40 50 - 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 

Építési övezet jele Lf-13-SZ/20/K/900 
(Ref. Templom) 

Beépítési mód szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 20 
Legnagyobb építménymagasság (m) Kialakult 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 900 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 60 
Közművesítettség mértéke teljes 

 
(5) Falusias lakóterületen az Lf-7, Lf-11 építési övezetekben a minimálisan beépíthető telek területe 

250 m2. Lakóépülettel korábban beépített telek 250 m2 telekterület alatt is beépíthető az általános 
építési előírásokban megfogalmazottak alapján. 

(6) Falusias lakóterületen az Lf-1, Lf-5, Lf-5* Lf-10 építési övezetekben a minimálisan beépíthető 
telek területe 300 m2. Lakóépülettel korábban beépített telek 300 m2 telekterület alatt is beépíthe-
tő az általános építési előírásokban megfogalmazottak alapján. 

(7) Falusias lakóterületen az Lf-2, Lf-3, Lf-4, Lf-6 és Lf-8 építési övezetekben a minimálisan be-
építhető telek területe 400 m2. Lakóépülettel korábban beépített telek 400 m2 telekterület alatt is 
beépíthető az általános építési előírásokban megfogalmazottak alapján. 

(8) Falusias építési övezetben a történeti utcakép megőrzése érdekében az alábbi építési előírások 
érvényesek: 
a) Az Lf-1, Lf-2, Lf-3 és Lf-5, Lf-10* építési övezetekben a szabályozási vonalon épített hom-

lokzatot kell elhelyezni. Az Lf-10 építési övezetben a kialakult térfal megtartásával kell elhe-
lyezni az épületet, illetve nem kialakult esetben a szabályozási vonalon épített homlokzatot 
kell elhelyezni. Az Lf-4 építési övezetben az 5 m-es előkert által meghatározott beépítési vo-
nalon épített homlokzatot kell elhelyezni. A fenti építési övezetek esetén: 
- amennyiben az utcai homlokzat szélessége nem haladja meg a 6,0 m-t a tetőgerincet az 

utcára merőlegesen kell elhelyezni oromfalas beépítéssel, 
- amennyiben az utcai homlokzat szélessége meghaladja a 6,0 m-t a tetőgerincet az utcá-

val párhuzamosan kell elhelyezni. 
b) Amennyiben az épület utcai homlokzatának szélessége nem haladja meg a 8 m-t, az épületet 

az utcafrontra merőleges tetőgerinccel kell elhelyezni oromfalas beépítéssel. 
c) Amennyiben az épület utcai homlokzatának szélessége meghaladja a 8 m-t, az épületet az ut-

cafronttal párhuzamos tetőgerinccel kell elhelyezni. 
d) Az épületen tetőablakot csak a tetősíkból ki nem emelkedő módon lehet elhelyezni. 

(9) Az Lf-7 építési övezetben a vendéglátás funkciót kell előtérbe helyezni. 
 
 
 

Gazdasági területek építési övezetei 

10. § 
(1) A gazdasági terület sajátos építési használat szerint kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

(Gksz) lehet. 
(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető: 

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, komposztálóte-
lep, hulladékudvar,  

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számá-
ra szolgáló lakások, 

c) igazgatási, egyéb irodaépület. 
(3) Az övezetben nagykiterjedésű kereskedelmi létesítmény, nagy bevásárló központ nem helyezhető 

el.  
(4) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen telket alakítani, illetve azt beépíteni az alábbi - táb-

lázatban megállapított - beépítési jellemzőkkel lehet: 

Építési övezet jele Gksz-SZ/40/7,5/3500 
Beépítési mód szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 40 
Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 3500 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 25 
Közművesítettség mértéke teljes 

(5) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen egy épület maximális alapterülete nem haladhatja 
meg 600 m2-t. 

(6) Az építési övezetekben előírt legnagyobb építménymagasságtól eltérni technológiával igazolt 
esetben lehet. A településképi és építészeti követelmények tisztázására elvi építési engedély be-
nyújtása szükséges. 

(7) Az építési övezetekben épületek anyag és színhasználatánál a természetes pasztell színeket kell 
alkalmazni. 

Üdülőterületek építési övezetei és általános előírásaik 

11. § 
(1) Az üdülőterületek sajátos építési használatuk szerint lehetnek: 

a) Üdülőházas területek (Üü); 
b) Hétvégiházas területek (Üh). 

(2) Üdülőterületen a kialakult állapotnak megfelelően földszintes, magastetős, tetőtérbeépítésű, a 
kialakult faluképhez, tájképhez, terepadottságokhoz alkalmazkodó tömegű és homlokzati kialakí-
tású épület helyezhető el. 

Üdülőházas terület építési övezeteinek előírásai 

12. § 
(1) Üdülőházas területen (Üü) olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, ame-

lyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottsá-
guk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör 
hosszabb tartózkodására szolgálnak. 
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(2) Az üdülőházas területen telket alakítani, illetve azt beépíteni az alábbi - táblázatban megállapított 
- beépítési jellemzőkkel lehet: 

Építési övezet jele Üü-1-SZ/10/7,5/5000  Üü-2-SZ/5/7,5/10000  Üü-3-SZ/10/4,5/10000 
Beépítési mód szabadonálló szabadonálló szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 10 5 10 
Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 7,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 5000 10000 10000 
Legkisebb kialakult beépíthető telekméret (m2) 5000 10000 10000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 20 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 30 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 70 80 70 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 
Építési övezet jele Üü-4-O/10/4,5/4000  

Beépítési mód oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 10 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 4000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 70 
Közművesítettség mértéke teljes 

(3) Az üdülőházas építési övezetben épületet osztott tömegben lehet elhelyezni, egy főelem maximá-
lis alapterülete nem haladhatja meg 500 m2-t. 

(4) Az Üü-3 üdülőházas építési övezetben az alábbi előírások érvényesek: 
a) az építési engedélyezési eljárás részét kell képezze az elvi építési engedély, 
b) az egységes építészeti kialakítás érdekében legalább helyi tervtanácsi ajánlás alapján adható 

ki építési engedély, 
c) az épületek lefedése minimálisan 50 %-ban magas tetővel történjen, minimum 38 o maximum 

45o –os hajlásszöggel. A tetőmagasság nem lehet magasabb 4 m-nél, 
d) az épületek anyag és színhasználatánál a természetes pasztellszíneket kell alkalmazni, 
e) kialakítandó minimális zöldfelület 50 %-án háromszintes növényállomány telepítendő. 

Hétvégi házas terület építési övezeteinek előírásai 

13 § 

(1) Hétvégi házas terület (Üh) alacsony építménymagasságú és legfeljebb két üdülőegységes üdülő-
épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A hétvégi házas területen kivételes jelleggel elhelyezhetők olyan építmények, amelyek a terület 
rendeltetésével összhangban vannak és azt szolgálják. 

(3) A hétvégi házas területen telket alakítani, illetve azt beépíteni az alábbi - táblázatban megállapí-
tott - beépítési jellemzőkkel lehet: 

Építési övezet jele Üh-1-O/15/4,5/500 Üh-2-SZ/O/10/4,5/800 Üh-3-SZ/10/4,5/1000 

Beépítési mód oldalhatáron álló szabadonálló, 
oldalhatáron álló szabadonálló 

Legnagyobb beépíthetőség (%) 15 10 10 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 4,5 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 500 800 1000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 14 18 18 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 25 40 40 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 60 60 60 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

(4) Az hétvégi házas építési övezetben egy épület maximális alapterülete nem haladhatja meg 120 
m2-t. 

Különleges területek építési övezetei 

14 § 

(1) A különleges területek sajátos használatuk szerint lehetnek: 
a) idegenforgalmi, szállásférőhely célú terület (Kid-sz), 
b) történelmi bemutató park (Ktb), 
c) látogató központ (Kl), 
d) különleges panzió terület (Kp) 
e) különleges ellátást szolgáló terület (Kell). 

(2) A különleges területek építési telkeinek beépítési jellemzői: 
Építési övezet jele Kid-sz-1-SZ/25/6,0/10000 Kid-sz-2-SZ/15/6/25000 Ktb-SZ/10/4,5/10000  

Beépítési mód szabadonálló szabadonálló szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 25 15 10 
Legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 6 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 10000 25000 10000 
Legkisebb kialakult beépíthető telekméret (m2) 1800 25000 5000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 25 25 25 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 50 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 60 60 50 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 

Építési övezet jele Kl-SZ/10/7,5/10000 
(Bergmann villa) Kp-1-O/40/7,5/1000 Kp-2-O/15/7,5/1500 

Beépítési mód szabadonálló Oldalhatáron álló oldalhatáron álló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 10 40 15 
Legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 7,5 7,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 10000 1000 1500 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 18 18 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 40 30 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 60 50 60 
Közművesítettség mértéke teljes teljes teljes 

 

Építési övezet jele Kell-1-SZ/40/6,0/1500 
(új településközpont) 

Kell-2-SZ/15/6,0/5000 
(új településközpont) 

Beépítési mód szabadonálló szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 40 15 
Legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 6,0 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 1500 5000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 20 20 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 15 50 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) 40 65 
Közművesítettség mértéke teljes teljes 

 

(3) A Kid-sz építési övezetek idegenforgalmi szállásférőhely célú funkciók elhelyezésére szolgál. 
(4) A Kid-sz-1 építési övezetben az építési engedélyezési eljárás részét kell képezze az elvi építési 

engedély. 
(5) A Kid-sz-1 építési övezetben épületet egy tömegben maximálisan 400 m2 alapterületig lehet épí-

teni. 
(6) A Kid-sz-2 építési övezetekre vonatkozó előírások: 

a) az építési övezet beépítésének ütemezését az építési övezet kódjában szereplő betűjel (a,b) 
alapján lehet megvalósítani: 
- 1. ütemben az Kid-sz-2a jelű építési övezetben lehet építési engedélyt kiadni, 
- 2. ütemben az 1. ütem teljes kihasználtsága esetén a Kid-sz-2b jelű építési övezetben le-

het építési engedélyt kiadni, 
b) az építési engedélyezési eljárás részét kell képezze az elvi építési engedély, 
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c) az egységes építészeti kialakítás érdekében legalább helyi tervtanácsi ajánlás alapján adható 
ki építési engedély, 

d) az építési övezetben az épületek Duna felőli homlokzatának távolsága a kiszolgáló úttól mi-
nimálisan 20 m lehet, 

e) épületet osztott tömegben lehet elhelyezni, egy főelemet maximálisan 600 m2 alapterületig 
lehet építeni, 

f) az épület tömegének megmozgatása érdekében egybefüggően maximálisan 15 m hosszban 
helyezhető el homlokzati felület, illetve épület-él, 

g) az épületek lefedése minimálisan 50 %-ban magastetővel történjen, minimum 38 o maximum 
45o –os hajlásszöggel. A tetőmagasság nem lehet magasabb 4 m-nél, 

h) az épületek anyag és színhasználatánál a természetes pasztellszíneket kell alkalmazni, 
i) a telken belüli burkolatok minimum 10%-át vízáteresztő burkolattal kell megoldani. 
j) a felszínmozgás-veszélyes területtel érintett telkek esetében az építési engedély kérelemhez 

geotechnikai szakvéleményt kell csatolni, 
k) a kialakítandó minimális zöldfelület 50 %-án háromszintes növényállomány telepítendő, 
l) a beültetési kötelezettségű területrész nem keríthető le. 

(7) Ktb jelű építési övezetben csak a történeti örökség (Dömösi Prépostság) rekonstrukcióját, bemu-
tatását, bemutatáshoz kapcsolódó kiszolgáló épület és feltárását szolgáló épületek, építmények 
helyezhetők el, kivételt képez a Ktb* jelű övezet amelyben idegenforgalmi látogatóközpont is el-
helyezhető a beépíthetőség mértékének 50%-án szállásférőhellyel a fő funkció megtartása mellett 
az építés környezetében elvégzett régészeti feltárás után. 

(8) A történelmi bemutató park építési övezetben egy épület maximális alapterülete nem haladhatja 
meg 100 m2-t, a Ktb* jelölt építési övezet kivételével, ahol a látogatóközpont és szállásférőhely 
esetén maximálisan 400 m2-t elérő épület helyezhető el egy alapterületen belül. 

(9) A történelmi bemutató park építési övezetben az épületek anyag és színhasználatánál a természe-
tes pasztell színeket kell alkalmazni, 

(10) A Ktb*, Kl és Kp építési övezetekben az építési engedélyezési eljárás részét kell képezze az elvi 
építési engedély és legalább helyi tervtanácsi ajánlás alapján adható ki az építési engedély. 

(11) Kell jelű övezetekben csak az alábbi funkciók helyezhetők el: 
a) lakóépület,  
b) igazgatási épület, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,  
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális,  
e) sportépítmény.  

IV. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

Közlekedési és közműterületek övezetei 

15 § 

(1) A közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közúti 
(KÖu) területek a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékai-
val együtt. 

(2) A közlekedési övezetekben a közlekedési létesítmények, a közművek létesítményei és berendezé-
sei, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok, köztárgyak helyezhetők el, illetve utcafásítás 
(növényzet) telepíthető a használatot nem zavaró és nem akadályozó módon. 

(3) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 
a) 11. sz. főút külterületi szakaszai: K.IV. 
b) 11. sz. főút belterületi szakaszai: 

- a főút elkerülő szakaszának megépítése előtt: B.IV.b. 

- az elkerülő szakasz megépítése után: B.V.c. 
c) Belterületi gyűjtőutak: B.V.c. 
d) Kiszolgáló (lakó) utcák: B.VI.d. 
e) Önálló kerékpárút: B.IX. 
f) Önálló gyalogút: B.X. 

(4) Az állami úthálózat részét képező 11. sz. főútnál a közlekedési területek védőterülete a közleke-
dési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterület ér-
téke az út külterületi szakaszán az úttengelytől mérve 100-100 m. 

(5) A külterületi önkormányzati utak (mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak) esetén az út 
tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el. 

(6) A település beépítésre szánt területein az úthálózat szabályozási szélességét kialakítani vagy 
megváltoztatni csak szabályozási terv szerint lehet. 

(7) A tervezett közutak kiépítéséhez legalább a magasabb szintű jogszabályok szerinti szabályozási 
szélességek biztosítandók, ennél kisebb szabályozási szélességet alkalmazni csak szabályozási 
terv keretei között készülő, az adottságokhoz alkalmazkodó méretezés alapján lehet. E rendelet-
ben biztosított eltérés kiszolgáló utaknál:  

- lakóutca esetén a minimum 8,0-10,0 méter is lehet az alkalmazott közmű elhelyezési 
megoldás függvényében, 

- gazdasági övezet esetén a minimális szabályozási szélesség 16,0 méter. 
(8) Magánutat csak közforgalom elől el nem zárt módon lehet kialakítani. A magánutakat a közfor-

galmú utak kialakításának elvei alapján lehet építeni. 
(9) Az egyéb külterületi önkormányzati utak szabályozási szélessége min. 12 m (amennyiben az érin-

tett területre szabályozási terv nem készül, az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület 
tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani). A jelenlegi közterületek szélességi méretei mindad-
dig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény az előbbi szélesség kialakítását nem 
igényli. 

(10) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül 
kell biztosítani. 
a) Lakó- és gazdasági övezetben ettől eltérni nem lehet. 
b) A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg közterületi 

parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolása. 
c) A lakóterületen működő vállalkozások esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási 

normákat, elsősorban a telken belül. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást 
kell alkalmazni: az önkormányzat parkolási rendelete alapján az igények legalább 50 %-át a 
tulajdonos saját telkén köteles elhelyezni, a többit az Önkormányzat által kijelölt, erre alkal-
mas közterületen vagy egyéb telken.  

Zöldterületek övezetei 

16 § 

(1) Zöldterület az állandóan növényzettel fedett, a szabályozási terven közparkként (Zkp), illetve 
közkertként (Zkk) és természetközeli közparkként (Zkt) szabályozott terület. 

(2) Közpark Zkp1 jelű övezetében épületet elhelyezni nem lehet. Elhelyezhetők a pihenés, játék épü-
letnek nem minősülő építményei, az esztétikai értéket növelő köztárgyak, illetve közmű és hír-
közlési létesítmények. Az övezetben terepszint alatti építmény nem létesíthető. 

(3) Közpark Zkp2 jelű övezete ligetes közpark. A ligetes közpark kialakítása honos fajok alkalmazá-
sával szükséges, úgy, hogy a fák idős korára várható korona vetülete legalább 60-70%-os fedett-
séget biztosítson. 
Zkp2 jelű övezetben legfeljebb 2%-os beépítettséggel épület (vendéglátó, illetve a terület fenntar-
tásához szükséges épület) elhelyezhető. Az övezetben elhelyezhető továbbá a pihenést, a játékot 
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és a testedzést szolgáló építmények, az esztétikai értéket növelő köztárgyak, illetve közmű és hír-
közlési létesítmények. 

(4) Zkt jelű – természetközeli közpark övezet területén csak a legeltetéses állattartást, a természetvé-
delmi bemutatást, ismeretterjesztést szolgáló épület helyezhető el és vele egy épületben a terület 
fenntartásához szükséges funkció, szabadonálló beépítési móddal, tájba illő, a települési építészeti 
hagyományoknak megfelelő módon kialakítva, legfeljebb a telek területének 2%-os mértékéig, ha 
az a természeti értékeket nem károsítja. Az épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet. 
Épített burkolat csak az épület körül helyezhető el legfeljebb a beépítés mértékéig. 

 A természetközeli közpark övezetének hasznosítása a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően, a vízügyi és természetvédelmi hatóság által meghatározott feltéte-
lek szerint történhet. Az övezetben a természetes növénytakaró és vízháztartás megőrzése kötele-
ző. Karbantartó kezeléseket a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon lehet végezni. Új 
nyomvonalas közmű és hírközlési létesítmények csak kereszt irányban haladhatnak át az öveze-
ten, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett formában. Az övezet telkei ideiglenes depóniaként 
nem használhatók fel. 

(5) Közkert Zkk jelű övezetben épületet elhelyezni nem lehet. Elhelyezhetők a pihenés, játék épület-
nek nem minősülő építményei, az esztétikai értéket növelő köztárgyak, illetve közmű és hírközlé-
si létesítmények. Az övezetben terepszint alatti építmény nem létesíthető. 

(6) Zöldterületet, legalább 80%-án aktív zöldfelülettel kell kialakítani. 
(7) Zöldterületen helyiséget tartalmazó új építmény építésének engedélyezési dokumentációjának táj- 

és kertépítészeti tervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező által készített kertépíté-
szeti engedélyezési tervet is tartalmaznia kell. 

Erdőterület övezete 

17. § 

(1) A település közigazgatási területén lévő természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek sajátos 
használatuk szerint védelmi rendeltetésűek: védelmi rendeltetésű erdőterületek (Ev), illetve bo-
korerdős erdőterületek (Evb). 

(2) Védelmi rendeltetésű erdőterületen (Ev, Evb) épület, illetve pince nem létesíthető. Erdőterületen 
csak vadetető, vadles, kilátó, ismeretterjesztést szolgáló tanösvény, pihenő, illetve ismertető táb-
lák helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják. 

(3) Természeti övezetbe nem sorolt Ev, Evb erdőterületen kialakítható felszín alatti közmű, 
villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezeték abban az esetben, ha az erdőt védelmi rendelte-
tésének betöltésében nem zavarja, illetve a természeti értékeket nem károsítja.  

(4) Védelmi rendeltetésű erdőterületen (Ev, Evb) lévő épület felújítható, de nem bővíthető.  
(5) Erdőterületen (Ev, Evb) külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető.  

Mezőgazdasági területek övezetei 

18. § 

(1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelésre (növénytermesztés, állattartás, 
állattenyésztés, termékfeldolgozás, tárolás és szolgáltatatás – mezőgazdasági hasznosítás) szolgá-
ló területe. 

(2) A mezőgazdasági területek a tájjelleg, tájhasználat, tájképi, környezetvédelmi érzékenység és 
építési lehetőségek szerint az alábbi övezetekbe tartoznak: 
a) általános mezőgazdasági terület (Má),  
b) korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület (Mko),  
b) kertes mezőgazdasági terület (Mk).  

(3) Mezőgazdasági területen a helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő formájú, anyaghasználatú 
és tömegarányú gazdasági épületek létesíthetők. Mezőgazdasági területen csak tájba illő, a helyi 
építészeti hagyományoknak megfelelő jellegű, magastetős (dominánsan nyeregtetős) épület léte-
síthető. A tetőhéjazat természetes anyagú és színű égetett cserép lehet. Az oromfalon a tetőtérből 
nyíló loggia, erkély nem létesíthető. 

(4) A mezőgazdasági terület övezeteiben keletkező szennyvizeket közcsatorna hálózatba kell juttatni, 
ha a szennyvíz a közcsatornába nem vezethető, akkor zárt szennyvíztárolót kell kialakítani, vagy 
egyedi szennyvíztisztítót kell létesíteni. 

(5) A mezőgazdasági terület övezeteiben birtokközpont nem létesíthető.  
(6) Mezőgazdasági területen külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető.  
(7) A Duna mentén húzódó ártéri mezőgazdasági területek elsődleges funkciója az árvizek biztonsá-

gos levezetése. A Duna-partot kísérő ártéri galériaerdő maradványfoltok - a vízparti fás vegetáció 
- megőrzéséről gondoskodni szükséges. 

Részletes előírások 

Má Általános mezőgazdasági terület övezete 

19. § 

(1) Má jelű általános mezőgazdasági területen a mezőgazdasági hasznosítás, illetve a mezőgazdasági 
termeléssel összefüggő szolgáltatás, lovarda építményei és lakóépület, lakás helyezhetők el a víz-
bázis-védelemre vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával. Felszín alatti vízbázis külső 
védőövezetének területén épület nem helyezhető el. 

(2) Az övezetben újonnan kialakítható telek területe legalább 3000 m2. 
(3) Az Má övezetben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei: 

a) Az övezetben az 1500 m2-t el nem érő telkeken építményt elhelyezni nem szabad. 
b) A beépíthető telek területe legfeljebb 3%-os beépítettséggel: 
  - gazdasági épülettel min. 1500 m2,  
  - lakó és gazdasági épülettel min. 6000 m2.  
c) Lovarda építményei csak az Má* övezetében helyezhetők el, amelyhez elvi építési enge-

dély szükséges, a táj- és természetvédelmi szempontok tisztázása végett. A beépíthető te-
lek területe min. 15000 m2. 

(4) Az övezetben telkenként legfeljebb 500 m2-t kitevő beépítés alakítható ki. Egy épület maximális 
alapterülete nem haladhatja meg a 200 m2-t. A burkolatok aránya nem haladhatja meg a meglévő, 
illetve tervezett beépítés alapterületének felét. 

(5) Az övezetben az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet. Sajátos technológiai igény fennállása-
kor, igazolt esetben az építménymagasság elérheti 6,0 m-t. A településképi és építészeti követel-
mények tisztázására elvi építési engedély benyújtása szükséges. 

(6) A tetőhajlásszög lakó épület esetén min. 38°, max. 45°, gazdasági épület esetén min. 30°, max. 
45° lehet. 

(7) Terepszint alatti építmény a telek 10%-át nem haladhatja meg. 

Mko Korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület övezete 

20. § 

(1) Az Mko jelű korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület a település szántóföldi mező-
gazdasági termelésre kijelölt területe. 

(2) Az övezetben kialakítható legkisebb telek területe legalább 1 ha. 
(3) Korlátozott használatú mezőgazdasági területen épület, illetve pince nem létesíthető. 
(4) Korlátozott használatú mezőgazdasági területen (kezelt övezet) kialakítható felszín alatti közmű, 
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villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezeték abban az esetben, ha az a természeti értékeket 
nem károsítja. 

(5) Az övezetben a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelő mezőgazdasági tevékenység foly-
tatható a vonatkozó jogszabályok alapján. 

Mk kertes mezőgazdasági terület övezete 

21. § 

(1) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági területek a település hagyományos kertgazdasági területei. 
(2) Kertes mezőgazdasági területen osztással újonnan kialakítható legkisebb telek területe legalább 

3000 m2. Az övezetben az 1500 m2-t el nem érő telkeken épületet, illetve pincét elhelyezni nem 
szabad. 

(3) Kertes mezőgazdasági területen az előkert általános értéke legalább 10 m, az oldalkert legalább 6 
m. 

(4) Kertes mezőgazdasági területen az épület feltöltésben nem helyezhető el. A gazdasági épülethez 
kapcsolódóan a természetes terepszinttől 1 m-nél magasabb kiemelkedő terasz nem létesíthető.  

(5) Kertes mezőgazdasági területen a megengedett beépítés mértékét meghaladó épület felújítható, de 
nem bővíthető. 

(6) Mk1 jelű övezetben a mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el: 
- legalább 1500 m2 nagyságú, minimum 20 m széles földrészleten – legfeljebb 30 m2-es gazdasá-
gi épület helyezhető el, szabadonálló beépítési móddal. Az építmény homlokzatmagassága a csat-
lakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 3,0 m lehet. Az építmény gerinc-
magassága az eredeti terepszinthez képest a 6,0 m-t nem haladhatja meg. 

(7) Mk2 jelű övezetben a mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el: 
- legalább 2000 m2 nagyságú, minimum 30 m széles földrészleten – legfeljebb 30 m2-es gazdasá-
gi épület helyezhető el, szabadonálló beépítési móddal. Az építmény homlokzatmagassága a csat-
lakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 3,0 m lehet. Az építmény gerinc-
magassága az eredeti terepszinthez képest a 6,0 m-t nem haladhatja meg. 

(8) Mk3 jelű övezetben a mezőgazdasági hasznosítás építményei helyezhetők el: 
- legalább 2000 m2 nagyságú, minimum 30 m széles földrészleten – legfeljebb 30 m2-es gazdasá-
gi épület helyezhető el, szabadonálló beépítési móddal. Az építmény homlokzatmagassága a csat-
lakozó terepszint legalacsonyabb pontjához képest legfeljebb 3,0 m lehet. Az építmény gerincma-
gassága az eredeti terepszinthez képest a 6,0 m-t nem haladhatja meg.  

(9) Mk4 jelű övezetben épület, illetve terepszint alatti építmény nem helyezhető el.  
(10) Mk1 és Mk2 jelű övezetben legalább 1,5 ha nagyságú földrészleten – 2%-os beépítettséggel gaz-

dasági épület elhelyezhető, a beépítés mértékének 50%-áig üdülési funkcióval, szabadonálló be-
építési móddal. A homlokzatmagasság az épülethez csatlakozó terepszint legalacsonyabb pontjá-
hoz képest legfeljebb 4 m lehet. Az építmény gerincmagassága az eredeti terepszinthez képest a 
7,0 m-t nem haladhatja meg. 190 m tengerszint feletti magasságon 30 m2-nél nagyobb épület nem 
helyezhető el. Épület szélessége a 25 m-t nem haladhatja meg.  

(11) Kertes mezőgazdasági területen min. 20 m széles földrészleten földdel borított boltpince elhe-
lyezhető az alábbi táblázatban megállapított jellemzőkkel: 

Földdel borított boltpince  

max. alapterület 50 m2 

a pince max. szélessége 5 m 

max. kiemelkedése a meglevő eredeti terepszint fölé emelkedő rész max. 1 m 

az „oromfal” max. magassága 2 m 

a földborítás megtámasztására az oromfal magassága növelhető legfeljebb 0,5 m-rel 

(12) Kertes mezőgazdasági területen fóliasátor nem helyezhető el.  
(13) Kertes mezőgazdasági területen a kerti burkolat (járda, gépkocsibehajtó, parkoló, terasz, pihenő) 

együttes területe 30 m2-es gazdasági épület esetén nem haladhatja meg az 50 m2-t. 1,5 ha feletti 
telekterületen, 2%-os beépítettség kialakítása esetén a burkolat területe legfeljebb a beépítés mér-
tékének 50%-a lehet. 

(14) Kertes mezőgazdasági területen lábazatos, illetve tömör kerítés nem létesíthető. Kerítés faoszlo-
pokra kifeszített vadriasztó hálóból, vagy karámkerítés formájában létesíthető, illetve 
élősövényből készíthető. A kerítés magassága nem haladhatja meg a 1,5 m-t.  

(15) Kertes mezőgazdasági területen a telkekre vízvezeték csak akkor vezethető, ha keletkező szenny-
vizek környezetvédelmi elveknek megfelelő tárolása, továbbítása, illetve kezelése megoldott. 

Vízgazdálkodási területek övezetei 

22. § 

(1) Vg jelű vízgazdálkodási területek a település vízgazdálkodással összefüggő területei: 
a) folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja (Vg1), 
b) a Duna ártere (Vg2), 
c) egyéb vízgazdálkodással összefüggő területek – vízbeszerzési területek (Vg3). 

(2) A vízgazdálkodási területek hasznosítása a vonatkozó vízügyi és természetvédelmi jogszabályok-
nak megfelelően, a vízügyi és természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek szerint tör-
ténhet. 

(3) Vízgazdálkodási terület övezetén csak a vízgazdálkodással összefüggő építmények helyezhetők 
el. Építmény építése, illetve növénytelepítés a vonatkozó jogszabályok szerint lehetséges. 

(4) A település belterületén található vízmedrek rendezése csak természetközeli megoldásokkal tör-
ténhet, kivéve, ha a kiépítési vízhozam elvezetéséhez szükséges természetszerű meder területe 
nem biztosítható. 

Természetközeli terület övezete 

23. § 

(1) Természetközeli terület övezete (Tk) a település területén előforduló gyepterületek, valamint a 
vízfolyások menti ökológiai szempontból érzékeny területek.  

(2) Természetközeli terület övezetén épület, illetve pince nem helyezhető el. Az övezet területén ki-
alakítható felszín alatti közmű, villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezeték abban az eset-
ben, ha az a természeti értékeket nem károsítja. 

(3) A területen kerítés nem létesíthető, a telkek legfeljebb élősövénnyel, cserjesávval választhatók el. 
(4) Természetközeli területen kezelt gyepterületeken őshonos fafajokból, cserjékből álló ligetes fásí-

tás telepíthető. 

Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei 

24. § 

(1) A különleges beépítésre nem szánt területek sajátos rendeltetésük, illetve használatuk szerint le-
hetnek: 
a) idegenforgalmi-rekreációs (Kk-ir), 
b) sport terület (Kk-s), 
c) történeti bemutatópark (Kk-tb) 
d) temetkezési célú terület (Kk-t) 
e) városüzemeltetési (Kk-v). 

(2) A Kk-ir idegenforgalmi-rekreációs területen 2%-os beépítettséggel idegenforgalmi, rekreációs 
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célú építmények helyezhetők el (vízi és kerékpáros és egyéb sportlétesítmények, kemping léte-
sítményei, kiszolgáló, illetve vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület), a Kk-
ir-1 jelű övezeten legalább 2 ha-os telekterületen, illetve a Kk-ir-2 jelű övezeten legalább 4 ha-os 
telekterületen. 
Az övezet (Kk-ir) elsődleges funkciója az árvizek biztonságos levezetése. Az övezetben a Duna-
partot kísérő ártéri galériaerdő maradványfoltok - a vízparti fás vegetáció - megőrzéséről gondos-
kodni szükséges. 
Árvíztől védendő épületfunkció kizárólag az építési helyen helyezhető el, legfeljebb 6,0 m-es 
építménymagasságú épület második szintjén vagy az árvízvédelmi biztonság szintje felett 
(HNQ1%+1,20m). A Kk-ir idegenforgalmi-rekreációs területen kivételesen az építési helyen kívül 
is elhelyezhető épület: csak az árvíztől nem veszélyeztetett épületfunkció, legfeljebb 3,5 m-es 
építménymagassággal. Az övezet területén nem helyezhető pince. 

(3) A Kk-ir idegenforgalmi-rekreációs területen a gépjárműhasználatra, rekreációs funkciókra (járda, 
gépkocsibehajtó, parkoló, terasz, pihenő, stb.) kialakítható burkolatok aránya nem haladhatja meg 
a telek 8%-át, a sportolási célra kialakítható vízáteresztő burkolatok aránya nem haladhatja meg a 
telek 10%-át. Rekreációs funkciókra a burkolt felületek nagysága a sportolási célra kialakítható 
vízáteresztő burkolatok rovására növelhető. 
1 m-nél nem magasabb feltöltés kizárólag az építési hely területén végezhető. A sport funkciók 
elhelyezésére tereprendezés kivételesen csak földtömegegyensúlyban végezhető. 

Építési övezet jele Kk-ir-1-SZ/2/6,0/20000 Kk-ir-2-SZ/2/6,0/40000 
Beépítési mód szabadonálló szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) max. 2 max. 2 
Legnagyobb építménymagasság (m) max. 6,0 (3,5) max. 6,0 (3,5) 
Legkisebb kialakítható telek (m2) min. 20000 min. 40000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 25 25 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 50 50 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) - - 
Közművesítettség mértéke teljes teljes 

(4) A Kk-s jelű sportterületen a sportolást kiszolgáló, illetve a parkoló területhez kapcsolódó létesít-
mények, valamint információs központ (váróterem, információs iroda, vendéglátás, higiénés szol-
gáltatás, helyi termékek boltja) helyezhető el, egy épületben, legfeljebb 200 m2-es alapterülettel, 
legalább 2,5 ha-os telekterületen, oldalhatáron álló beépítési móddal. 
Árvíztől védendő épületfunkció kizárólag az épület második szintjén vagy az árvízvédelmi biz-
tonság szintje felett (HNQ1%+1,20m) helyezhető el. Az építménymagasság legfeljebb 6,0 m lehet. 
Az építési helyen kívül épület, lelátó, illetve terepszint alatti építmény nem helyezhető el. 
A Kk-s sportterületen a nem sportolási célú burkolatok aránya nem haladhatja meg a 2%-ot. 1 m-
nél nem magasabb feltöltés kizárólag az építési hely területén végezhető. 

(5) A Kk-s jelű sportterületen az építési engedélyezési eljárás részét kell képezze az elvi építési en-
gedély és legalább helyi tervtanácsi ajánlás alapján adható ki építési engedély. 

(6) Kk-tb jelű történeti bemutatópark övezetben csak a történeti örökség (Dömösi Prépostság) re-
konstrukcióját, bemutatását és feltárását szolgáló épületek, építmények helyezhetők el.  

Építési övezet jele Kk-tb-SZ/2/4,5/10000 
Beépítési mód szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 2 
Legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 10000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) K 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) K 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) - 
Közművesítettség mértéke teljes 

 

(7) A különleges temetkezési célú terület (Kk-t) kegyeleti funkciók elhelyezésére szolgál. 
Építési övezet jele Kt-SZ/2/3,5/10000 

Beépítési mód szabadonálló 
Legnagyobb beépíthetőség (%) 2 
Legnagyobb építménymagasság (m) 3,5 
Legkisebb kialakítható telek (m2) 10000 
Legkisebb kialakítható telekszélesség (m) 25 
Legkisebb kialakítható telekmélység (m) 30 
Legkisebb kialakítandó zöldfelület (%) - 
Közművesítettség mértéke teljes 

 
(8) A különleges temető területén csak temetkezési célú építmények és azokhoz kapcsolódó, temető 

funkció rendeltetésszerű működéséhez tartozó egyéb építmények (pl.: ravatalozó, sírház, temető 
adminisztrációs helyiségcsoportjait befogadó iroda funkció) telepíthetők. 

(9) A különleges temető területére vonatkozó egyéb előírások: 
a) telken belüli kötelezően zöldfelületként tartandó területen belül új síremlék nem helyezhető 

el, 
b) helyiséget tartalmazó új építmény építésének engedélyezési dokumentációjának táj- és kert-

építészeti tervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező által készített kertépítészeti 
engedélyezési tervet is tartalmaznia kell, 

c) lakás, szolgálati lakás még kivételesen sem helyezhető el, 
d) a temető 50 m-es védőtávolságán belül kegyelet sértő tevékenység, továbbá zajos, bűzös te-

vékenység nem folytatható, sportolási és szórakoztatási célú létesítmény nem helyezhető el. 
(10) A Kk-v városüzemeltetési terület hírközlési létesítmények elhelyezésére szolgál. Építmény 2%-os 

beépítettséggel létesíthető, szabadonálló beépítési móddal. Az építménymagasság nem haladhatja 
meg a kialakult mértéket. A telekterület tovább nem osztható. 

V. EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

Közművesítés, közműlétesítmények 

25. § 

(1) A közművek elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK érvényes előírásait, a vonatkozó szabványokat 
és ágazati előírásokat kell figyelembe venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani 
kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett 
szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető. 

(2) A meglévő és a tervezett építendő közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), 
energiaellátás (villamosenergia- és földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és 
létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közterületen, 
vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem 
tiltja) a közművek és biztonsági övezetük helyigényét az érintett telken a Földhivatalnál szolgal-
mi jog bejegyzésével kell fenntartani.  

(3) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos területhasználatra fi-
gyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhe-
lyezési lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre szánt területeken, a 12,0 m és az annál nagyobb 
szabályozási szélességű utcákban a területet kiszolgáló közművezetékek nyomvonalát és helyét 
úgy kell elrendezni, hogy azok az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali fa-, illetve cser-
jesor telepítését lehetővé tegyék. 

(4) A szükséges útépítés, útrekonstrukció során a meglévő közművek egyidejű rekonstrukciójáról, a 
tervezett új és a hiányzó közművek elhelyezéséről is gondoskodni kell. 
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(5) Területfeltárást szolgáló út nyitásánál a közművek egyidejű kiépítéséről – a terület 
előközművesítéséről – gondoskodni kell. 

(6) Beruházás során a többi közmű építésével egyidejűleg kell a csapadékvíz elvezető hálózatot is 
megépíteni. A csapadékvíz elvezető hálózat építése későbbi építési ütemre nem halasztható el. 

(7) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a felesle-
gessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését, felha-
gyását szakszerűen kell megoldani. 

(8) A Dömösi vízbázis hidrogeológiai védőterületeit biztosítani kell. A védőterületeken belül jelölt új 
beépítés területén az előírásoknak megfelelő közművesítés szükséges. 

(9) A Dömösi vízbázis belső (20 napos elérési idejű) hidrogeológiai védőterületén belül idegen építé-
si telek nem létesíthető, a területen belül csak a vízmű építkezhet. A kutak belső, közvetlen vé-
delmét szolgáló védőterületén belül csak a vízkivétel és a hozzá csatlakozó üzemi berendezések 
helyezhetők el. A külső (180napos elérési idejű), fokozottan védendő hidrogeológiai védőterüle-
ten belül olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése – melynek következtében csökken-
het a vízkészlet természetes védettsége – tilos. 

(10) Az üzemelő és a tervezett Dömösi vízbázis „A” és „AT” jelű (5 éves) és „B” és „BT” jelű (50 
éves elérési idejű) teljes víz-utánpótlódási védőterületén belül építési telek csak teljes 
közművesítettség esetén építhető be. 

(11) A szennyvizeket a szennyvíz elvezető közcsatorna-hálózatba kell bevezetni. A szennyvíz-
csatornahálózatba csak az előírásoknak megfelelő minőségű szennyvizek vezethetők. Az előírá-
soktól eltérő, a határértéknél nagyobb szennyezettségű szennyvizeket a keletkezés helyén, a tel-
ken belül kell előtisztítani. Szennyvizek szikkasztása a településen tilos. 

(12) Beépítésre szánt területen, illetve hidrogeológiai védőidom (meglévő, távlati vízbázis) területén 
telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be, közműpótló berendezés nem létesíthető.  

(13) Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető (egyesített elvezető rendszer nem léte-
síthető). Csapadékvizeknek a vízfolyásba történő bevezetése előtt a vizek előtisztítása, hordalék- 
és olajfogó műtárgyon keresztül szükséges. 

(14) A hordalékfogók rendszeres tisztításáról és karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 
(15) A csapadékvizek elvezetését közterületen belül kell biztosítani. Amennyiben a meglévő, illetve 

tervezett terepszintek a közterületi vezetést nem teszik lehetővé, csapadékvizek elvezetésére a 
vízgyűjtő terület figyelembe vételével engedélyezési tervet kell készíteni. Az építési telken belüli 
átvezető csapadékvizek területét alrészletként a földhivatali alaptérképre be kell jelölni, a telekre 
a szolgalmi jogot be kell jegyezni. 

(16) Olajos szennyeződésnek kitett burkolt közlekedési felületekről, telephelyek burkolt területéről a 
csapadékvíz csak megfelelő előtisztítás után vezethető közcsatornába vagy élővízfolyásba. 

(17) A település közigazgatási területét érintő vízfolyások, csatornák, árkok mentén a hullámterek, a 
parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és 
hasznosításáról szóló jogszabályban előírt parti sávokat biztosítani kell. A Duna folyam part élé-
től mérten 10 m, egyéb vízfolyások és patakok  mentén 6-6 m, épített csatornák, árkok esetében   
3 m széles parti sáv területét a karbantartás számára szabadon kell hagyni, hasznosítása csak a 
rendeletben előírtaknak megfelelően lehetséges. 

(18) Amennyiben meglevő árkok, csatornák part éleitől mért 3-3 m-es sávot nem lehet biztosítani, és 
az árkok egyik oldalról útról megközelíthetők, a beépítés felőli oldalon a 3 m-es karbantartási sáv, 
2 m-nél keskenyebbre nem csökkenthető le. Vízrendezés során építendő árkok fenntartási sávját 
3-3 m szélességgel kell kialakítani.  

(19) A Csaja- és a Malom-patak külterületi szakaszán árvízvízcsúcs csökkentő záportározók létesíté-
séhez a helyet továbbra is biztosítani kell.  

(20) Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben építhe-
tő. 

(21) Házi gáznyomásszabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés a kerí-
tés vonalába, a telkek előkertjébe, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető fel. 

(22) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 
(23) Belterületen, beépítésre szánt területeken új fejlesztés, új utcanyitás esetén új közép-, kisfeszült-

ségű, valamint köz- és térvilágítási villamosenergia-hálózatokat föld alatti elhelyezéssel, földká-
belben vezetve kell megépíteni. 

(24) Belterületen, beépítésre szánt területeken új fejlesztés, új utcanyitás esetén a vezetékes hírközlési 
és a kábel TV hálózatot föld alatti vezetéssel, kábelben, illetve alépítményben vezetve kell meg-
építeni. 

(25) A közép- és a kisfeszültségű villamosenergia hálózatok létesítése vagy a meglévők átépítése csak 
a gyűjtőutak, települési és országos főutak közműsávjában valósítható meg, földalatti elhelyezés-
sel. 

(26) Új mobil rádiótelefon bázisállomás létesítési igénye esetén a meglevő antennatoronyra történő 
felszerelése indokolt.  

(27) A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, a környezetvé-
delmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani. 

Árvízvédelem 

26. § 

(1) A Duna partvonalától mérten, a vízgazdálkodási és árvízvédelmi célból biztosítandó 10 m széles 
parti sáv nem építhető be, szabadon kell hagyni a meder megközelítésére és a szakfeladatok ellá-
tása számára. 

(2) Duna nagyvízi Q1%-os valószínűséggel előforduló vízhozamához tartozó vízszintje (HNQ1%, a 
Dömösi vízmércénél 107,37 mBf) alatti területek elöntés által veszélyeztetett területnek (nagyvízi 
meder területe) minősülnek. Az árvízi biztonság 1,20 m. Az árvízvédelmi művek szükséges ma-
gassági kiépítése a Duna felső szakaszához tartozó Dömös területén (HNQ1%  + 1,2 m). 

(3) Dömös árvízvédelmét is ellátó 11. sz. elkerülő főút kettős, közlekedési és árvízvédelmi funkciójú 
szakaszán (HNQ1%+1,20 m terepszint), a mentett oldalon, a töltés mögött, változó szélességben fa-
kadóvizes területnek minősülő 110 m széles sávon belül bármilyen fejlesztési elképzelést az ille-
tékes vízügyi hatósággal egyeztetni szükséges.  

(4) Nagyvízi meder területén, parti sávban, fakadóvizes, valamint rendszeresen víz alá kerülő terüle-
teken építmény a meder tulajdonosának, illetve kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el a vo-
natkozó jogszabályok alapján. 

(5) Az árvízvédelmi töltés vízoldali és a mentett oldali töltéslábától mért 10,0m-es fenntartási sávon 
belül csak gyepművelést lehet folytatni, oda semmiféle építmény nem helyezhető el. 

(6) Árvízkor az árvízvédelmi töltés mentett oldalán összegyülekező csapadékvizeknek a befogadóba 
juttatását meg kell oldani. 

(7) Az árvízvédelmi töltés biztonsága érdekében a mentett oldal lábvonalától mért 110,0 m-en belül 
és a vízoldali töltéslábtól mért 60,0 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni az illetékes víz-
ügyi hatóság hozzájárulásával, csak a szakhatóság által előírt vizsgálatok alapján lehet.  

(8) Az árvízi biztonság érdekében, az árvízvédelmi feladatot is ellátó főút megépítése előtt, a nyílt 
ártéren fekvő fejlesztési területek beépítése csak abban az esetben történhet meg, ha a terület egy-
séges tereprendezési terv alapján feltöltésre kerül az illetékes vízügyi hatóság által meghatározott, 
nagyvízi Q1%-os valószínűséggel előforduló vízhozamhoz tartozó vízszint (HNQ1%, a Dömösi víz-
mércénél 107,37 mBf)+1,20 m magasságra, ettől való eltérés esetén a nyílt ártéren okozott káro-
kért az illetékes vízügyi hatóság kártérítésre nem kötelezhető, az ingatlanon keletkező károk teljes 
mértékben a tulajdonost terhelik. 

(9) Nyílt ártéren, később a tervezett 11. főút megépítése után az ártérből hullámtérré átminősülő, vízi 
oldalon levő építményekben a levonuló árhullámok által esetlegesen okozott károkért az illetékes 
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vízügyi hatóság kártérítésre nem kötelezhető, az ingatlanon keletkező károk teljes mértékben a tu-
lajdonost terhelik. 

Zöldfelületi előírások, zöldfelületi értékvédelem 

27. § 

(1) A közterületi zöldfelületek (közparkok, fasorok, közlekedési területek zöldfelületei) növényállo-
mánya védendő. Meglévő, egészséges fák megőrzéséről minden esetben gondoskodni kell. Ülte-
tés, növénycsere, áttelepítés, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti szakvélemény, kert-
építészeti terv alapján végzett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás, felújítás esetén tör-
ténhet a vonatkozó jogszabály alapján. Fakivágás, csonkolás engedélyezhető még közvetlen bal-
eset- (vagy élet-) veszély elhárítása érdekében és a fa biológiai pusztulása esetén. Fakivágási en-
gedélyt kérni minden esetben szükséges.  

(2) A fák vázágait eltávolítani, valamint a fák törzsét az ágrendszerük alatt átvágni – a szakszerű ifjí-
tó visszametszés és a szabályszerű fakivágás kivételével – nem szabad. 

(3) Közparkokat, utcai fasorokat, továbbá közintézmények kertjeit érintő beavatkozások (új építmény 
építése) esetén az engedélyezési dokumentációnak táj- és kertépítészeti tervezési szakterületi jo-
gosultsággal rendelkező tervező által készített kertépítészeti engedélyezési tervet is tartalmaznia 
kell.  

(4) A 16 m, vagy annál nagyobb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken kétoldali, a 
16 m-nél kisebb szabályozási szélességű közlekedési célú közterületeken legalább egyoldali fa-
sort kell telepíteni, illetve a meglévők védelméről, kiegészítéséről, szakszerű cseréjéről gondos-
kodni kell. Az egyoldalú fasorok telepítése kötelező, kivétel ott, ahol az a közlekedés biztonságát 
veszélyeztetné, illetőleg ahol növényzet kialakítását a műszaki adottságok nem teszik lehetővé.  

(5) Újonnan kialakított közterületek mentén az egyes utca, vagy útszakaszok mentén azonos fafajú 
fasorokat kell létesíteni az egységes utcaképi megjelenés érdekében. A telepítendő fasorokat a 
közlekedési területek kiépítésével egy időben telepíteni szükséges. 

(6) Új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként funkcionáló növénytelepítést (zöldsáv) 
is ki kell alakítani. 

(7) Természeti (egyedi tájérték beépítésre szánt területen), műemléki védelem, illetve helyi értékvé-
delem alapján védettnek minősülő telek esetében helyiséget tartalmazó új építmény építése esetén 
az engedélyezési dokumentációnak kötelező részét képezi az érintett telekre készített kertépíté-
szeti terv (táj- és kertépítészeti tervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező tervező által ké-
szített, tereprendezési tervet is tartalmazó).  

(8) Szabályozási terven jelölt értékes faállománnyal rendelkező kertben a meglévő fás növényzet 
védendő. A meglévő, egészséges fák megőrzéséről minden esetben gondoskodni kell. Fakivágás, 
csonkolás csak közvetlen baleset- (vagy élet-) veszély elhárítása érdekében engedélyezhető, va-
lamint a fa biológiai pusztulása esetén. 10 cm törzsátmérő felett fakivágási engedélyt kérni min-
den esetben szükséges, kivétel gyümölcsfák esetében.  

(9) Beépítésre szánt területen, illetve különleges beépítésre nem szánt területen minden 5 000 m2-t 
elérő vagy azt meghaladó telek esetében helyiséget tartalmazó új építmény építésének engedélye-
zési dokumentációjának táj- és kertépítészeti tervezési szakterületi jogosultsággal rendelkező ter-
vező által készített kertépítészeti engedélyezési tervet is tartalmaznia kell. 

(10) A telken belül kijelölt kötelezően zöldfelületként tartandó területet (szabályozási terven ábrázolt) 
növényzettel fedetten kell kialakítani, terepszint alatti és feletti épületet, építményt elhelyezni 
nem lehet (közmű műtárgyak kivételével).  

(11) Építmények takaró fásítását őshonos fa- és cserjefajok alkalmazásával kell megoldani. 
(12) A beültetési kötelezettség típusai szerint: 

a) háromszintes növényállomány, a hatályos jogszabály szerinti struktúrában, honos fajok al-
kalmazásával; 

b) védőfásítás, a település őshonos fafajaiból és azok faiskolai változataiból kell kialakítani, te-
kintettel a termőhelyi adottságokra. A telken belüli védőfásításra kijelölt zöldfelületi elemek 
funkcióját háromszintű, sűrű ültetéssel kell biztosítani.  

(13) A beültetési kötelezettségű területek, illetve a telken belül kijelölt kötelezően zöldfelületként tar-
tandó terület a telek zöldfelületi minimum-értékébe beleszámít. A beültetési kötelezettségű terü-
letek kialakítása ütemezhető a beruházás megvalósításának szakaszai szerint.  

(14) A zöldfelület elvárt minimum értékébe nem számíthatók be a gyeprács, gyeptégla, homok, murva 
és kavics burkolatok. Az építési övezetekre előírt legkisebb zöldfelület mértéke a hatályos jog-
szabály alapján csökkenthető.  

(15) A kivágott fa pótlását saját területen kell biztosítani. Amennyiben a fák pótlását a saját ingatlanon 
nem lehet elvégezni, úgy közterületen vagy közcélú funkciót ellátó területen kell elültetni a pót-
landó fákat. 

(16) A használatbavételi engedély feltétele a zöldfelületi szabályozási elemeknek való megfelelés (te-
reprendezés, környezetalakítás, növényzet telepítése), együttesen a környezetrendezés elvégzése, 
a vonatkozó jogszabályok alapján.  

(17) Bármely felszíni parkoló (köz- és magánterületen egyaránt) kialakítását minden megkezdett ne-
gyedik parkolóhely után egy darab, kétszer iskolázott, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, 
honos fafaj telepítésével kell megoldani. 

(18) Nemzeti Ökológiai Hálózat területén lévő 1 ha-os parkoló zöld parkolóként alakítandó ki, elvá-
lasztó cserjesávokkal. A parkoló feltöltése tilos, a kialakításra kerülő terepszint, az eredeti terep-
szinttel megegyező kell legyen.  

(19) A Nemzeti Ökológiai Hálózaton kívüli beépítésre szánt területen 20 személy- vagy 5 tehergép-
jármű, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy 
a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A keletkező csapadékvizet csak hordalék és 
olajfogóval ellátott műtárgyon keresztül szabad a csatornahálózatba vezetni. 

(20) A Nemzeti Ökológiai Hálózaton kívüli beépítésre nem szánt területen parkolók kizárólag vízát-
eresztő természetes anyagú burkolattal vagy gyephézagos kivitelben készülhetnek. 

Táj- és természetvédelem 

28. § 

(1) Dömös teljes közigazgatási területe a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. Országos jelentőségű ter-
mészeti terület állapotának, jellegének megváltoztatása csak a természetvédelmi célokkal össz-
hangban történhet a természet védelméről szóló törvény előírásainak, a védetté nyilvánítási rende-
letnek és a természetvédelmi kezelési tervnek megfelelően. 

(2) A területek használatában a természetvédelmi kezelési terv előírásait be kell tartani, a Nemzeti 
Park tájékoztatása alapján.  

(3) A Natura 2000 területek – Dömös teljes közigazgatási területe – európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek. A területek kezeléséről és védelméről a vonatkozó jog-
szabályoknak megfelelően kell gondoskodni.  

(4) A fokozottan védett természetvédelmi területek kezeléséről és védelméről a vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelően kell gondoskodni. Fokozottan védett természetvédelmi területen csak a 
természetvédelmi bemutatást szolgáló építmények helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi ren-
deltetésének betöltésében nem zavarják. 

(6) A táj jellegét, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvását bizto-
sítani kell.  

(7) Természeti terület övezetén új épület elhelyezése a természeti terület fenntartása és ehhez kapcso-
lódóan oktatási, kutatási, ismeretterjesztési és ökoturisztikai céllal létesíthető a Nemzeti Park 
Igazgatóság egyetértésével. 
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(8) Dömös település teljes közigazgatási területe táji településkép-védelmi terület, melyben a tájka-
rakter megőrzése és a látványvédelem (kilátás, rálátás) kiemelt fontosságú. A természetes és művi 
tájelemeket a történeti és táji hagyományokhoz igazodóan kell megőrizni, illetve kialakítani. Ho-
nos növényzet telepítése, történeti tájhasználat és településszerkezet folytatása, épület-építmények 
esetében helyi típusú anyaghasználat (pl.: kőanyag, homlokzati felület, tetőfedés), lépték, forma 
és színvilág alkalmazása szükséges. 

(9) Az épületek, építmények tájba illesztéséről minden esetben gondoskodni kell. A vonatkozó jog-
szabályok szerint az engedélyezési tervekhez (építészeti-műszaki dokumentációhoz) minden 
esetben tájba illesztési dokumentációt kell csatolni.  

(10) A Duna és a vízfolyások partszegélyeinek növénytakaróját (cserjés, liget, fasor, erdősáv) meg kell 
őrizni. 

(11) Vízparti és ahhoz közeli épületek esetében a tájba illesztési dokumentációnak Duna felőli látvány 
bemutatást is kell tartalmaznia.  

(12) Mezőgazdasági területen lévő ingatlan beépítetlen részén a természetes terepfelszín tereprende-
zéssel, teraszozással vagy feltöltéssel nem bontható meg.  

(13) Beépítésre nem szánt területen jelölt önálló gyalogút csak stabilizált (nem vízzáró) burkolattal 
látható el.  

(14) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon kell 
elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl.: többszintű növénytelepítéssel), hogy azok közte-
rületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt.  

Környezetvédelem 

29. § 

(1) Általános előírások 
(a) Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályok-

ban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros 
hatást a környezetükre. 

(b) A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre, beruházásokra előzetes vagy részletes 
környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint. 

(c) Az építési telken a szabályozási előírásoknak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha 
− a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamosenergia-, ivóvízellátás biztosított, 
− a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése megoldott, 
− a használat során keletkező hulladék elszállítása, ártalmatlanítása biztosított, 
− az építmény és a tervezett tevékenység nem befolyásolja károsan a felszín alatti és felszíni 

vizek mozgását és tisztaságát. 
(d) A község területén állattartás céljára szolgáló építmény elhelyezése csak az állatok tartásáról 

szóló helyi önkormányzati rendelet előírásai, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, ható-
sági előírások együttes figyelembevételével szabad.  

 
(2) Levegőtisztaság-védelem 
(a) Dömös település a légszennyezettség szempontjából az ökológiailag sérülékeny területek közé 

tartozik. A település területén csak olyan létesítmények alakíthatók ki, illetve olyan tevékenysé-
gek folytathatók, melyek légszennyező anyag kibocsátása az előírt ökológiai határértékeket nem 
haladja meg.  

(b) A község területén hulladék (növényzet, avar, kerti mezőgazdasági hulladék, bármely egyéb 
anyag) nyílt téri, vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése – kis mennyiségű háztartá-
si, papír és fahulladék kivételével –, továbbá veszélyes hulladék égetése (vagy más formában tör-
ténő ártalmatlanítása) tilos. 

(c) Dömös közigazgatási területén a repülőgépes növényvédelem tilos.  

(d) Kellemetlen szaghatást, bűzt okozó létesítmény nem létesíthető.  
(e) Gázenergia felhasználása esetén utcafronton parapet konvektorok alkalmazása egészségügyi 

szempontból tilos.  
(f) A be nem épített telkeknek, illetve a telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől és 

gyomfáktól (parlagfű, bálványfa) való megóvása a tulajdonosok kötelessége. 
 
(3) Zaj és rezgés elleni védelem 
(a) Bármely zajt kibocsátó, vagy rezgést okozó létesítmény terhelése (építés, üzemeltetés során) a 

figyelembe veendő zaj, illetve rezgésterhelési határértékeket a vonatkozó jogszabályok szerint 
nem haladhatja meg. Közlekedésből származó zaj, vagy rezgés mértéke az előírt határértékeket 
nem haladhatja meg. 

 
(4) Föld védelme 
(a) A földmozgatással járó tevékenységek (tereprendezés, alapozás előkészítése stb) során biztosítani 

kell: 
− a kitermelt (megmozgatott) föld területen belüli ártalommentes elhelyezését;  
− a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a kiporzás elleni védelmet; 
− a vízerózió elleni védelmet; 
− a felső humuszos réteg (min. 20 cm) elkülönített deponálását, kezelését és felhasználását.  

(b) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek Dömösön nem végezhetők. Nem burkolt felüle-
teken hulladék, illetve útsózási és egyéb, a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású 
anyag ideiglenesen sem helyezhető el. 

(c) Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, homok, 
építési törmelék) történhet. Területrendezés során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, 
vagy szabványosított termék és anyag használható.  

(d) A tereprendezési munkákat úgy kell végezni, hogy lefolyástalan területek ne keletkezzenek. 
(e) Felszínmozgás veszélyes területen, árvízveszélyes területen az építési engedélykérelem része-

ként geotechnikai dokumentáció készítése szükséges, melynek eredményeit figyelembe vevő 
építmények helyezhetők csak el. 

(f) Vízeróziónak kitett területen szőlő, gyümölcsös, rét és legelő művelési ágban nyilvántartott föld-
részlet művelési ága nem változtatható meg. Kivételesen indokolt esetben a vízerózió által erősen 
veszélyeztetett rét- vagy legelő művelési ága erdőre változtatható.  

(g) A fentiekben nem említett, a talaj védelmét szolgáló kérdésekben a vonatkozó jogszabályi ren-
delkezések szerint kell eljárni.  

(h) Dömösön bányát, anyagnyerő helyet nyitni nem szabad.  
 
(5) Vizek védelme 
(a) Dömös közigazgatási területén a fokozottan érzékeny felszín alatti vizek védelme szempontjából 

a területre vonatkozó előírások betartandók. A felszín alatti vízkészlet használata (pl.: öntözési 
célra) kizárólag vízjogi engedély és a talajvédelmi hatóság nyilatkozata alapján történhet. 

(b) Építmény és tervezett tevékenység nem befolyásolhatja károsan a felszín alatti és a felszíni vizek 
szintjét, mozgását és tisztaságát. 

(c) A meglévő és távlati vízbázisok védelmére a vonatkozó jogszabályok előírásait kell figyelembe 
venni. Hidrogeológiai védőidom, védőövezet területén olyan tevékenység végezhető, amely a ki-
termelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot 
nem veszélyezteti. 

(d) A keletkező kommunális, illetve veszélyesnek nem minősülő szennyvizet az erre kiépített csator-
nahálózatba kell vezetni. Beépítésre nem szánt területen, ameddig erre nincs lehetőség, zárt, szi-
várgásmentes rendszerű szennyvíztárolók létesítése lehetséges.  
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(e) Belterületen, csatornahálózattal ellátott területeken a csatornahálózatra való rákötést kötelezően 
elő kell írni.  

(f) A zárt szennyvíztárolókat rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben a szikkasztás bizonyítható, 
a vízhasználatot meg kell tiltani addig, amíg a tulajdonos, üzemeltető a zárt tárolót ki nem alakít-
ja.  

(g) Zárt tárolóból szippantott szennyvizek leürítése csak a hatóságilag engedélyezett fogadóállomá-
sokon, helyeken lehetséges. 

(h) Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is meg kell 
oldani. 

(i) A vizek és a talaj védelme érdekében a művelés során a jó mezőgazdasági gyakorlat alapelveit 
kell figyelembe venni.  

(j) A Dunába, a felszíni vízfolyásokba csapadék vizeket vezetni csak előzetes tisztítás után, az illeté-
kes vízügyi és környezetvédelmi hatóságok által meghatározott feltételek szerint lehet.  

(k) A felszíni vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos. A felszíni vizek környezetében nem folytat-
hatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik a vizek, továbbá a talaj és a talajvizek állapo-
tát: hulladék, ill. szennyvizek a felszíni vizekbe nem vezethetők. Növényvédelmi tevékenység a 
vízfolyások környezetében a növényvédő szer veszélyességétől függően 200 m-en belül nem 
folytatható. 

 
(6) Hulladékgazdálkodás 
(a) A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a mindenkori érvényben levő 

önkormányzati köztisztasági rendeletben előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani. A terüle-
ten keletkező hulladékokat úgy kell gyűjteni, hogy elkülönítve kerüljön kezelésre és elszállítás-
ra a kommunális, az inert, valamint a veszélyes hulladék. A keletkező hulladékokat a kijelölt 
regionális hulladéklerakóra kell szállítani. Folyékony fázisú veszélyes hulladék közcsatornába 
nem engedhető.  

(b) Az új létesítmények kommunális szilárd hulladékának szervezett, intézményes elszállítását biz-
tosítani kell. 

(c) A települési hulladékkezelés során be kell tartani a települési hulladékkal kapcsolatos tevékeny-
ségek végzésének feltételeiről szóló jogszabályok előírásait. A települési szilárd és folyékony 
hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményeket a vonatkozó jogszabályok szerint 
be kell tartani.  

(d) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, tárolásáról, szállításáról, ártalmatlanításáról, hasznosításá-
ról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről a vonatkozó 
jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális 
hulladék közé juttatni. Szennyezett talaj kezelése és szállítása csak a vonatkozó jogszabályok 
szerint történhet.  

Régészeti értékvédelem 

30. § 

(1) A régészeti örökség kezelése kapcsán a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok szerint 
kell eljárni. 

 
 
 
 

Építészeti értékvédelem 
31. § 

(1) A építészeti értékvédelem kiterjed: 
- országos műemléki védettségre, 
- helyi védettségre. 

(2) Az országos műemléki védettség megállapítására vagy visszavonására a mindenkori hatályos 
jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 

(3) Országos védelemben részesülnek a jelen paragrafus (2) bekezdése szerinti előírások megtartásá-
val a településszerkezeti, valamint a szabályozási tervben jelölt, a függelékben felsorolt objektu-
mok. 

(4) Az országos védelem alatt álló területek, illetve objektumok környezetében területet felhasználni, 
építési telket, illetve területet kialakítani és beépíteni csak a műemléki hatóság hozzájárulásával, 
illetve a műemlékvédelemre vonatkozó mindenkori jogszabályok betartásával szabad. 

(5) A helyi védelem megállapítására vagy visszavonására a település önkormányzati képviselő-
testülete külön rendeletben dönt. Az egyes védelemre javasolt objektumok listájának módosítása 
nem jár a Helyi Építési Szabályzat rendeletének módosításával, függelékének részét képezi. 

(6) Helyi védelemben részesülnek az (5) bekezdés szerinti előírások megtartásával a településszerke-
zeti, valamint a szabályozási terven jelölt, a függelékben felsorolt helytörténeti, településképi 
szempontból értéket képviselő helyi értékvédelmi terület, építmények (környezetük), védendő be-
építés, védelemre érdemes növényállomány, valamint a régészeti leletmentési területek, együtte-
sen védett értékek. 

(7) A védett értékekre vonatkozó általános előírások: 
a) A védelemben részesített épületen (útszakaszon, épületrészen) az épület tömegét és homlok-

zatait érintő beavatkozás legalább helyi tervtanácsi ajánlás (látványterv alapján, amely leg-
alább a szomszédos épületekre is kiterjedő utcaképet tartalmaz) alapján végezhető. 

b) A védett értéket érintő építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell: 
A hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentációt, valamint a következő mellékleteket: 
- a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját, 
- az anyaghasználatra, felületképzésre és az építési technológiára vonatkozó részletes mű-

szaki ismertetést, 
- a munkák által érintett építmények vagy építményrészek és a környezet jelenlegi állapo-

tának fénykép dokumentációját. 
c) A védett területhez tartozó közterületen utcabútort, épületet, építményt, hirdető berendezést, 

burkolatot elhelyezni csak a területileg illetékes építésügyi hatóság engedélyével szabad. 
(8) A helyi értékvédelmi területen új épület építése esetén a hatósági engedélyezési eljárás során az 

örökségvédelmi hatóságtól szakvéleményt kell kérni, amennyiben a tervezett épület meghaladja a 
megengedett beépítés mértékének felét, illetve 50 m2-t. 

(9) A helyi értékvédelmi területen az új épület homlokzat magasságának illeszkednie kell a szomszé-
dos épületek magasságához, attól maximálisan 20%-os eltérés lehetséges. Amennyiben az övezet 
maximálisan megengedett építménymagassága nem használható ki, arányosan növelhető a be-
építhető alapterület. 

Övezeti építménymagasság  = bónusz beépíthető alapterület 
Illeszkedő építménymagasság   beépíthető alapterület 

(10) A helyi értékvédelmi területen az alábbiak betartása kötelező: 
- garázskapu utcai homlokzaton nem helyezhető el, 
- fém szerkezetű kémény csak falazott burkolattal helyezhető el, 
- gépészeti berendezés (klíma, parabolaantenna, konvektor kivezetés, szellőző) az utcáról 

látható módon nem helyezhető el. 
(11) A védelemben részesített épületen, épületrészen az épület tömegét és homlokzatait érintő beavat-

kozás, felújítást, átalakítást az alábbiak betartásával lehet elvégezni: 
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- a történeti beépítés vonalától eltérni nem lehet, 
- az épület (beépítési struktúra) eredeti formavilágának megfelelően őrzendő meg, 
- az épület eredeti arányait megváltoztatni nem lehet, 
- az épület tetőformáját megváltoztatni nem lehet, 
- az oromfalon a tetőtérből nyíló loggia, erkély nem létesíthető, 
- a tetőtér síkjából kiemelkedő tetőablak el nem helyezhető, 
- a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását megváltoztatni nem lehet, 
- a meglévő homlokzati tagozatok korábbi hiteles dokumentumok alapján eredeti formájukban 

megőrzendők, visszaállítandók, 
- az épület eredeti anyaghasználatát kell követni, korszerű építőanyaggal felválthatók. Nem al-

kalmazható bitumenes zsindelyfedés, cserepes fémlemezfedés vagy bármilyen anyagú hul-
lámfedés. Simított vakolat nemes vakolattal, vagy fröcskölt vakolattal nem helyettesíthető. 

- A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az erede-
ti szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával. 

- Egyéb védett épületrészek (pl. kapu, vakolatdísz, stb.) az eredeti állapotnak megfelelően 
megtartandók. Az épület átépítése esetén biztosítani kell a védett épületrész eredeti helyén 
történő megtartását. 

(12) A helyi értékvédelmi területre és a helyi védelemben részesülő beépítés területére, együttesen a 
védett területre vonatkozó egyéb előírások: 
- Védett területen meg kell őrizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal 

vezetését, a területre jellemző építményeket, kerítéseket és kapuformákat.  
- Új épület csak a környezet színvonalához, építészeti hagyományaihoz igazodóan helyezhető 

el. 
- A védett területen melléképület-, építmény építése csak akkor engedélyezhető, ha az építendő 

épület, építmény nem rontja a faluképet, és formailag alkalmazkodik a lakóterület történelmi-
leg kialakult képéhez. 

(13) Helyi védett épület csak igen indokolt, megalapozott esetben bontható el. A hatóságnak joga van 
a döntés megalapozottsága érdekében szakértőket bevonni. Ezen épületek bontása esetén az épü-
letet fel kell mérni és a terveket és a fotódokumentációt archiválni kell. 

(14) A védett épületek állagmegóvásához, a történetileg hiteles architektúra visszaállításához, illetve a 
védett útszakaszokon történő átépítésekhez a tulajdonos az önkormányzattól támogatást igényel-
het, az önkormányzat támogatást adhat eseti testületi döntés alapján. 

(15) Helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését minden jogi vagy természetes személy 
kezdeményezhet, dokumentáció (fényképes, rajzos, leíró anyag) benyújtásával. 

(16) Szabálysértést követ el, aki a védett építészeti értékeken engedély nélkül változtatást eszközöl, és 
a törvény adta kereteken belül bírsággal sújtható. 

(17) A műemléki környezet területén az építési engedélyezési eljárásba az örökségvédelmi hatóságot 
szakhatóságként be kell vonni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

32. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépés után 
indított építési ügyekben kell alkalmazni. 

 
 
 
 
 
 
Dömös, 2010. július 15. 
 
 
 
 
 
  Novák Lajos     Dr. Szabó Attila 

Polgármester              jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Ezen rendeletet 2010. július 15.-én kihirdetem. 
 
 
Dömös, 2010. július 15. 
 
 

Dr. Szabó Attila 
         jegyző 
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2.2 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 
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MELLÉKLET 

1. Dömös község országos védelemben részesítendő műemlékei és műemléki környezetük 

Törzsszám Megnevezés Tipus Utca Helyrajzi 
szám 

2491 Római katolikus templom Egyházi Kossuth Lajos u. 16/b 1 
2492 Nepomuki Szent János-szobor Kisemlék Kossuth Lajos u. 31 9 

 Műemlékek környezet 

10, 11/1, 11/5, 12-16, 20/2, 22-25, 29, 30, 33-35, 38-41, 42/1, 43-
45, 48-50, 478-480, 481/1-2, 487-495, 500-505, 506/1, 509, 510, 
511/1-2, 513, 514, 517-522, 526, 578/1, 651/3-4, 652/3, 653, 654, 
666, 8, 9, 919/1-4 

10705 Hajóállomás   4 
 Műemléki környezet 04, 831, 919/2, 919/5-6, 920-922 

 

 

FÜGGELÉK 

1. Függelék - Országos műemléki védelem alatt álló objektumok 

Törzsszám Megnevezés Tipus Utca Helyrajzi 
szám 

2490 Prépostsági romok Egyházi Felsőfalu dűlő 403 
2491 Római katolikus templom Egyházi Kossuth Lajos u. 16/b 1 
2492 Nepomuki Szent János-szobor Kisemlék Kossuth Lajos u. 31 9 

10705 Hajóállomás   4 
 

Törzsszám Megnevezés Típus Utca Helyrajzi szám 

10654 A prépostsági romok műemlé-
ki környezete Egyházi Határleírás és térkép 

szerint 

131/1-78, 78, 438, 
437, 435/2, 432, 

428/2, 427, 425, 424, 
412, 048, 049, 403, 
402, 337, 340, 342, 

050, 418 

 

 

 

 

 

 

 

2. Függelék 

Dömös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
6/2010. (VI.15.) számú Önk. rendelete 
az építészeti örökség helyi védelméről 

1. számú melléklete- Dömös község helyi védelemben részesítendő objektumai (területei) 
Helyi védelemben részesülő objektumok: 

 Megnevezése Objektum helye Hrsz. 
1. Római őrtorony révnél  
2. Római őrtorony Köves pataknál  
3. Római téglaégető Szent István út 651/1 
4. Árpádvár földvár külterületen  
5. Török kori vízi malom Bartók Béla u. 3. 648, 649 
6. Barokk Mindszenti kápolna Kossuth L. u. kerítés falában 278 
7. Református templom Kossuth Lajos utca 149. 151 
8. Promenád, Hősök emlékműve Hősök tere 919/3 
9. Magtár Kossuth u. 19. mögötti telek 2/1 

10. Erdészház Királykúti utca 47/a 576 
11. Népi lakóház Duna utca 7. 675 
12. Népi lakóház Duna utca 21. 630 
13. Népi lakóház Duna utca 23. 631 
14. Népi lakóház Duna utca 27. 635 
15. Népi lakóház Duna utca 29. 638 
16. Népi lakóház Duna utca 33. 639 
17. Lakóház Szent István út 15. 527 
18. Népi lakóház Királykúti u. 3. 557 
19. Népi lakóház Királykúti u. 4. 613 
20. Népi lakóház Királykúti u. 38. 584 
21. Népi lakóház Kossuth u. 17. 931 
22. Vendéglő Kossuth Lajos utca 8. 668 
23. Lakóház (Körösi ház) Kossuth Lajos utca 14-16. 652/3,654 
24. Fogadó Hősök tere 2. 511/1 
25. Népi lakóház Hősök tere 12. 490 
26. Népi lakóház Kossuth u. 50-52. 431 
27. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 70-72. 349 
28. Népi lakóház Kossuth L. u. 74. 348 
29. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 98. 319 
30. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 102. 304 
31. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 43. 11/1 
32. Plébánia Kossuth Lajos utca 45. 20/1 
33. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 59-61. 35,38,40 
34. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 67-69. 52, 53, 54 
35. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 75-79. 64, 65, 68 
36. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 81-83. 73, 75 
37. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 91-93. 84, 85, 86 
38. Polgári lakóház Kossuth Lajos utca 97. 93 
39. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 101-103. 97 
40. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 115. 111 
41. Népi lakóház Petőfi tér 14. 370 
42. Népi lakóház Dobogókői út 1. 366 
43. Népi lakóház Dobogókői út 3. 365 
44. Népi lakóház Dobogókői út 4. 384 
45. Népi lakóház Béla király utca 1. 390 
46. Népi lakóház Béla király utca 6. 427 
47. Népi lakóház Béla király utca 11. 415 
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48. Népi lakóház Dózsa György utca 8. 306 
49. Út menti kereszt Kossuth L. u. és Dózs Gy. u. találkozása 277/2 
50. Patzenhoffer-villa Királykúti utca 50. 580 
51. Szentfa-kápolna Malom-patak völgye 061 
52. Községháza (Melizan-panzió) Táncsics Mihály utca 2. 891/1 
53. Bergmann villa Kossuth Lajos utca 2. 831 
54. Lakóház Béla király utca 4/a 428/1 
55. Népi lakóház Duna utca 1. 671/1 
56. Népi lakóház Béla király utca 13.. 414 
57. Lakóház Szent István út 21. 535 
58. Népi lakóház Királykúti utca 34. 690 
59. Lakóház Kossuth Lajos utca 10. 667 
60. Út menti kereszt Községháza mellett 894 
61. Út menti kereszt Hősök tere 919/4 
62. Kopjafa Hősök tere 919/4 
63. Mária szobor Hősök tere 919/3 
64. 1848-as emlékoszlop Községháza előtt 891/1 
65. Kőkapuk Béla király út 8. 425 
66. Pincék Dózsa György utca 289 
67. Pince Bartók Béla utca 9.  660 

Helyi védelemben részesülő beépítés: 
 Megnevezése Beépítés helye Hrsz. 

1.  Királykúti utca páratlan oldal 3-45. 557, 558, 559, 560, 561, 563, 
564, 565, 566, 567, 568, 569, 
570, 571, 572, 573, 574, 575 

Helyi védelemben részesülő kőkapuk: 
 Kőkapu helye Keletkezésének időpontja és típusa Hrsz. 

1. Kossuth Lajos utca 50-52. kétoldali 431 
2. Kossuth Lajos utca 62. kétoldali 359 
3. Kossuth Lajos utca 70-72. kétoldali 349 
4. Kossuth Lajos utca 78.  343 
5. Kossuth Lajos utca 75-79. kétoldali; 1903-ból és 1918-ből 66 
6. Kossuth Lajos utca 81-83. kétoldali; 1914-ből 74 
7. Kossuth Lajos utca 107-113. egyoldali 110 
8. Kossuth Lajos utca 115. keretkapu és kocsikapu 111 
9. Hősök tere 10. kétoldali 505 

10. Szent István út 3-5. Egyoldali; 1907-ből 519 
11. Szent István út 17. kétoldali; 1913-ból 531 
12. Duna utca 5. keretes; 1910-ből 673 
13. Királykúti utca 4. kétoldali 613 
14. Királykúti utca 29. keretkapu és kocsikapu; 1890-ből 568 
15. Dobogókői út 1.  366 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi védelemből törölt objektumok: 
 Megnevezése Objektum helye Hrsz. 

1. Népi lakóház Duna u.9 678 
2. Népi lakóház Szent István út 17. 534 
3. Melléképület Bartók Béla utca  647/2 
4. Népi lakóház Duna u. 8. 617/1 
5. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 63-65. 43-45, 48-50 
6. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 71-73. 59, 60 
7. Melléképület Béla király u. 15 422 
8. Népi lakóház Kossuth u. 60-62. 359 

 Egyedi tájértékké átminősítésre javasolt   
9. Fa kútház Duna u.  

10. Nyomóskút Kossuth u. 651/1 
11. Fahíd Malom patak  
12. Községháza kertkapuja   
13. Fűzfasor a hajóállomás mellett   

 Megsemmisült   
14. Fűzfa Petőfi tér  

 

3. Függelék - Dömös területén található régészeti lelőhelyek helyrajzi számos listája 

1. Dömös– Köves patak torkolata 013/19,20 
2. Dömös–Köves patak völgye 034/3-9, 033, 029/2,17,18,30,106 
3. Dömös–Alsóréti-dűlő I. lelőhely 831, 823-827, 828/, 1-6, 829/1-10, 830, 833/4,6,13,14, 

834, 835 
4. Dömös–Alsóréti-dűlő II. lelőhely 831, 852, 863, 865/1,2, 867/1-19, 873/2,4, 879/1,2, 

880/1,2, 881/1,2, 882-884, 885/1,2, 886/1, 888/, 889, 
890/1,2, 

5. Dömös–Prépostság védelem alatt: 403, valamint 049, 328/9-14, 336/1,2, 
337/1,2, 338-340, 343-370, 371/1, 372-378, 379/1,2, 
380-385, 400-405, 956-966, 967/3-11, 968-992, 047 

6. Dömös–Körtvélyes puszta 089, 090, 091, 095, 099 
7. Dömös–Árpádvár I. lelőhely 089 
8. Dömös–Árpádvár II. lelőhely 081, 085, 086 
9. Dömös–Pénzverő-árka 086 
10. Dömös–Tófenék 017/10-15,19,21,22 
11. Dömös–Hajóállomás 920,921 
12. Dömös–Tánincs Mihály út 8. 680/2, 699/2, 702-714, 716-720, 724, 7250, 727-735, 

743/1,2, 744, 745, 751, 884, 885/1, 886/1, 888 
13. Dömös–Pattantyús I. lelőhely 025/34-35 
14. Dömös–Pattanytyús II. lelőhely 025/26-29 
15. Dömös–Árpádvár III. lelőhely 086, 089 
16. Dömös–Bartók Béla utca 1, 5-9, 12-16, 513, 514, 517-522, 526, 527, 531-535, 

536/1,2, 537, 539, 542, 543, 545, 578/1,2, 620-643, 
645, 646, 647/1,2, 648-650, 651/2,3,4, 652/2-4, 653, 
656, 657/2, 658-661, 664-670, 671/1,2, 672-680 

17. Dömös– Vízmű-Duna meder 05 
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4. Függelék - Régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos eljárások 

A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület és telepü-
lésrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell megolda-
ni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén 
mentő jellegűeknek kell lenniük. A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban 
Kötv) 10.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni.  
 
A beépítés csak akkor engedélyezhető a Kötv. 22. § alapján, ha más lehetőség nincs a szükséges fejlesz-
tésre. Amennyiben erre nincs mód a beruházás előtt a Kötv. 21. § alapján pótfeltárást kell végezni a lelő-
hely pontos kiterjedésének meghatározása végett. 
 
A Kötv 21.§-a szerint a próbafeltárás célja a régészeti lelőhelyek jellegének, kiterjedésének, a veszélyez-
tető források és a megelőző feltárás mértékének meghatározása, a lelőhelyek védelmi fokozatának meg-
állapítása és osztályozása. 
 
A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan a régészeti örökség 
elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 19.§ (1). A régészeti örökség védelme érdekében 
különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszí-
ne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. 
 
Régészeti lelőhely esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Az Kötv 22-23.§-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes szabályairól szóló 18/2001 
(X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesz-
tésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beru-
házás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás 
befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni, akinek érdekében a 
feltárás szükségessé vált Kötv 19.§ (3). A fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás 
teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás 
fedezetére Kötv 22.§.(1). A tervezett tevékenység építési tevékenység előtt a Kulturális Örökségről szóló 
törvény szerint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális kirendeltségének előzetes szakhatósági 
állásfoglalását kell kérni. A nagyberuházások esetében a régészeti szakszolgálattal, az értékhatár alatti 
beruházások esetében a szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a helyileg illetékes múzeummal kell 
megállapodást kötni. 
 
A Kötv 23. §-a szerint a fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de 
legalább a teljes bekerülési költség 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a feltárás fedezeté-
re, így különösen a régészeti hatástanulmány, próbafeltárás, régészeti megfigyelés, dokumentálás, elsőd-
leges leletkonzerválás, valamint az elsődleges leletfeldolgozás teljes és a leletelhelyezés rendkívüli költ-
ségeit. A feltárást végző intézmény köteles a tényleges felhasználásról elszámolni. A megelőző feltárá-
sokkal kapcsolatban felmerült vitás szakmai kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó. 
 
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell 
a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti 
emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a ér-
telmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormány-
zat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a 

lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek elmulasztása a 
BTK alá tartozik és büntetőjogi felelőséggel jár. 
 
Nagyberuházások esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Az oktatási és kulturális miniszter 21/2007. (III. 26.) OKM rendelete a nagyberuházásokkal kapcsolatos 
régészeti kötelezettségekről az alábbiakban rendelkezik. 
 
Nagyberuházásnak számít 2007. március 26-tól minden nettó 1,5 milliárd forintot meghaladó beruházás, 
továbbá a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., valamint a Vásárhelyi Terv koordinátor szerveinek keze-
lésében a nettó 100 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás. 3.§ f) szerint 2008. április 1-jétől 
életbe lépő rendelkezés szerint az a beruházás, amely a nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladja, 
függetlenül annak területi kiterjedésétől vagy helyszínétől. 
 
A beruházó nyilatkozni köteles, hogy a tervezett be ruházás nagyberuházásnak számít-e. A régészeti le-
lőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabá-
lyairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 1. §-ában meghatározott nagyberuházás esetén - terepbe-
járási dokumentációt is tartalmazó - hatástanulmányt kell készíteni. 
 
A nyilatkozat, valamint az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek 
megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az építésügyi hatósági, illetve örökségvédelmi hatósági 
(szakhatósági) eljárásban a Hivatalhoz benyújtott kérelem kötelező melléklete. 
 
A földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan mind az előkészítő munkálatok, mind a 
kivitelezés tekintetében régészeti megfigyelést kell biztosítani, a régészeti lelőhelyeken, pedig megelőző 
feltárást kell végezni. 
A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és dokumentációkészítés, valamint az 
elsődleges leletfeldolgozás tekintetében a feladatokat - beleértve a régészeti érdekeltségeket érintő előké-
szítő munkafázisokban való részvételt is – a Tv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés kereté-
ben a régészeti szakszolgálat látja el. 
 
A régészeti lelőhelyeken feltárásra a régészeti szakszolgálat csak azokon a helyeken köteles sort keríteni, 
ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illetve a humuszréteg alsó szintjénél mélyeb-
ben érinti, vagy ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. Veszélyeztetésnek 
számít különösen az eróziónak való kitétel (víz, szél, fagy, növényültetés), a földmunkával, anyagkiter-
meléssel vagy építkezéssel történő megsemmisítés vagy megbolygatás, az állapotváltozással járó elfedés. 
 
A beruházás, illetve a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált és a kulturális örökség hatósági 
nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet szerint nyilvántartásba 
vett lelőhelyekre is tekintettel a régészeti szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó szerződést 
köt, amelynek hatósági jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg megkéri a feltárási enge-
délyt. 
 
Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt helyszínen megtartható emlékek (épí-
tett régészeti örökségi elemek) kerülnek elő, erről a feltárás vagy a régészeti szakszolgálat vezetője 3 
napon belül írásban bejelentést tesz a Hivatalnak. 
 
A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az ideiglenes megóvásukra, esetleges eltávolítá-
sukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó előírásokat – a bejelentő véle-
ményének kikérése után 8 napon belül a Hivatal dönt. 
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5. Függelék – Egyedi tájértékek 

Egyedi tájértékek a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda felmérése alapján  
 

EGYEDI TÁJÉRTÉK NEVE HELYSZÍN HELYRAJZI SZÁM 
Prédikálószéki kereszt Prédikálószék 067/0 
Siketnémák Mária-kegyhelye Dobogókői kilátó alatt 079/0 D 
Katolikus temető régi sírkövei Temető 401, 402 
Zsidó temető Temető 400 
Régi sírkövek a református teme-
tőben  

Temető 404, 405 

Temetői lépcső Dobogókői úttól a temető felé 401, 402 
Zelovich Kornél emléktábla Kossuth Lajos utca 28. 473 
Lengyel emléktábla Rk. Templom oldalán 1 
Pásztor János emléktábla Táncsics u. 2. 890/1 
Ivókút Malom-patak mellett 921 
Kerekes kút Duna u. 25-el szemben 680/3 
Artézi kút Kossuth Lajos u. 18. 652/3 
Rámi-híd Rám-völgy 086/0 
Dobogókői kis kilátó Dobogókő, Téry út 081/0 
Golyózó fiú szobra Béla Király út 13.  414 
Platánfa sor Hajóállomás mellett 04 
Japán akácok Táncsics M. út, Kossuth Lajos út 

sarok 
894 

Öreg diófa Polgármesteri Hivatal udvarán 890/1 
Idős eperfák 11-es út mentén, az 51-es kilomé-

terkő közelében  
 

Régi kilométerkő Kossuth Lajos u. 26. előtt 919 
 
A terv által javasolt egyedi tájértékek  
 

EGYEDI TÁJÉRTÉK NEVE HELYSZÍN HELYRAJZI SZÁM 
Fahidak a Malom-patak felett a közparkban és a volt vadász-

háznál 
581/2 

Róza táró  Kis Keserűs alja 062/2 
Béla táró  Kis Keserűs alja 062/2 
Toast Gyula obeliszk Ilona pihenő 081 
Kristófcsík Ottó emlék kopjafa  Téry út, piros turistaút kereszte-

ződésében 
089 

Hankalékos kút  Körtvélyesen, cseresznyésben 089 
Platánfa sor   
 

a 11-es út mentén a Köves-patak 
és Pilismarót között 

024 

Hársfa sor 
 

11-es út mentén a Köves-patak és 
Pilismarót között 

024 

Hársfa sor  
 

a Polgármesteri Hivatal udvarán 891/1 

Idős szilfa (Ulmus sp.) a majorság szomszédságában 08/4 
Vadgesztenye fasor a fogadó előtt 919/4 
Hársak a katolikus templom körül 919/4 

Hársfasor 
 

a Kossuth Lajos utcán, a temp-
lomtól a közpark irányába 

919/3 

Császárfa (Paulonia tomentosa)  
 

a Malom-patak völgyében a fa 
hídtól délre 

579 

Gyűjteményes kert a volt vadászház felett 060 
Szelídgesztenye fasor (Castanea 
sativa)  

a Vöröshegyi szőlők területén 039 

Fűzfasor (Fraxinus sp.) Hajóállomás mellett 03 
Polgármesteri Hivatal kertkapuja Polgármesteri Hivatal 890/1 

 

6. Függelék – Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszterben lévő telkek listája 

025/9, 025/8, 025/7, 025/6, 025/5, 025/4, 025/3, 025/10, 025/18, 025/2, 025/22, 025/23, 025/17, 025/16, 
025/15, 025/24, 025/14, 025/13, 025/12, 025/25, 025/11, 025/36, 025/35, 025/19, 025/21, 026, 025/34, 
025/20, 025/33, 025/32, 025/30, 025/31, 025/26, 025/29, 025/27, 025/28 
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7. Függelék – Honos növényfajok listája, javasolt dísznövények 

HONOS NÖVÉNYFAJOK LISTÁJA 
FAFAJOK CSERJÉK 

Latin név Magyar név Latin név Magyar név 
Acer campestre Mezei juhar Colutea arborescens Pukkanó dudafürt 
Acer platanoides Korai juhar Cornus mas Húsos som 
Acer pseudoplatanus Hegyi juhar Cornus sanguinea Veresgyűrű som 
Alnus glutinosa Enyves éger Corylus avellana Közönséges mogyoró  
Alnus incana Hamvas éger Crataegus monogyna Egybibés galagonya 
Carpinus betulus Gyertyán Crataegus oxyacantha Cseregalagonya 
Castanea sativa  Szelídgesztenye Euonymus verrucosus Bibircses kecskerágó 
Cerasus (Prunus) avium Cseresznye Frangula alnus Kutyabenge 
Cerasus (Prunus) mahaleb Sajmeggy Hedera helix Borostyán 
Fagus sylvatica Bükk Ligustrum vulgare Fagyal  
Fraxinus excelsior Magas kőris Ilex aquifolium Magyal 
Fraxinus ornus Virágos kőris Prunus spinosa Kökény 
Padus avium (Prunus padus) Madárcseresznye Rhamnus catharticus Varjútövis 
Populus alba Fehér nyár Ribes nigrum Fekete ribizli  
Populus nigra Fekete nyár Rosa canina Gyepűrózsa 
Populus tremula Rezgő nyár Rubus caesius Hamvas szeder 
Pyrus pyraster Vadkörte Rubus spp. Szeder 
Quercus cerris Csertölgy Salix elaeagnos Parti fűz 
Quercus petraea Kocsánytalan tölgy Salix purpurea Bíborfűz 
Quercus pubescens Molyhos tölgy Viburnum lantana Ostorménfa 
Quercus robur Kocsányos tölgy Viburnum opulus Kányabangita 
Salix alba Fehér fűz   
Salix fragilis Törékeny fűz   
Sorbus domestica Házi berkenye   
Sorbus torminalis Barkócaberkenye   
Tilia cordata Kislevelű hárs   
Ulmus laevis Vénic szil   
Ulmus minor Mezei szil   
Ulmus glabra Hegyi szil   
 
TÁJI ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI ADOTTSÁGOK ALAPJÁN 

JAVASOLT DÍSZNÖVÉNYEK 
Latin név Magyar név 

Aesculus sp. Vadgesztenye 
Buxus sempervirens Örökzöld puszpáng 
Cercis siliquastrum Júdásfa 
Cotinus coggygria Cserszömörce 
Ficus carica Füge 
Juglans regia Dió 
Juniperus sp. Boróka 
Laburnum anagyroides Aranyeső 
Morus alba Fehér eperfa 
Paulownia tomentosa Császárfa 
Platanus sp. Platán 
Punica granatum Gránátalma 
Sophora japonica Japánakác 
Taxus baccata Tiszafa 
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8. Függelék – Jogszabályi függelék 

Építésügy 
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági el-

lenőrzésekről 
 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról valamint a telekalakítási és 

építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 
 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint 

az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
 6/2010. (VI.15.) számú Önk. rendelete Dömös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az 

építészeti örökség helyi védelméről 
 
Környezetvédelem 
 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 
Levegőtisztaság-védelem 
 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a hely-

hez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
 17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források ki-

bocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 
 
Zaj és rezgés elleni védelem 
 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és a rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 
 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól  

 
Vizek védelme 
 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni vé-

delméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyil-
vántartás rendjéről 

 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni vé-
delméről  

 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről  

 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 
levő települések besorolásáról 

 89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításá-
ról 

 379/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 

 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek 
által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett te-
rületek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról 

 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 
feladatokról 

 
Föld védelme 
 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

 
Hulladékgazdálkodás 
 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követel-

ményeiről  
 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 
 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegész-

ségügyi követelményekről 
 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről 
 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabá-

lyairól 
 
Táj- és természetvédelem, zöldfelületek védelme 
 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
 34/1997. (XI.20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 
 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről 
 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 

szabályairól 
 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, 

valamint a kármentesítés szabályairól 
 67/1998. (IV.3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korláto-

zásokról és tilalmakról 
 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 
 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

 
Közutak védelme 
 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 42/A § az országos közutak 100-100 m-es védőtávolsá-

gáról 
 
Kulturális örökség védelme 
 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 

 



DÖMÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
 

2010. AUGUSZTUS                    38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. TERVIRATOK 



DÖMÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
 

2010. AUGUSZTUS                    39

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 
 
 
 
 
 
 

KIVONAT 
 

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. július 14.-én megtartott 

rendkívüli ülés jegyzőkönyvéből 
 
 

Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
41/2010.(VII.14.) Ökt. 

határozata 
 
 

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 70/2006. (XII.20.) számú határozattal 
elfogadott Dömös Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepcióját módosítja és jelen határozat 
mellékletét képező egységes szerkezetben módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
 Kmf. 
 
 
Novák Lajos sk. Dr. Szabó Attila sk. 
polgármester      jegyző 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
 
 
Dömös, 2010. július 15. 

 

 

 

 

 

 

 

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  
 
A településfejlesztés a település társadalmi és gazdasági erőforrásainak, környezeti minőségének, mű-
szaki, anyagi és humán ellátásának olyan fejlesztése, amely a fenntartható fejlődés érdekében megteremti 
a település lakossága számára az életszínvonal emelkedését, az életminőség javulásának egyensúlyi fel-
tételeit. 
A településfejlesztési tervezés során meg kell határozni a település jövőjét, a hozzá vezető utat és ki kell 
jelölni a feladatokat. A tervezés segít meghatározni a legfontosabb megoldásra váró kérdéseket, megta-
lálni a település erősségeit, a legfontosabb lehetőségeit, amelyek kiegyenlítik a hátrányokat, és mini-
mumra csökkentik a kockázatokat és veszélyeket. 
A településfejlesztési koncepció feladata olyan célrendszer kialakítása, amely hosszú távra irányt mutat a 
település lakosságának és vezetésének a település fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. A 
településfejlesztési koncepció feladata meghatározni a település jövőképét, a közösség érdekeinek leg-
jobban megfelelő megoldást adni a legfontosabb társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környe-
zeti problémák megoldására, valamint megmutatni az alkalmazkodás lehetőségét a hazai és nemzetközi 
fejlődési trendekhez. A településfejlesztési koncepció alapot szolgáltat a településszerkezeti terv elkészí-
téséhez. 
A település jövőképének és célrendszerének kialakításával meghatároztuk az erősségek kihasználását, és 
a gyengeségek kiküszöbölését célzó feladatokat.  
 
1. A hosszú távú cél, küldetés meghatározása  
A helyzetelemzés és a lakosság véleménye alapján, a községi Önkormányzat küldetését az alábbiakban 
fogalmazta meg:  
 
CSENDES FALUSIAS KÖRNYEZETBEN, TURIZMUSRA ALAPOZOTT FEJLESZTÉSEK MAG-
VALÓSÍTÁSÁVAL, A DÖMÖSI LAKOSSÁG JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, A TELEPÜLÉS ÉR-
TÉKEINEK MEGŐRZÉSE MELLETT. 
 
A hosszú távú cél elérése több úton lehetséges. A fejlesztési irányok meghatározása során a település 
erősségeinek és lehetőségeinek figyelembe vétele mellett számolni kell a gyengeségekkel és veszélyek-
kel is. 
 
Dömös településfejlesztése során legfőképpen történeti örökségére és történeti tájaira építhet. A köz-
ség erőssége ebben az örökségben (épített örökség, hagyományos területhasználati, természeti) rejlik a 
szomszédos dunakanyari településekkel szemben. 
A Dunakanyarban Dömösnek is meg kellene találnia szlogenjét, mely értékmutató, komplex és ki-
fejező, mely mentén fejlesztései megalapozottak és összefogottak lehetnek. 
A szlogenre felépített programokkal, és az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekkel Dömös versenyképes lehet a 
térségben. 
 
2. Átfogó célok, részcélok 
A településpolitika a hosszú távú cél elérése érdekében három átfogó célon keresztül kívánja a település-
fejlesztést elősegíteni, ezek: 

- Élhető és fenntartható települési környezet kialakítása 
- Turizmusfejlesztés 
- Gazdaságfejlesztés. 

 
Az átfogó célok és a fejlesztési részcélok indoklása a három terület mentén kerül ismertetésre. 
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Élhető és fenntartható települési környezet kialakítása 

Lokálpatriotizmus viszonylagos gyengesége mögött az alábbi indokok rejtőznek. A Bős-Nagymaros víz-
lépcső miatt a település elesett olyan támogatásoktól, amelyek segítségével a fejlesztési elképzeléseit 
megvalósíthatta volna. Ezzel párhuzamosan elmaradt a lakosság tulajdonában lévő területek hasznosítha-
tóságából származó érték növekedése. Az identitástudat blokkolódott, a tenni akarás visszaszorult. 
A település fejlődését kedvezőtlenül befolyásolta az elmúlt két évtizedben jellemző településpolitika is, 
amelyen a jelenlegi települési vezetés változtatni kíván. 
Ez az időszak hosszú volt, közel hatvan év és a meg nem valósítható fejlesztések miatt a lakosság fásult-
sága folyamatosan erősödött. A folyamat megfordítható, olyan fejlesztési lehetőségek térbeli és időbeli 
megteremtésével, amelynek megvalósulása rövid időn belül prognosztizálható. A lokálpatriotizmus fej-
lesztésének egyik alapvető pillére, hogy a koncepció által meghatározott fejlesztési lehetőségek (turiz-
mus, településközponti és gazdasági fejlesztések) megvalósíthatóak legyenek és a lakosság, illetőleg kül-
ső beruházók által megvalósítani kívánt, a település érdekeit figyelembe vevő vállalkozások megvalósul-
hassanak. 
A település pozitív vándorlási különbözettel bír, a lakó népesség folyamatosan cserélődik, vagyis a tele-
pülés népesség megtartó ereje nem jó. Ennek okai között kereshetők a hosszú idő óta meg nem való-
sítható lehetőségek. Az elvándorlók jobban megtalálják a számításukat máshol. Feltételezhető az is, 
hogy azok az emberek vándorolnak el, akikben ugyan meg van a tenni akarás, de a lehetőségek hiánya 
miatt terveiket nem tudják megvalósítani. Ők azok az emberek, akik feltételezhetően leginkább tudnák 
erősíteni a településen az innovatív szellemet. A folyamat megfordításának legfőbb feltétele a települési 
vonzerő megerősítésében rejlik. Ennek legfontosabb eszköze a település élhetőbbé tétele: 

- új lakóterületek kijelölése és meglévő lakóterületek rekonstrukciója, ügyelve a települési hagyo-
mányokra (épített örökség védelme), 

- munkahelyteremtés, turisztikai fejlesztések, 
- közösségi terek bővítése és meglévők rekonstrukciója, 
- közműellátottság hiányosságainak orvoslása (Cukor-hegy). 

Az előbbiekben felsorolásra került négy elem egy időben történő fejlesztése esetén várható a legkedve-
zőbb mértékben település igényes fejlődésének megindulása (egymást erősítő beavatkozások). Mindez 
pozitívan befolyásolja a település népesség megtartó képességét és a beköltözők számára is kedvező 
perspektívát mutat. 
A település növekedni szeretne olyan mértékben, hogy megtudja tartani a „csendes falu” jellegét.  
A település a jelenlegi lakosságszámot 1200 főről, 1500 főre szeretné növelni. Ennek érdekében új lakó-
területek kerültek kijelölésre (Kertekföle, Szuha-dűlő, Alsórét és Köves-patak), kialakításuk szorosan a 
jelenlegi beépítéshez kapcsolódna, azok léptékének és hagyományainak megfelelően szeretné megoldani. 
A minőség fejlesztése érdekében kialakításuknak alapvető feltételéül elő kell írni a teljes 
közművesítettséget. A lakóterület fejlesztések megvalósulását elősegítheti, ha azzal párhuzamosan az 
egyéb település élénkítő fejlesztések (turisztikai, ellátási és kereskedelmi gazdasági) is realizálódnak. 
Dömösön a belső lakó- és vegyes területek rekonstrukciója éppen olyan fontosnak tekinthető, mint a te-
rületi növekedés, hiszen a település egésze határozza meg jövőképét és arculatát. Az épített örökség vé-
delmén túlmenően azok hasznosításának megoldásával szintén növelhető a település színvonala és erő-
síthetők a hagyományok. A belső területeken törekedni kell a túlzsúfolttá vált lakóterületek fellazítására, 
amely által az érintett területek minőség javulása is várható. 
A belső területek rekonstrukciójánál fontos feladat a közösségi terek bővítése is (faluház a volt általános 
iskolában, tájház, sportterületek), ahol a közös hagyományőrző és egyéb rendezvényeken, programokon 
keresztül a lakossági aktivitás fokozása is jobban elérhető. A Török-malom jelenleg kihasználatlanul áll, 
alkalmas lenne a települési látnivalók közé történő bekapcsolásra egy kiállító teremmel egyben működő 
esetleges étterem kialakításával az épület történeti értékének megőrzésével. 
A célok között szerepel a jelenleg működő óvoda bővítése a közösségi terek szeparálhatóságának megol-
dása és a különböző tevékenységek elválaszthatóságának érdekében. Fontos feladat a településről eljáró 

kisiskolások identitás tudatának fejlesztése és ennek helyszínének megteremtése (faluház). Itt programo-
kon keresztül erősíthetővé válik a településhez való kötődés. 
Szükséges a települési vonzerő egyéb eszközökkel való fokozása is (nyugdíjas otthon, környezetrende-
zés, zöldfelületek fejlesztése, egységes házszámok kihelyezése stb.). 
A településkép javítása érdekében a Prépost-hegy és Cukorhegy rendezettségének növelésére kellene 
törekedni. Ezeknek a területeknek nincsen megoldva a szükséges infrastrukturális ellátottsága sem (szük-
séges méretű úthálózat és közművesítettség). 

Kiemelt beruházásnak tekinthető a 11-es számú főút tehermentesítő szakaszának megépülése Dömös 
közigazgatási területén, amely Visegrád felől, a hajóállomástól indulva és a Pilismaróti elkerülő szakasz-
hoz kapcsolódva tehermentesítené a települést a főút átmenő forgalmától. Ettől a település mindennapi 
életének jelentős javulása várható. Az elkerülő út megépülése után a jelenlegi nyomvonalon forgalom-
csillapodás következik be, így jelentősen javulna a főút által jelenleg még elvágott településrészek kap-
csolati lehetősége, és a lakosság biztonságérzete. 
Megvalósulása egyéb pozitív hozadékkal is jár. A jelenlegi beépítés és az elkerülő út közötti terület ár-
vízmentesítése is megtörténne, az elkerülő út megfelelő paraméterekkel történő kiépítése esetén. Az árvíz 
a korábbi időszakokban komoly gondot okozott (legutóbbi 2006-os nagy árvíz). Az árvízmentesített terü-
let feltöltése olyan fejlesztések megvalósulását segíthetné elő (a település központi területének bővítése, 
szálloda vagy panzió telepítése), amelyek tájképvédelmi szempontok alapján is előnyös helyzetben van-
nak. Az elkerülő út megvalósulása minden szempontból az élhetőbb Dömöst szolgálná. 
Megoldandó feladat a 11-es elkerülő út Dunától való elválasztó szerepének csökkentése. Ennek egyik 
megoldása a Kálvin János utca 11-es út alatti kikötése a Dunáig. Ennek az útnak az elválasztó szerep 
csökkentésén kívül még több szerepe is van: az Euro Velo kerékpárút helyi kerékpárúttal történő beköté-
se a települési idegenforgalmi területekhez és a vízparti fejlesztési területek településről történő megkö-
zelítésének megoldása. 

Dömös jelenleg egy kicsi falu, turisztikai vonzerejét tájképi értékei adják elsősorban. Fejlesztésénél el-
sődleges szempont ennek megőrzése és fejlesztési lehetőségeinek olyan módon történő kiaknázása (tájba 
illesztéssel, szigorú szabályozással, a Dunakanyar térséggel való együttműködéssel), hogy az ne váljon a 
tájkép rovására. 

A település életében a legnagyobb szerepet mindenkor az erdő adta. Évszázadok során a település lakos-
sága az erdőből, a mezőgazdasági termények eladásából és a hajózásból élt. A település jövőjét most a 
turizmus adja, ami nagy százalékban az erdőre épül. A település élhetőbbé tétele szempontjából is na-
gyon fontos az erdőterületekből származó értékek védelme.  

A település elérhetőségének javítása érdekében javítani lehetne az autóbuszjáratok sűrűségén és interval-
lumán, a más településre eljárók közlekedési lehetőségeinek javítása érdekében. A település támogatja a 
hajón érkező turistaforgalom növekedését és az ehhez szükséges járatbővítést. 
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Élhető és fenntartható települési környezet kialakítása 

Lokálpatriotizmus erősítése 
• Lakosság tulajdonában lévő területek értékének megnövelése településrendezési eszközökkel (reálisan 

megvalósítható fejlesztési területek kijelölése), 
• idegenforgalmi, kereskedelmi vállalkozások betelepülésének feltételeinek biztosítása és ennek hoza-

dékaként munkahelyteremtés, 
• dömösi hagyományok felélesztése, 
• közös rendezvényeken, programokon keresztül a lakossági aktivitás fokozása, 
• a Cukorhegy és Prépost-hegy rendezettségének elősegítése. 

Közösségi terek bővítése, meglévők rekonstrukciója  
• A meglévő településközpont fejlesztése, 
• óvoda fejlesztés, 
• a Duna-part irányába új közösségi terek létrehozása,  
• az egykori Török-malom közösségi célú hasznosítása,  
• a volt általános iskola többfunkciós faluházzá alakítása, rendezvényhelyszín biztosítása.  

Népességmegtartás, vonzerőfokozás 
• Közösségi szolgáltatások bővítése, 
• dömösi arculat fejlesztése. 

 
Lakóterület fejlesztés 

• Lakóterület fejlesztések (Kertekföle, Szuha-dűlő, Alsórét és Köves-patak), a turizmusra alapozott fej-
lesztési területekkel párhuzamosan, 

• település élhetőbbé tétele, környezeti állapot javítása. 

Örökségi értékek védelme, fejlesztése 
• Épített örökség védelme, rekonstrukciója, és méltó hasznosítása, 
• táji, természeti értékek megőrzése és méltó hasznosítása. 

Infrastrukturális fejlesztések 
• Közmű-ellátottság szintjének emelése, az új fejlesztési területek teljes infrastruktúrával való ellátása, 
• a 11. számú út elkerülő szakaszának megépítése, a település főutcájának tehermentesítése, az elválasz-

tott településrészek kapcsolatának javulása, árvízmentesítés, fejlesztési területek nyerése, a Duna-parti 
kapcsolat biztosítása az út megépülését követően is, 

• elérhetőség javítása (tömegközlekedés, vízi közlekedés), 
• kialakult területek intézményi hiányosságainak pótlása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turizmusfejlesztés 

Dömös fejlesztése adottságai alapján, elsősorban a turizmusra alapozottan valósulhat meg. A külső ve-
szélyek között, ennek következtében, hangsúlyosan szerepel a Dunakanyar üdülőkörzeten belül a turisz-
tikai termékek közötti versenyhelyzet. A települések számára a tartós gazdasági versenyképességet az 
együttműködés, az összehangolt fejlesztés jelentheti. 
A Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégiájában (DFTS) foglaltakhoz illeszkedően Dömös 
település pozícionálása és annak megfelelő fejlesztése szükséges. 
 
A település pozíciójának meghatározásához elengedhetetlen a szomszéd települések idegenforgalmi kí-
nálatának ismerete. A Dunakanyar Fenntartható Turizmusfejlesztési Stratégia elemzi a települések turisz-
tikai termék és szolgáltatás kínálatát. 
 
A Dunakanyar idegenforgalmi régióból a Dömössel szomszédos településeket mutatjuk be, mivel pozíci-
ójukat tekintve hasonló adottságúak, a Dunakanyar legszebb részén fekszenek.  
 
A települések karakterük alapján az alábbiak szerint jellemezhetők: 
 
Dömös: falusias karakter, beépítetlen Duna-parti sáv, hagyományos bakancsos kiránduló célpont, Rám-
szakadék, történeti hagyományok, Prépostság, Árpád-kori épületegyüttes, Árpád-vár, művészeti hagyo-
mányok, időszakos vasúti elérhetőség. (Hivatkozások alapján a szívcsakra a Rám-szikla, a Ferenczy-
sziklánál található, Dömös közigazgatási területén). 
Pilismarót: falusias karakter, jellemzően beépítetlen Duna-parti sáv, az egyik legszebb dunai strand, 
történelmi emlékek, fürdőző üdülés.  
Zebegény: hagyományos polgári üdülés színhelye, művészeti miliő, vasúti elérhetőség, Duna-parti villa 
beépítés, hagyományos bakancsos kiránduló célpont, sípálya.  
Nagymaros: hagyományos polgári üdülés színhelye, vasúti elérhetőség, Duna-parti villa beépítés, ha-
gyományos bakancsos kiránduló célpont.  
Visegrád: „történelmi hagyományok városa” (DFTS), Visegrádi vár, Királyi palota, termálvíz, gyógy-
ászat, kalandpark, hagyományos bakancsos kiránduló célpont, Dunakanyar Erdei Általános Iskola, szál-
lodakapacitások.  
Pilisszentkereszt, Dobogókő: „a szívcsakra, egészség a csúcson” (DFTS), vallási hagyományok, zarán-
dokhely, hagyományos bakancsos kiránduló célpont, sípálya.  
Pilisszentlászló: falusias karakter, csendes pilisi település, vallási hagyományok.  
 
Dömös település előnyt kovácsolhat adottságaiból a szomszédos településekkel együttműködve: 

- történeti és természeti örökségéből (történeti bemutatóhely kialakításával a Prépostsági romok 
épületegyüttes területén, Szentfa-kápolna, Nemzeti Park látogatóközpont – természetvédelmi ok-
tatás színhelye kialakításával),  

- gyönyörű kilátásából (a Dunakanyar legszebb panorámája, rálátás az ív minden szakaszára), 
- falusias hangulatából (mely illeszkedik a gyalogos, szelíd turisztikai formákhoz), 
- Visegrád szomszédságából (a vár és palota magas látogatottsága), 
- Dobogókő szomszédságából (vallási hagyományok). 

 
Visegrád magyar történelmi emlékhely, látogatottsága igen magas, jellemzően azonban egynapos prog-
ramként keresik fel a vendégek. A tartózkodási idő növelésére Visegrád város kezdeményezte a minőségi 
szállásférőhely szolgáltatók betelepülését, melynek nyomán jelentős szállodai kapacitások épültek ki a 
településen. Visegrád több napos tartózkodásra irányuló célcsoportja ennek megfelelően a magasabb 
jövedelemmel rendelkező látogatók.  
Visegrád a gyógy-idegenforgalom célpontja is, termálvíz adottságainak köszönhetően. 
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Dömös község földrajzi adottságaiból adódóan (a 11-es úton Visegrád után) és a gyógy-idegenforgalom 
alapját jelentő, már meglévő termálvízkút hiányában kedvezőtlenebb helyzetben van. A településen 
azonban a termálvíz előfordulásának valószínűsége magas. Dömös a fürdőfejlesztésre alkalmas termál-
karsztok területén helyezkedik el. A település Önkormányzata a turisztikai fejlesztésekkel összhangban 
ezért egy vizsgálat, tanulmány lefolytatását tervezi, a gyógy-idegenforgalom lehetőségeinek megalapo-
zására. 
Dömös településrendezési eszközeiben lehetőséget kíván biztosítani a turizmus fejlesztésére, minőségi 
szálláshely szolgáltatók megtelepedésére, amely a falusias jelleghez igazodik és természet- és környezet-
védelem követelményeinek is megfelel.  
 
A dömösi ember pusztán a tájképi adottságaiból nem él meg, annak hasznosítása dömösi közösségi ér-
dek. 
 
Dömös fejlesztési szándékait alátámasztja az a körülmény, hogy az idegenforgalom szerkezetének átala-
kulása várható a következő időszakban. A Dunakanyar turisztikai desztináció felértékelődik, a természet-
járás, bakancsos turizmus ismét erőre kap, hagyományai nyomán felerősödik. A környezeti és gazdasági 
problémák következtében várhatóan a nagyobb távolságokra történő utazások, a külföldi nyaralások visz-
szaszorulnak. 
 
Dömös hagyományaira és a várható változásokra építve, együttműködésben a Dunakanyar térséggel, 
jelentős fejlődésen mehet keresztül a nélkül, hogy a község értékei sérülnének és léptékétől elütő beruhá-
zások valósulnának meg. 
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park látogatóközpont szomszédságában egy 300 férőhelyes parkoló kialakítását 
tervezi az önkormányzat az ide látogató autóval érkező bakancsos turisták településen kívüli megállításá-
ra, hogy innen induljanak a kiemelt kiránduló területek felé és autóikkal ne a település belső területeit 
terheljék. A parkoló a látogatóközpont és a sport-területeket is ki tudja majd szolgálni. 
 
A hagyományos tájgazdálkodás fenntartása, illetve erősítése több célt szolgál. Egyik fő célja a táji, ter-
mészeti értékek megőrzése (a hagyományos gazdálkodási módok a természeti sokszínűségnek kedvez-
nek). Másik fő célja a hagyományos termékek kínálatának bővítése, a lassan elvesző hagyományos isme-
retek, tudás megőrzése. 
 
A tömegközlekedés javításán keresztül az idegenforgalom területén szélesebb rétegek megcélzására van 
mód: a közösségi közlekedési formákkal az autóval nem rendelkező látogatók is könnyen eljuthatnak a 
településre. A közösségi közlekedés nagyobb arányú igénybe vétele javítja a település környezeti minő-
ségét, ez által is a tiszta környezet értékét, mely az idegenforgalom egyik alappillére a Dunakanyarban. 
 
Az idegenforgalom, a látogatók egyre inkább megkövetelik a minőségi szolgáltatásokat, melyek biztosí-
tása alapfeltétel kell legyen Dömösön is. A minőségi turizmus keretében a gasztronómia, információ-
szolgáltatás, vendéglátás és a fogadókészség is beletartozik. A magas színvonal eléréséhez a vendéglátói 
ismeretek fejlesztése is elengedhetetlen. A minőségi turizmus további feltételei a gazdag attrakció kíná-
lat, illetve programkínálat – színvonalas rendezvények szervezése. 
 
A minőségi szolgáltatások alapja a turisztikai infrastruktúra. Dömös településen legelőbb bővíteni szük-
séges a szállásférőhely kínálatot, mivel ez a hosszabb tartózkodási idők elérésének egyik feltétele. A kü-
lönböző idegenforgalmi formák kiszolgálására (bakancsos, kerékpáros, vízi turizmus) a feltételeket biz-
tosítani szükséges.  
A Duna-Ipoly Nemzeti Park területén a környezeti szemlélet alapvető fontosságú. A szemlélet kialakítá-
sa érdekében a környezeti nevelés feltételeinek megteremése szükséges. 

Turizmusfejlesztés 

Hagyományos tájgazdálkodás fenntartása, erősítése 
• A termőhelyi adottságoknak megfelelő ökologikus gazdálkodás kialakítása, erősítése, 
• mezőgazdasági termékfejlesztés: dömösi bogyósok, egyéb termények, erdei ínyencségek, 
• a vadgazdálkodás és a mezőgazdaság gazdasági alapú kapcsolatának erősítése. 

Tömegközlekedés javítása 
• Állandó, vagy a programokhoz igazított rév-és vasúti kapcsolat biztosítása, 
• buszjáratok sűrítése a kiránduló szezonban, 
• parkoló terület kiépítése, 
• hajóforgalom javítása az idegenforgalomba történő kedvezőbb bekapcsolása érdekében. 

Minőségi turizmus fejlesztése 
• Színvonalas szolgáltatási háttér biztosítása az eltérő igényű és fizetőképességű célcsoportok számára 

(szálláshelyek, vendéglátóhelyek, aktív, kerékpáros, bakancsos, vízi turisták fogadóhelyei, infrastruk-
turális háttér biztosítása), 

• színvonalas információ-szolgáltatás (térképek, ismertetők, vezető), 
• minőségi vendéglátás kialakítása, a dömösi gasztronómia kiterjesztése,  
• a helyi lakosság turisztikai ismereteinek bővítése, a családias, vendégmarasztaló turizmus erősítése 

Dömösön. 

Attrakciók, szolgáltatások bővítése, fejlesztése 
• történeti bemutatópark kiépítése, Dömös az Árpád-házi királyok birtoka, (Prépostsági romok, Árpád-

vár), középkori kertkultúra bemutatása, 
• római limes bemutatása (őrtornyok, téglaégető) kapcsolódóan a világörökség várományos római limes 

magyarországi szakaszához, 
• településközpontban az idegenforgalmi funkciók erősítése, 
• helyi turista úthálózat kialakítása, tematikus utak (panoráma út az erdőterületek szegélyén, forrástúra 

(Szentfa-kápolna, képoszlop, Rám-szikla, Ferenczy-szikla, dendrológiai út), 
• a Szőke-forrás völgyének idegenforgalmi fejlesztése, kisállat simogató, dendrológiai ismertető kialakí-

tása, 
• tájház kialakítása, 
• lovarda. 

Hagyományőrző rendezvények kialakítása  
• Programkínálat szélesítése (tavaszi, nyári, őszi fesztivál helyi specifikumra alapozottan: a történeti ér-

tékeket felelevenítő különféle történeti korok rendezvényei, játékok szervezése különféle témákra, 
például gazdálkodási formák, erdőművelés, erdei haszonvételek, kalandprogramok szervezése, például 
opál kereső kalandtúra, stb.), 

• szomszédos települések programkínálatának ismertetése, együttműködés, kiegészítő rendezvények 
szervezése. 

Turisztikai infrastruktúra fejlesztése 
Bakancsos, kerékpáros és vízi turizmus fogadó területeinek fejlesztése 
• Közcélú zöldfelület kialakítása a Duna-part mentén, EuroVelo kerékpárút,  
• térségi, helyi kerékpárúthálózat fejlesztése a települési területeken belül, Duna-partról a Kossuth Lajos 

utcán, a Prépostsági romokig, 
• a 11-es út tervezett elkerülő szakaszától a falu alatt a Duna irányába komplex aktív turisztikai szolgál-

tatások kiépítése mind a kerékpáros, mind a vízi turizmus részére, 
• hajóállomás fejlesztése, kirándulóhajók rendszeres fogadására, 
• fogadóközpont kialakítása (parkoló, információs központ, kiszolgáló létesítmények). 
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Szállásférőhely kínálat bővítése (szálloda, kemping, turistaház) 
• A 11. sz. út tervezett elkerülő szakaszától a falu alatt a Duna irányába komplex aktív turisztikai szol-

gáltatások kiépítése, kemping,  
• szálloda építési lehetőségek biztosítása, 
• a falusi vendégfogadás bővítése, 
• üdülőházas üdülőterületek fejlesztése, építési lehetőségek biztosítása, 
• ifjúsági szálláshelyek kialakítása. 
 
Környezeti nevelés feltételeinek megteremtése 
• Szőke-forrás völgyében, Pádvár ökoturisztikai bemutatóhely, 
• Duna-Ipoly Nemzeti Park látogatóközpont kialakítása a Hajóállomással szemben, 
• a meglévő tanösvény rekonstrukciója, újak kiépítése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazdaságélénkítés  
Dömös gazdaságának élénkítése elsősorban a turisztikai fejlesztésekkel valósulhat meg. A gazdasági 
szerkezet bővítésére szükség van azonban, munkahelyek teremtése és az önkormányzati bevételek növe-
lése céljából. 
Fontos megjegyezni, hogy a településnek nem arra kell törekednie, hogy a lakossága számára teljes mér-
tékű munkahely ellátottságot teremtsen, hiszen erre a településnek, helyzetéből adódóan nincsen módja. 
Dömös lakónépessége számára kiemelt kérdés a gazdasági fejlődés megindulása, egyrészt nagyobb vo-
lumenű fejlesztési lehetőségekre alapozottan, másrészt egyéni lehetőségeik, terveik megvalósulására tá-
maszkodva. 
Dömös földterületei (a lakosság tartalékai) a Dunakanyar látványának köszönhetően magas árfekvésűek, 
a potenciális használati lehetőségeket figyelembe véve. A hosszú távú cél elérése érdekében szükséges az 
egyedülálló tájképben rejlő potenciálok mozgósítása, figyelemmel a természet- és környezetvédelem 
elvárásaira. 
 
A gazdaságélénkítés elemei a fejlesztési lehetőségek biztosítása, melynek a település Duna felőli terüle-
tén az árvízmentesítés is feltétele. A település idegenforgalmi lehetőségeinek tekintetében is fontos cél az 
elkerülő út kiépítése, a csendes, nyugodt környezet elérése érdekében. A fejlesztési területek kínálatával 
külső, beruházói tőke is igénybe vehető a közösségi célok érvényesítésére. A településközpont fejlesztése 
a közösségi, kiskereskedelmi funkciók erősítését célozza. 
 
Gazdaságélénkítés  
 
Fejlesztési lehetőségek biztosítása 

Turisztikai beruházások részére fejlesztési lehetőségek biztosítása 
• Állami területek visszaigénylése, 
• megfelelő területnagyságban, több helyszínen, Dömös léptékéhez illeszkedően beruházásra alkalmas 

területek biztosítása, rendkívüli figyelemmel a kilátás és rálátás védelmére, 
• a meglévő települési infrastruktúra idegenforgalmi hasznosítása, jogi keretek megteremtése a rehabili-

tációra, 
• a mezőgazdasági területeken idegenforgalmi funkciók kiterjesztése, a tájképhez illeszkedően építési 

lehetőség biztosítása. 
 
Településközpont fejlesztése 
• Közösségi terek, szolgáltatások fejlesztése, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek biztosí-

tása, 
• vegyes területfelhasználású területekkel, településközponti funkciókkal intenzívebb kapcsolat kiépíté-

se a Dunával,  
• a meglévő településközpont rehabilitációja, fejlesztése, 
• a 11. sz. út a települési szakaszának forgalomcsillapítása, „sétáló” utcává alakítása, 
• közparkok fejlesztése, újak kialakítása a helyi lakosság és a vendég közösség részére. 

 
Nem zavaró gazdasági terület kijelölése 
• Pilismarót gazdasági területéhez kapcsolódva gazdasági terület kijelölése nem zavaró hatású, környe-

zetbarát kereskedelmi, szolgáltató terület számára.  
 
11-es út tehermentesítése, árvízmentesítés 

• A 11. számú út elkerülő szakaszának kiépítése, árvízmentesítés gát tetején futó útpálya kiépítésével,  
• a mentesített terület feltöltése, területbiztosítás az új települési funkciók részére (lakóterületek, telepü-

lésközponti területek, egyéb közösségi funkciók).  
 
Munkahelyek számának növelése  

• Új munkahelyek teremtése a gazdaság fejlesztésén keresztül. 
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3. Közlekedési koncepció  
Az elkerülő út nyomvonalát célszerű a jelenleg érvényben levő rendezési tervben már rögzített helyen (a 
település belterületétől északra) kialakítani. Az Országos Területrendezési Terv Dömös esetében tartal-
mazza az elkerülő utat, de Pilismarót esetében nem, viszont a megyei rendezési terv ezt előirányozza. 
Célszerű a nyomvonalat úgy kijelölni, hogy – a megyei terv javaslata szerint - a két szomszédos községet 
egységes szemlélettel kialakított, a mindkét települést elkerülő útvonal megépíthető legyen. Az OTrT 
közúthálózati terve alapján az elkerülő út Pilismarót előtti visszakötést is fenntarja a település. A megva-
lósíthatóság érdekében az elkerülő nyomvonalat és környezetét úgy kell kialakítani, hogy biztosítható 
legyen a főút új szakaszán a külső szakasz jelleg a csomópontok távolsága és az útvonal melletti terüle-
tek kiszolgálása tekintetében. - A településfejlesztési szándékok megvalósíthatósága érdekében a terve-
zett 11-es számú út elkerülő nyomvonala a jelenlegi tervhez képest kismértékben kerüljön eltolásra a 
Duna irányába. 

A község belterületén is úthálózat-fejlesztési lépéseket kell tenni a területi fejlesztések közúti kiszolgálá-
sa érdekében. A parti területfelhasználás kiszolgálására a Kőrössy utca meghosszabbításával kell kapcso-
latot kiépíteni az 11. sz. főút új nyomvonala alatt építendő aluljárón keresztül (valószínűleg csökkentett 
űrszelvénnyel). 

A Duna-parti kapcsolat megőrzése érdekében az elkerülő úton keresztül három helyet kell fenntartani, 
amelyek a következők: 

- Az első kapcsolat aluljárón keresztül a Kálvin János utca meghosszabbításánál a Duna-
parton tervezett idegenforgalmi rekreációs területek felé helyi kerékpárúti és feltáróút 
kapcsolattal. A helyi tervezett kerékpárút itt kapcsolódik a tervezett Euro Velo kerékpárút 
nyomvonalával. 

- A második kapcsolat egy felső gyaloghidas (vagy alsó aluljárós) átkötés az új település-
központnál, egy hozzá vezető gyalogutas kapcsolattal. 

- A harmadik kapcsolat a hajóállomásnál tervezett csomópontnál található szintbeni megva-
lósítással. 

 
A település területén át fog haladni az Országos Területrendezési Tervben szereplő „Felső-Dunamente 
kerékpárút (6-os jelű EuroVelo)”. Engedélyes nyomvonalát fel kell tüntetni a településrendezési terve-
ken. Alternatív kerékpárút nyomvonal feltüntetése is szükséges a 11-es főút elkerülő nyomvonalának 
csomópontjától a visegrádi közigazgatási határig, amely figyelembe veszi a település fejlesztési elképze-
léseit és az ott húzódó közmű gerincvezetékeket. 
A megyei területrendezési terv tartalmaz egy további kerékpárút nyomvonalat a 11. sz. főút mentén is. A 
két, egymáshoz igen közel és ugyanabban az irányban haladó kerékpárút kiépítése sem forgalmilag, sem 
gazdaságilag nem reális. Az EuroVelo már engedélyezési terv szinten elkészült, ezáltal megépítése nagy 
valószínűséggel megtörténik. Így a rendezési terv jóváhagyásakor ezt a kerékpárutat kell feltüntetni a 
terveken. 
 
A helyi kerékpár úthálózat fejlesztése javasolt az EuroVelo nyomvonalról történő leágazással a Prépost-
ság irányába (a Kőrössy utca mentén a Duna part menti fejlesztési területeket kiszolgáló útszakasszal 
azonos nyomvonalon, az aluljárón keresztül). 
 
Javítani kell a község parkolási lehetőségeit. Az idegenforgalom számára a 11. sz. főút és a Pásztor János 
utca közötti területen jelentősebb nagyságú parkolóterületet kell kijelölni (mintegy 250-300 szgk. és 10-
30 autóbusz számára). 
 
 
 
 

4. Közmű koncepció 

Közműellátás 
A meglevő rendszereket adottságaiktól függően rendszeresen karban kell tartani, a felújításokat illetve az 
átépítéseket el kell végezni. A tervezett, beépítésre szánt területek közműellátásához a közműhálózatokat 
tovább kell fejleszteni. 

Vízellátás 
A dömösi és a visegrádi vízellátó rendszerek között tervezett összekötő vezeték helyének biztosítása 
szükséges. Az express vezeték, a Dömösi vízműből ellátott Dömös, Dobogókő és Pilismaróti kistérségi 
rendszer Visegrád felőli betáplálásával az ellátás biztonságát segíti. Az új beépítésre jelölt területek víz-
ellátása hálózatfejlesztéssel biztosítható, lehetőség szerint körvezetékes hálózat kialakításával. 

Szennyvízcsatornázás és tisztítás 
Dömös településen a domboldalakon a csúszás veszély megakadályozása, és a sérülékeny vízbázis vé-
delme érdekében a szennyvizek szikkasztása nem engedhető meg. Az új beépítésre szánt területeken meg 
kell építeni a szennyvízcsatorna hálózatot, melyet a meglevő hálózatba be kell kötni. A beépített terüle-
teken a teljes körű szennyvízcsatornázást kell előirányozni. 

Csapadékvíz elvezetés, árvízvédelem 
A település közigazgatási területén átvezető vízfolyásoknak, a meglevő és a tervezett csapadékvíz elve-
zető hálózatnak a rendezését több ütemre bontva javasolt megvalósítani. A külterületi csapadékvizeket 
övárkok létesítésével úgy kell elvezetni, hogy a belterületet legkevésbé terheljék. A Csaja és a Malom 
patak külterületi szakaszán árvízcsúcs csökkentő záportározók létesítéséhez a helyet továbbra is biztosí-
tani kell. Vizsgálni kell a Malom patakon többfunkciójú tó létesítésének a lehetőségét is. A vízfolyások 
alsó szakaszainak és a környezetüknek a védelmében a beépített területek feletti problémás szakaszokon 
hordalékfogók építése szükséges. A belterületi vízelvezető hálózat további fejlesztését és a közterületek 
rendezését össze kell hangolni. 
 
Dömös árvízvédelmét a tervezett 11. főút építésével együtt kell megoldani, a közút ártéren átvezető sza-
kaszát kettős -közlekedési és árvízvédelmi- funkció biztosításával, a nagyvízi 1%-os valószínűséggel 
előforduló vízhozamhoz tartozó vízszint+1,20 m árvízi biztonság figyelembe vételével kell megépíteni. 

Villamosenergia ellátás 
A település keleti részében tapasztalt gyakori áramszünet és áramingadozás megszüntetésére a hálózaton 
a fejlesztéseket el kell végezni. Törekedni kell a belterület új beépítésű részein és a rekonstrukcióra kerü-
lő vezetékszakaszokon földkábeles villamosenergia hálózat kialakítására az igényes utcakép kialakítása 
érdekében. 

Vezetékes gázellátás  
A vezetékes földgázt igénylő új beépítésre szánt területek ellátásához a meglevő középnyomású gázveze-
ték hálózat tovább építésével lehet biztosítani az újonnan belépő ingatlanok vezetékes gázellátását.  

Megújuló energiahordozók  
Törekedni kell a környezetkímélő energiaforrások: a napenergia, a talajhő és a termálvíz hasznosítására, 
továbbá energia- és víztakarékos berendezések használatára. Alkalmazásuk a településrendezési tervet 
nem, azonban a környezet alakítását, az épület és az épületgépészeti tervezést befolyásolja. 
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Elektronikus hírközlés 
A közterület rendezés és az új utcák arculatának javítása érdekében földkábeles hírközlési hálózat építé-
sével továbbra is elő kell segíteni az utca igényes alakítását. 
Új rádiótelefon antennatorony felállítása esetén az önkormányzat és a Nemzeti Park hozzájárulását meg 
kell kérni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A hosszú távú cél elérést szolgáló eszközök  
 

5.1. Együttműködés a Dunakanyar térséggel  
A települési hosszú távú cél elérését külső tényezők is befolyásolják, veszélyeztetik, illetve segí-

tik. A célok elérésének egyik kulcs tényezője a Dunakanyar térség önállósodása, a tényleges szervezeti 
és működési rendszer felállítása szemben a fiókba kerülő tervekkel és programokkal. A Dunakanyar fej-
lesztése nem képzelhető el összefogás és állami akarat és dotáció nélkül. 

 

Összehangolt turisztikai fejlesztések  
• Dunakanyar idegenforgalmi térség, szoros együttműködés a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács-

csal, 
• együttműködés a szomszédos településekkel, 
• Dunakanyar zöld utak kialakítása (kerékpárút, vízi út) közös pályázatokon, programokon keresztül, 
• Dunakanyar tematikus utak kiépítése (történelmi, élmény, természetismeret, stb.). 

 

Természetvédelem és környezetvédelem a Dunakanyarban 
• a természeti értékek és a biodiverzitás (biológiai sokféleség) védelme, 
• a környezeti elemek és rendszerek védelme a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a tervezett natúrpark keze-

lési terveivel összhangban. 
 

Tájképvédelem és tájgazdálkodás a Dunakanyarban 
• tájképgazdálkodás, 
• tájfenntartás, együttműködésen alapuló tájgazdálkodás a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a tervezett na-

túrpark kezelési terveivel összhangban, 
• a termőhelyi adottságokon alapuló ökologikus gazdálkodás, mezőgazdasági termékfejlesztés, egymást 

kiegészítő termékek a térségben. 
 

5.2. Örökségi értékekre alapozott településrendezési eszközök 
Dömös hosszú távú céljainak megvalósulását csak az örökségi értékekre alapozott településrendezési 
eszközök elfogadása biztosíthatja. A tervkészítés során település Önkormányzatának kiemelt feladata 
ugyanakkor, hogy a több évtizedes lemaradásra figyelemmel, a község mozgásterét a jelenlegi szabályo-
zási környezetben feltárja és a gazdasági, lakhatási, élhetőségi lehetőségeket lakossága számára teljes 
körűen biztosítsa. 
 

5.3. Turisztikai felelős(ök) kinevezése (turisztikai menedzser) 
 

A település céljainak eléréséhez, megvalósításához a település rendezési eszközeinek elkészítése mellett 
szüksége van egy turisztikai menedzserre, akinek feladata a fejlesztésekhez szükséges vállalkozások 
felkutatása, koordinálása, a marketing program készítése és végrehajtása, programszervezés. Legyen 
feladata a DÖMÖSI EMBER aktivizálása a fejlesztési célok megvalósításának érdekében. 
 

5.4. Települési marketing tevékenység fejlesztése 
A település ismertségét, turisztikai kínálatát minden lehetséges fórumon erősíteni kell. Tudatosítani 
szükséges a Dömös meglévő értékeit és tervezett fejlesztési elképzeléseit is. A település turizmusra ala-
pozott fejlesztése megköveteli a teljes körű információ-szolgáltatást és az idegenforgalmi piacon való 
megjelenést, mely elsősorban a marketing tevékenységeken keresztül valósulhat meg. 
 

Marketing tevékenység fejlesztése 
• települési honlap fejlesztése (polgármesteri köszöntő, természeti adottságok, nevezetességek bemuta-

tása – védett értékek, Rám-szakadék, turistaútvonalak bemutatása, településrendezési terv, fejlesztési 
területek hirdetése, stb.) 

• internetes megjelenés a Dunakanyar régióval kapcsolatos oldalakon, településismertetés, programok 
rendszeres feltöltése. 
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 Dömös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
 6/2010. (VI.15.) számú  

Önk. r e n d e l e t e 
  

 az építészeti örökség helyi védelméről  
  
  
Dömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) E rendelet célja Dömös településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek 

védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára 
történő megóvása.  

(2) A település épített értékei – tulajdonformára tekintet nélkül – a nemzet kulturális kincsének részei, 
ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk 
közérdek. 

(3) A helyi értékvédelem feladata különösen: 
a.) a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, tele-

püléstörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, mező és  erdőgazdálkodási szempontból 
védelemre érdemes: 

településszerkezetek, 
épületegyüttesek, 
épületek és épületrészek, építmények, 
műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek,  
- továbbiakban együtt: védett értékek –  
körének számbavétele, és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, 
megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése. 

b.) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése. 
 

2. § 
 

Az 1§ (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében, - előzetes értékvizsgálat 
alapján – a helyi védelem alá helyezett területeket, építményeket és épületrészeket jelen rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza.  
 
 
 

3. § 
 

(1) E rendeletet Dömös közigazgatási területén kell alkalmazni.  
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező társulásra. 
  

4. § 
 

(1) E rendelet alkalmazása során:  

a.) védett településszerkezet: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított utcahá-
lózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal. 

b.) védett településkarakter: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított  telepü-
lésszerkezet és településkép jellegzetes elemei, formái, anyagai és színvilága 
együttesen. 

c.) védett településkép: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított külső és belső 
településkép és utcakép, az épített és táji környezet együttese. A védett telepü-
léskép az épített és természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így 
különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket, (ker-
teket), közterületi bútorzatot, utca és épület burkolatokat. A védett településkép 
része lehet a terület (területrészek) használati módja. 

 d.) védett épület, építmény: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan 
épület, építmény, amely a hagyományos településkép megőrzése céljából, to-
vábbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy mű-
szaki-ipari, erdő és mezőgazdasági szempontból jelentős alkotás. 
A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegé-
szítő, külső és belső díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját – 
védelem illeti. 
A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek, annak 
használati módja is, amelyen a védett építmény áll. 

e.) védett épületrész: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épület-
rész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. 
Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, por-
tálja, lépcsőháza, díszítményei, illetve különleges tartószerkezete. 

f.) védett műtárgy: a Képviselőtestület által védetté nyilvánított d és e pontok alatt 
fel nem sorolt építmény, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, síremlék (sír-
kő), utcabútorzat, kút, kerítés, kapu, burkolat stb 

g.) értékvizsgálat: okleveles építészmérnök, tervezői minősítéssel, vagy műemléki 
szakmérnöki végzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített 
olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, 
illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre ér-
demes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, 
történeti, valamint műszaki, illetve természeti jellemzőit. 

h.) védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett 
értékek teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen meg-
változtatását, általános esztétikai értékcsökkenést eredményez. 
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5. § 
Helyi védettség keletkezése és megszűnése 

 
A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselőtestület rendelettel dönt, a 
jelen rendelet 6. §-ában foglaltak alapján.  
 

6. § 
 

(1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, vagy jogi sze-
mély írásban kezdeményezheti, erre településrendezési tervművelet, vagy önálló értékvizsgálat is 
javaslatot tehet.  

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  

a.) egyedi építmények esetén: 
          a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 
          pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, illetve 

telekrész), 
          a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók), 
          a kezdeményezés indoklását; 

b.) településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén: 
         az együttes megnevezését, 
          körülhatárolását, 
          a védendő érték rövid leírását, dokumentálását, 
          a kezdeményezés indoklását. 

 
7. § 

A lakóterületre vonatkozó általános előírások 
 
(1) A védelemmel kapcsolatos döntés szakmai előkészítéséről a polgármester által megbízott szak-

ember gondoskodik.  
(2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálatot kell készíteni, 

amelyhez kérni kell: 

a.) a területi főépítész szakvéleményét, 

b.) a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, természetvédelmi, régé-
szeti szakhatóság, valamint – indokolt esetben - szakértők véleményét. 

(3) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok és az érintett helyi civil 
szervezetek véleményét. 

(4) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az 
érdekelteket értesíteni kell az alábbiak szerint: 

 a.) Az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 
írásban kell kézbesíteni. 

b.) Nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos 
közhírré tétellel. 

c.) A használó értesítése a tulajdonos útján történik. 

d.) Amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, értesí-
tésük a helyben szokásos módon hirdetménnyel történik. 

 

(5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül írásban ész-
revételt tehetnek. 

(6) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos 
módon 30 napra közszemlére kell tenni. 

(7) A közszemlére tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a Polgármesteri 
Hivatal útján biztosítani kell. 

 

8. § 
 
(1) A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a 6. §-ban foglaltak szerint értesíteni kell: 

a.) a tulajdonosokat, 

b.) az illetékes Földhivatalt, 

c.) az építésügyi hatóságot, 

d.) területi védelemnél az érdekelt közműveket. 

e.) az illetékes műemlékvédelmi hatóságot 

f.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát 
 

 
9. § 

 
(1) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan-nyilvántartásba be 

kell jegyezni. 
(2) A helyi védelmet a Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terven fel kell tüntetni.  
(3) Az 1) bekezdésben foglalt bejegyeztetésről a polgármester gondoskodik. 
(4) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 
 

10. § 
A védett értékekre vonatkozó általános településrendezési és építési előírások 

 
(1) Általános előírások:   

a./ A helyi védelem körébe tartozó épületeken, építményeken, épületrészeken külső vagy belső 
felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, mely az épület 
megjelenésére bármilyen hatással van, csak területileg illetékes építésügyi hatóság engedélyé-
vel szabad végezni. 

b./ A védett értéket érintő építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:  

 a hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentációt, valamint a következő 
mellékleteket: 

      a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját, 

       az anyaghasználatra, felületképzésre és az építési technológiára vonatkozó 
részletes műszaki ismertetést, 

         a munkák által érintett építmények vagy építményrészek és a környezet 
jelenlegi állapotának fénykép dokumentációját. 

c./ A védett területhez tartozó közterületen utcabútort, épületet, építményt, hirdető berendezést, 
burkolatot elhelyezni csak a területileg illetékes építésügyi hatóság    engedélyével szabad. 
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(2) Védett építményekre vonatkozó általános előírások:  

a./ A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben meg kell őrizni. 
b./ A védett épületek tetőformája megtartandó. A tető héjalása az eredetihez hasonló színű és 

mintázatú, korszerű építőanyaggal felváltható. Nem alkalmazható bitumenes zsindelyfedés, 
cserepes fémlemez fedés vagy bármilyen anyagú hullámfedés. 

c./ Megtartandók:  
- a homlokzati nyílásrend és a nyílások osztása  

      - a meglévő homlokzati tagozatok korábbi hiteles dokumentumok alapján eredeti formájukban 
visszaállítandók. 

- a homlokzat burkolata és felületképzése, csere esetén, korszerű anyaggal helyettesíthető. 
Simított vakolat nemes vakolattal, vagy fröcskölt vakolattal nem helyettesíthető.  

d./ A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti 
szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával. 

e./ Védett épület csak a védettség törlése után bontható le. A bontás előtt az épület tulajdonosának 
kötelessége az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítése. 

(3) Védett épületrészekre vonatkozó általános előírások:  

a./  Ha a védett épületrészt az épület utcai homlokzata képezi, az épületet hagyományos építészeti 
tömegében kell megtartani, megőrizve a homlokzati nyílásrendet, a nyílások osztását, a hom-
lokzati tagozatokat.  

b./  Egyéb védett épületrészek (pl. kapu, vakolatdísz, stb.) az eredeti állapotnak megfelelően meg-
tartandók. Az épület átépítése esetén biztosítani kell a védett épületrész eredeti helyén történő 
megtartását.  

c./  Védett épületrész csak a védettség törlése után bontható el. A bontást megelőzően a védett 
épületrész tulajdonosának kötelessége az épületrész felmérési és fotódokumentációjának el-
készítése. Amennyiben a védett épületrész a bontást követően nem kerül visszaépítésre, mé-
rete lehetővé teszi, s arra a tulajdonosa nem tart igényt, azt fel kell ajánlani a helyi múzeum-
ban történő elhelyezés céljából.  

(4) Védett területre vonatkozó előírások:  

a./ Védett területen meg kell őrizni a terület jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal ve-
zetését, a területre jellemző építményeket, kerítéseket és kapuformákat.  

b./ Új épület csak a környezet színvonalához, építészeti hagyományaihoz igazodóan helyezhető 
el. Ennek megfelelően az építésügyi hatóság – külön rendelet alapján - előírja az építmény 
elhelyezésének módját, az épület homlokzatmagasságát, a tetőidom formáját, a tetőhajlás 
szögét, a homlokzat formai megoldását. 

c./ A védett területen melléképület-, építmény építése csak akkor engedélyezhető, ha az építendő 
épület, építmény nem rontja a faluképet, és formailag alkalmazkodik a lakóterület történelmi-
leg kialakult képéhez. 

(5) A védelem alá helyezett építményekre, épületrészekre vonatkozó egyedi építési előírásokat a 
Képviselőtestület külön rendeletben szabályozhatja. 

 
11. § 

A védett értékek fenntartása, hasznosítása 
 

(1) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésnek megfelelő használattal kell 
biztosítani. 

 

12. § 
A védett értékek nyilvántartása 

 
(1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, 

abba bárki betekinthet.  
(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték: 

a.) megnevezését, 

b.) pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), 

c.) tulajdonos, kezelő, (bérlő) nevét, címét, 

d.) helyszínrajzot, vagy legalább térképmásolatot 

 e.) a rendeltetés és használati mód megnevezését, 

f.) az eredeti tervdokumentáció másolatát – ha ez rendelkezésre áll, 

g.) a védelem elrendelésére vonatkozó Képviselőtestületi előterjesztés és döntés 
másolatát, a védettségi kategória meghatározását, 

h.) a védett érték felmérési terveit – amennyiben ezek beszerezhetők, illetve előál-
líthatók, 

i.) fotódokumentációját, 

j.) a védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek jegyzékét (iktató-
számát), 

k.) minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel 
összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. 

(3) A nyilvántartás vezetéséről a polgármester, vagy az általa megbízott személy gondoskodik.  
(4) A védett értékre vonatkozóan, a hatósági eljárásban keletkezett dokumentumok iratok másolatait a 

nyilvántartásban el kell helyezni. 
 

13. § 
A védett értékek megjelölése 

 
(1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt – annak értékeit nem sértő módon – az e 

célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni, az alábbi szöveggel: 
„Dömös védett épülete, évszám” 

(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról – külön eljárás nélkül – a  jegyző gondosko-
dik.  

(3) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles. Amennyiben az épület helyi védelme megszűnik, a 
tulajdonos köteles a védettséget jelölő táblát a Polgármesteri Hivatalnak visszaszolgáltatni. 

(4) Védett utcakép, látvány esetén a védettség tényét az Önkormányzat a környezethez igazodó, a 
védettség tényét és okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblá-
val megjelölheti. 

 
14. § 

A helyi védelem irányítása 
 
A településen a helyi védelmet a polgármester irányítja. 
 

15. § 
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A védett értékek szerepe a közművelődésben 
 

Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a te-
lepülési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos ismeretek-
nek a helyi közművelődésben helyt kell kapniuk. 

 
16. § 

A védett építmények fenntartásának támogatása 
 
 A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túli, a védettséggel 

összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához önkormányza-
ti támogatás adható. A támogatási rendszerre vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.  

 
17. § 

Vegyes és záró rendelkezések 
 
(1) Aki védett helyi értéket megsemmisít, megrongál, rendeltetéstől eltérően használ, illetve az azzal 

összefüggésben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez – amennyiben cselek-
ménye súlyosabbnak nem minősül – szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság-
gal sújtható.  

(2) Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a védett érték meg-
jelölését eltávolítja, vagy megrongálja. 

(3) Jelen rendelet és melléklete 2010. július 1.-én lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.  

 
 
Dömös, 2010. június 15.  
 
 
 
 
 
     Novák Lajos          Dr. Szabó Attila 
      polgármester           jegyző 
 
 
 
Ezen rendeletet 2010. június 15.-én kihirdetem. 
 
 
Dömös, 2010. június 15.  
 
 
 
 
     Dr. Szabó Attila 
             jegyző 

1. számú melléklet- Dömös község helyi védelemben részesítendő objektumai (területei) 

Helyi védelemben részesülő objektumok: 

 Megnevezése Objektum helye Hrsz. 
1. Római őrtorony révnél  
2. Római őrtorony Köves pataknál  
3. Római téglaégető Szent István út 651/1 
4. Árpádvár földvár külterületen  
5. Török kori vízi malom Bartók Béla u. 3. 648, 649 
6. Barokk Mindszenti kápolna Kossuth L. u. kerítés falában 278 
7. Református templom Kossuth Lajos utca 149. 151 
8. Promenád, Hősök emlékműve Hősök tere 919/3 
9. Magtár Kossuth u. 19. mögötti telek 2/1 

10. Erdészház Királykúti utca 47/a 576 
11. Népi lakóház Duna utca 7. 675 
12. Népi lakóház Duna utca 21. 630 
13. Népi lakóház Duna utca 23. 631 
14. Népi lakóház Duna utca 27. 635 
15. Népi lakóház Duna utca 29. 638 
16. Népi lakóház Duna utca 33. 639 
17. Lakóház Szent István út 15. 527 
18. Népi lakóház Királykúti u. 3. 557 
19. Népi lakóház Királykúti u. 4. 613 
20. Népi lakóház Királykúti u. 38. 584 
21. Népi lakóház Kossuth u. 17. 931 
22. Vendéglő Kossuth Lajos utca 8. 668 
23. Lakóház (Körösi ház) Kossuth Lajos utca 14-16. 652/3,654 
24. Fogadó Hősök tere 2. 511/1 
25. Népi lakóház Hősök tere 12. 490 
26. Népi lakóház Kossuth u. 50-52. 431 
27. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 70-72. 349 
28. Népi lakóház Kossuth L. u. 74. 348 
29. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 98. 319 
30. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 102. 304 
31. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 43. 11/1 
32. Plébánia Kossuth Lajos utca 45. 20/1 
33. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 59-61. 35,38,40 
34. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 67-69. 52, 53, 54 
35. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 75-79. 64, 65, 68 
36. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 81-83. 73, 75 
37. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 91-93. 84, 85, 86 
38. Polgári lakóház Kossuth Lajos utca 97. 93 
39. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 101-103. 97 
40. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 115. 111 
41. Népi lakóház Petőfi tér 14. 370 
42. Népi lakóház Dobogókői út 1. 366 
43. Népi lakóház Dobogókői út 3. 365 
44. Népi lakóház Dobogókői út 4. 384 
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45. Népi lakóház Béla király utca 1. 390 
46. Népi lakóház Béla király utca 6. 427 
47. Népi lakóház Béla király utca 11. 415 
48. Népi lakóház Dózsa György utca 8. 306 
49. Út menti kereszt Kossuth L. u. és Dózs Gy. u. találko-

zása 
277/2 

50. Patzenhoffer-villa Királykúti utca 50. 580 
51. Szentfa-kápolna Malom-patak völgye 061 
52. Községháza (Melizan-panzió) Táncsics Mihály utca 2. 891/1 
53. Bergmann villa Kossuth Lajos utca 2. 831 
54. Lakóház Béla király utca 4/a 428/1 
55. Népi lakóház Duna utca 1. 671/1 
56. Népi lakóház Béla király utca 13.. 414 
57. Lakóház Szent István út 21. 535 
58. Népi lakóház Királykúti utca 34. 690 
59. Lakóház Kossuth Lajos utca 10. 667 
60. Út menti kereszt Községháza mellett 894 
61. Út menti kereszt Hősök tere 919/4 
62. Kopjafa Hősök tere 919/4 
63. Mária szobor Hősök tere 919/3 
64. 1848-as emlékoszlop Községháza előtt 891/1 
65. Kőkapuk Béla király út 8. 425 
66. Pincék Dózsa György utca 289 
67. Pince Bartók Béla utca 9.  660 

Helyi védelemben részesülő beépítés: 

 Megnevezése Beépítés helye Hrsz. 
1.  Királykúti utca páratlan oldal 3-45. 557, 558, 559, 

560, 561, 563, 
564, 565, 566, 
567, 568, 569, 
570, 571, 572, 
573, 574, 575 

Helyi védelemben részesülő kőkapuk: 

 Kőkapu helye Keletkezésének időpontja és típusa Hrsz. 
1. Kossuth Lajos utca 50-52. kétoldali 431 
2. Kossuth Lajos utca 62. kétoldali 359 
3. Kossuth Lajos utca 70-72. kétoldali 349 
4. Kossuth Lajos utca 78.  343 
5. Kossuth Lajos utca 75-79. kétoldali; 1903-ból és 1918-ből 66 
6. Kossuth Lajos utca 81-83. kétoldali; 1914-ből 74 
7. Kossuth Lajos utca 107-113. egyoldali 110 
8. Kossuth Lajos utca 115. keretkapu és kocsikapu 111 
9. Hősök tere 10. kétoldali 505 

10. Szent István út 3-5. Egyoldali; 1907-ből 519 
11. Szent István út 17. kétoldali; 1913-ból 531 
12. Duna utca 5. keretes; 1910-ből 673 
13. Királykúti utca 4. kétoldali 613 

14. Királykúti utca 29. keretkapu és kocsikapu; 1890-ből 568 
15. Dobogókői út 1.  366 

A helyi védelemből törölt objektumok: 

 Megnevezése Objektum helye Hrsz. 
1. Népi lakóház Duna u.9 678 
2. Népi lakóház Szent István út 17. 534 
3. Melléképület Bartók Béla utca  647/2 
4. Népi lakóház Duna u. 8. 617/1 
5. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 63-65. 43-45, 48-50 
6. Népi lakóház Kossuth Lajos utca 71-73. 59, 60 
7. Melléképület Béla király u. 15 422 
8. Népi lakóház Kossuth u. 60-62. 359 

Egyedi tájértékké átminősítésre javasolt   
9. Fa kútház Duna u.  

10. Nyomóskút Kossuth u. 651/1 
11. Fahíd Malom patak  
12. Községháza kertkapuja   
13. Fűzfasor a hajóállomás mellett   

Megsemmisült   
14. Fűzfa Petőfi tér  



DÖMÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 
 

2010. AUGUSZTUS                    52

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ VÉLEMÉNYE ÉS FŐÉPÍTÉSZI HOZZÁJÁRULÁS OTÉK-TÓL EL-
TÉRŐ SZABÁLYOZÁS ALKALMAZÁSÁHOZ: 
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Tervezői válaszok az Állami Főépítész záró véleményére  
 

1. A településfejlesztési koncepciót a település Önkormányzata a településrendezési tervet (határo-
zattal és rendelettel jóváhagyandó munkarészeit) megelőzően hagyja jóvá. Az Önkormányzat a 
településfejlesztési koncepciót is tartalmazó településrendezési eszközeit megküldi a felelős ál-
lamigazgatási szerveknek.  

2. Az Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszterben lévő telkek listája a településrendezési terv 7. 
sz. függelékében pótlólag szerepel. A szerkezeti terv leírásában nem indokolt a terület megjele-
nítése (településrendezési eszközöktől független adat).  

3. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének rendeletszáma a szerkezeti terv leírásá-
nál rögzítésre került (figyelembe vételre került az OTrT, MTrT).  

4. Az elöntés által veszélyeztetett terület határa kifejezés a szabályozási terv jelkulcsánál megfelelő 
– a HÉSZ megállapítja a tartalmát. Az árvízvédelmi terminológiák pontosítására sor került.  

5. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egyeztetési dokumentációra 
adott véleményében kérte a körben 30 m széles védőfásítást. Tervezői válaszokban szereplő 
kompromisszumos megoldási javaslatot (délkeleti oldalon és a régi 11. sz. főúttal párhuzamo-
san) a Felügyelőség elfogadta.  

6. A javított biológiai aktivitásérték számítás a tervezői válaszok végén megtalálható.  
7. A természetközeli terület jelkulcsa összekeveredett az egyeztetési dokumentációban. A jelkulcs 

és övezeti jelek az OTÉK-nak megfelelően (Tk) javításra kerültek.  
8. A Kell-1 és Kell-2 övezetekben pótlólag meghatározásra került az elhelyezhető funkciók köre.  
9. Az általános építési előírások (6.§ (36) bekezdése) és az árvízvédelemről szóló rendelkezések biz-

tosítják, hogy árvízveszélyes területen építés csak akkor kezdhető meg, ha egységes tereprende-
zési terv alapján a vízügyi hatóság által meghatározott biztonságos szintre feltöltik a területet.  

10. A 11. sz. elkerülő főút Duna felőli oldalán beépítésre nem szánt területfelhasználások javasoltak 
(Kk-ir, Kk-s), ahol minden esetben szerepel, hogy árvíztől védendő épületfunkció csak második 
szinten vagy az árvízvédelmi biztonság szintje felett (HNQ1%+1,20m) helyezhető el.  

11. A „területfelhasználás” kifejezés a lehetséges helyeken törlésre vagy módosításra került.  
12. Az őshonos fafajokról és javasolt dísznövényekről szóló lista a településrendezési terv      8. sz. 

függelékében kapott helyet.  
13. A 24.§ (4) második bekezdésében az övezeti jel a helyes, a megnevezése a rossz. A megnevezés 

javításra került.   
14. A beépítésre nem szánt övezetek esetében a minimum zöldfelületi meghatározások törlésre ke-

rültek.  
15. A szabályozási terven a védőtávolságok hiányzó kótázásai pótolásra kerültek.  
16. A szabályzatban a helyzetfeltáró, leíró jellegű megfogalmazások törlésre kerültek.  
17. A hétvégi házas üdülőterületre vonatkozó előírások felülvizsgálatra kerültek.  
18. A magasabb rendű építési jogszabályokból átvett azonos előírások törlésre kerültek.  
19. Az V. fejezet Egyéb előírások tartalmazza a közmű, táj-és természetvédelem, zöldfelület-védelem, 

környezetvédelem, árvízvédelem általános és speciális előírásait. Az általános előírásoknak van 
jelentősége az építési szabályzatban. A részletes szabályokat értelemszerűen a vonatkozó maga-
sabb rendű jogszabályok tartalmazzák. A felelős államigazgatási szervek a szabályzatot ezen 
előírásokkal együtt véleményezték, az előírások törlése a jóváhagyás szakaszában nem korrekt.  

20. A tervtanácsi kötelezettségre vonatkoztatva a „legalább helyi tervtanács” terminológia került 
megállapításra az „illetékes tervtanács” kifejezés helyett. Dömösnek szándékában áll tervtanács 
működtetése, de ha ezt a község mégsem tudja megoldani, akkor is megfelelő az előírás – a terü-
leti építész kamara feladata ebben az esetben a helyi tervtanács működtetése. 

21. Az eldöntendő engedélyezési kérdések a szabályzatból törlésre kerültek.  
22. Telekalakításra vonatkozó előírások pontosításra kerültek.  
 
 

23. A konkrét jogszabályi helyek megnevezései a szabályzatból törlésre kerültek.  
24. A módosult jogszabályokkal összefüggésben a HÉSZ javítására sor került.  
25. A földrajzi elnevezések, helyszíni megjelölések szerepeltek eddig is a szabályozási tervlapokon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tervezői válaszokat Dömös Község Önkormányzatának álláspontját tükrözve a szakági tervezők be-
vonásával összeállították: 
 
 

 
 
 

Havas Mária         Móricz Anna 
Felelős tervező       Tájépítészmérnök 
 
 
Budapest, 2010. július 1. 
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Javított biológiai aktivitásérték számítás 
Tervezett 
módosítás 
helye 

Módosítás Módosítási 
terület 
nagysága 
(ha) 

A jelenlegi 
terület-
felhasználás 
BIA értéke 

A tervezett 
területfel-
használás 
BIA értéke* 

BIA különb-
sége 

Számított 
biológiai 
aktivitásér-
ték 

Pontérték 
további 
indoklása 

Köves-
patak, lakó-
terület 

szántó --> 
Lke10 2,66 3 4,2 1,2 3,19 

 

Köves-
patak, köz-
park 

szántó --> 
Zkp2 0,76 3 6 3 2,28 

 

Köves-
patak, kü-
lönleges 
idegenfor-
galmi terület 

szántó --> 
Kid-Sz2 

11,4 3 4,05 1,05 11,97 

Üü pontér-
tékét 
figyelem-
be véve 
60%-os 
zöldfelületi 
mini-
mummal 
korrigálva 

Pilismarót, 
gazdasági 
terület 

szántó --> 
Gksz 4,3 3 0,375 -2,625 -11,29 

 

Pilismarót, 
gazdasági 
terület, er-
dőterület 

szántó --> 
Ev 1,76 3 9 6 10,56 

 

Kertekalja, 
lakóterület 

kert --> Lf2 
4,6 6 3,75 -2,25 -10,35 

 

Kertekalja, 
különleges 
ellátó terület 

kert --> Kell 

1,58 6 2,8 -3,2 -5,06 

Vt pontér-
tékét 
figyelem-
be véve 
40%-os 
zöldfelületi 
mini-
mummal 
korrigálva 

Kemping, 
idegenfor-
galmi terület 

keming --> 
Kid-Sz1 2,06 3,5 2,7 -0,8 -1,65 

 

Tervezett 
főút, köz-
park 

kert --> 
Zkp2 2,33 6 6 0 0,00 

 

Bergmann 
villa, külön-
leges láto-
gatóközpont  

kert --> Kl 

2,1 6 4,2 -1,8 -3,78 

Vt pontér-
tékét 
figyelem-
be véve 
60%-os 
zöldfelületi 
mini-
mummal 
korrigálva 

Alsórét, 
lakóterület 

ligetes állo-
mány --> 
Lke6 

3,1 6 3,9 -2,1 -6,51 
 

Kertekföle, 
lakóterület 

kert --> Lf4 4,07 6 4,06 -1,94 -7,90 
 

Kertekföle, 
üdülőterület 

kert --> Üü3 
3,15 6 3,375 -2,625 -8,27 

 

Királykúti 
utca, lakóte-

erdő --> 
Lke7 0,13 9 4,2 -4,8 -0,62 

 

rület 

Prépostság gyepes, 
ligetes állo-
mány --> 
Kk-tb 

2,58 6 6   

Beépítés-
re nem 
szánt 

Prépostság gyepes, 
ligetes állo-
mány --> 
Ktb 

2,35 6 4,375 -1,625 -3,82 

3,5 ponttal 
figyelem-
be véve 
(állat- és 
növény-
kertek, 
temetők 
területe) 
50%-os 
zöldfelületi 
mini-
mummal 
korrigálva 

Szuha, lakó-
terület 

kert --> 
Lke4 5,3 6 3,9 -2,1 -11,13 

 

Szuha, üdü-
lőterület 

kert--> Üh2 

0,66 6 4,9 -1,1 -0,73 

Üh övezet 
kijelölése 
esetén, 
70%-os 
zöldfelületi 
mini-
mummal 
kalkulálva 

Szuha, er-
dőterület 

kert--> Ev 1,65 6 9 3 4,95 
 

Korábbi 
anyagnyerő
hely, lakóte-
rület 

ligetes állo-
mány --> 
Lke11 0,45 6 4,5 -1,5 -0,68 

 

Kertekföle, 
erdőterület 

kert --> Ev 1,5 6 9 3 4,50 
 

Vöröshegyi 
szőlők, er-
dőterület 

beerdősülő 
legelő --> 
Evb 

18,1 6 9 3 54,30 
 

      Összesen:   

* HÉSZ alapján arányosan módosított   19,98  
 
A számítást az egyeztetési eljárás során hatályban lévő 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján korrigál-
tuk. 
A számítás igazolja, hogy a tervezett módosítások során elvesző biológiai aktivitásérték pótlása biztosí-
tott. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
 

Kijelentem, hogy Dömös teljes közigazgatási területére vonatkozó 2009. évi telepü-
lésrendezési terve megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési köve-
telményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet előírásainak. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 2. 
 

          
Havas Mária 

vezető településtervező 
TT-1/1065-06 
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