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BEVEZETŐ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATHOZ 

A vizsgálati munkarész megalapozásához térinformatikai elemzés elkészítésére került sor. 
A legtöbb fejezethez tartozik egy nagy felbontású, A3 méretű vizsgálati térképlap. A 
jelentős számú vizsgálati térképlap a Megalapozó Vizsgálat szerves részét képezi.  

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Dömös község az Közép-Dunántúli régióban helyezkedik el, azon belül Komárom-
Esztergom megye legkeletibb részén, a Dunakanyarban. A község 2000 óta az Esztergomi 
kistérség, illetve 2013-tól az Esztergomi járás tagja. A Duna folyam jobb partján 
helyezkedik el. A Duna azonos partján Visegrád város, Pilisszentlászló község, 
Pilisszentkereszt község és Pilismarót község határolják. 

Dömös elhelyezkedése 

 
Forrás: Szerző készítése a TeIR alapján 

Lakónépessége 1178 fő (KSH, 2020.01.01.). Területe: 2400,73 ha a legfrissebb állami 
alapadatok alapján. Dömöst a következő települések határolják: Pilismarót község, 
Pilisszentkereszt község, Pilisszentlászló község, Visegrád város, Nagymaros város, 
Zebegény község. [lsd. Térképmelléklet: Településhálózat] 

Területén autópálya nincsen, a főútvonalak közül a 11. sz. másodrendű főútvonal 
(Budapest-Esztergom-Tát) halad át. A településhez legközelebb az M2 autópálya 
helyezkedik el, amelynek állandó megközelítését a Duna-hidak elhelyezkedése nehézkessé 
tesz. Dömös közigazgatási területét mellékutak nyomvonala nem érinti. A legközelebbi 
csatlakozó nyomvonalak Visegrádon az 1116 j. Szentendre-Visegrád összekötő út, illetve 
a 11324 j. Pilismaróti hajóállomáshoz vezető út. 

A település vasúti személyszállítási kapcsolattal nem rendelkezik közvetlenül, azonban a 
Duna folyam túlpartján halad a MÁV 70. sz. Budapest-Szob vasútvonala, amely a magyar 
és az európai törzshálózat tagja, ez a vonal komp segítségével érhető csak el, amely 
azonban csak a nyári időszakban üzemel. A következő legközelebbi vasútvonal 
Esztergomban található, amely fejállomásról indul a MÁV 2-es számú Budapest-Esztergom, 
illetve a MÁV 4-es számú Esztergom-Almásfüzitő vasútvonala. 

A főúti kapcsolat a főváros felé biztosított, az autópálya, valamint a vasúti kapcsolat 
azonban korlátozott. 
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Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) 
térinformatikai adatbázisa tartalmazza a magyarországi munkaerőpiaci vonzásközpontok 
(Local Labour System – LLS) elhelyezkedését. Az adatbázis szerint Dömös község Budapest 
munkaerőpiaci vonzáskörzetébe tartozik. A térségben ezen felül Esztergom, illetve Vác 
jelenik meg, mint munkaerőpiaci vonzásközpont. (Az adatbázis a 2010. év körüli adatokat 
tartalmazza.) 

Munkaerőpiaci vonzásközpontok (LLS) – 
Forrás: TEIR rendszer 

Települések népességszámuk szerint arányos 
körökkel jelölve – Forrás: DTA50 – saját 

szerkesztés 
Forrás: https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./ApplicationDefinition.xml 

A munkaerőpiaci vonzásközpontokon felül megvizsgáltuk a Dömösre ingázók, illetve a 
Dömösről ingázók számát. Az ingázók száma megmutatja, hogy munkaerőpiaci 
szempontból mely települések vannak hatással Dömösre, illetve, hogy Dömös mely 
településekről vonz munkaerőt. Dömös településhálózati szerepének egyik vetületét 
szemlélteti a településre, illetve a településről ingázók száma. 

Ez alapján látható, hogy Dömös lakosságának jelentős része ingázik. Dömösre való ingázás 
három településről mérhető: Esztergomról, Pilismarótról és Visegrádról. Az adatokból 
kiderül, hogy a településre legtöbben a szomszédos Pilismarótról érkeznek. Az adatbázis a 
Dömösről való elingázás tekintetében már sokkal nagyobb szórást mutat. Itt Budapest és 
Szentendre mellett a Dunakanyar több települése is megjelenik, s ezen kívül Budaörs, 
Piliscsaba és Dorog a távolabbi települések közül. Az adatok megfigyeléséből kiderül, hogy 
Dömös tekintetében a legfontosabb céltelepülések Esztergom Pilismarót és Visegrád, de 
Budapest szerepe sem elhanyagolható. Dömösről a legtöbben Visegrádra mennek át 
dolgozni, amely az akkori aktív korú népesség közel negyedét jelentette. Az is 
megállapítható, hogy az aktív korúak kicsivel több, mint fele a településen kívül talált 
magának munkahelyet. 

Ingázók száma Dömös községre: 
- Esztergomról ~ 6 fő 
- Visegrádról ~ 6 fő 
- Pilismarótról ~ 10 fő 

Ingázók száma Dömös községről: 
- Piliscsabára ~ 1 fő 
- Leányfalura ~ 1 fő 
- Budaörsre ~ 1 fő 
- Pilisszentlászlóra ~ 2 fő 
- Tahitótfalura ~ 3 fő 
- Dorogra ~ 6 fő 
- Szentendrére ~ 11 fő 
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- Dunabogdányra ~ 12 fő 
- Budapestre ~ 40 fő 
- Pilismarótra ~ 52 fő 
- Esztergomra ~ 112 fő 
- Visegrádra ~ 207 fő 

Forrás: https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./ApplicationDefinition.xml 

Ingázás Dömösre 
Forrás: TEIR rendszer 

Ingázás Dömösről 
Forrás: TEIR rendszer 

Forrás: https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./ApplicationDefinition.xml 

A fentieken túl megvizsgáltuk a térségben, a népességszám változását is, mely egyik 
jellemzője a településhálózati szerepköröknek. Dömös község a népszámlálások alapján, 
valamint 2016. óta a továbbvezetett adatok szerint, egyaránt növekvő tendenciát mutat, 
amely részint a környezetében lévő, döntően a Budapesthez közeli települések 
tendenciáját is jellemzi. Komárom-Esztergom megyében csak elszórtan találhatóak olyan 
települések, melyek népességszáma növekszik, ezek egyike a szomszédos Pilismarót 
község.  

A település két országhatáron átnyúló magyar részvétellel működő Eurorégió tagja. 

Ister-Granum Eurorégió (EGTC) 
Az Ister-Granum ETT a közép-európai régióban elsőként bejegyzett csoportosulás, 
amely a 2003-ban alapított, azonos nevű eurorégió munkáját emelte magasabb szintre. 
A jelenleg 82 helyi önkormányzatot magába foglaló együttműködés a magyarországi 
Esztergom és a szlovákiai Párkány vonzáskörzetét egyesíti. 

‐ Tagok 
o Magyarország (összesen 42 település): Esztergomi és a Szobi járás egésze; 

a Szentendrei és a Pilisvörösvári járás egy része (Dömös az alapító tagok 
között szerepel) 

o Szlovákia (összesen 40 település): a Komáromi, az Érsekújvári és a Lévai 
járás egy része 

‐ Cél 
o A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott 

társfinanszírozás mellett, a területi együttműködésben létrejövő 
programokat, projekteket megvalósítsa. 

o A Csoportosulás további feladatai: 
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o célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, programok, 
projektek végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy 
a nélkül, 

o önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt 
felelősségű szerepvállalására figyelemmel, vállalkozási tevékenység 
folytatása, 

o működési területén tudatosítani a gazdasági, társadalmi kohézió 
megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten 
megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen 
versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit megszerzésük 
folyamatát, valamint a tagok ebben vállalható feladatát, 

o biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához 
szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how, adatok, 
információk szabad áramlását, valamint a Csoportosulás eredményeinek 
széleskörű megismerhetőségét, 

o az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a regionális 
politikát érintő döntések befolyásolása, 

o kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel, továbbá megfelelő pénzügyi 
feltételek biztosítása esetén brüsszeli képviselet létrehozása és 
működtetése. 

Rába-Duna-Vág Eurorégió 
‐ Tagok 

o Magyarország: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye 
és Pest megye 

o Szlovák Köztársaság: Nagyszombati kerület és Pozsonyi kerület 
‐ Cél 

o A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és szociális kohézió 
megerősítése céljából, tagjai között, az I. cikkely 3. pontja szerinti területen 
előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést. 

o A Csoportosulás különös célja, az alábbi fejlesztési területeken megvalósítsa 
a határon átnyúló együttműködést (infrastruktúra, energetika, 
információtechnika, gépjárműipar, idegenforgalom, oktatás, kultúra, sport, 
programmenedzsment közös projektekre, Duna és mellékfolyóinak 
fejlesztése, logisztika, kis és középvállalkozások támogatása, 
környezetvédelem és mezőgazdaság). 

Forrás: http://egtc.kormany.hu/europai-teruleti-tarsulasok-nyilvanatartasa 

Összegzés: 

Dömös térségi helyzetét közlekedés–földrajzi adottságai, illetve a 
Dunakanyarban betöltött központi fekvése határozza meg. Dömös a település 
méretéhez, gazdasági adottságaihoz és domborzati viszonyaihoz képest jó közúti 
ellátottsággal rendelkezik. Legfontosabb közúti kapcsolatát a 11. sz. főút 
biztosítja. 

Munkaerőpiaci szempontból több vonzásközpont is található a térségben, melyek 
hatással bírnak a Községre. Ezek közé tartozik Esztergom és Visegrád. 

A Duna folyam túloldalán található településekkel való kapcsolatát elsősorban a 
Duna hidak száma és elhelyezkedése határozza meg. Legközelebb keleti irányban 
található az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd. Ezen 
túlmenően kapcsolattal rendelkezik még a hajóállomásnál található komp 
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segítségével, ahonnan vonaton elérhető Vác, mely szintén munkaerőpiaci 
vonzásközpont. 

Az ingázási adatok vizsgálatából megállapítható, hogy Dömösről összesen ~ 448 
fő ingázik, mely az akkori aktív korú lakosság 51 %-át tette ki. Az ingázók 
túlnyomó többsége (~207 fő) Visegrádra ingázik. 

Ezeken felül érdemes megállapítani, hogy a település népességszáma növekedést 
mutat a 2016. és 2020. évek között, megjegyzendő, hogy az utolsó három 
népszámlálás adatai kis mértékű, de folyamatos pozitív értékeket mutattak. A 
környező települések jelentős része csökkenő tendenciát mutat, amely 
Budapesthez közeledve növekedő tendenciára vált a népességszám változása 
terén. 

Az Európai Unió keretein belül két Eurorégió (Ister-Granum, Rába-Duna-Vág) 
része. 

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS 
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS 
MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS 
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

Nem lévén frissebb elfogadott stratégiai dokumentum, jelen vizsgálat keretében az Európa 
2020 stratégia kerül bemutatásra. 

Európa 2020 stratégia 

Az Európa 2020 stratégia 10 évre szóló elhatározás. Olyan növekedést hivatott 
megvalósítani, amely: 

‐ intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs 
beruházások hatékonyabbak, 

‐ fenntartható mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és a 
versenyképes iparra való átállás és 

‐ inkluzív/befogadó, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a 
szegénység csökkentésére. 

A stratégia középpontjában öt célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az 
oktatással, a szegénység csökkentésével és az éghajlatváltozással/energiaüggyel 
kapcsolatosak. 

5 kiemelt célkitűzés, melyet 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell: 

‐ Foglalkoztatás: 
o Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya 

elérje a 75%-ot. 
‐ K+F: 

o Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és fejlesztésbe kell fektetni. 
‐ Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: 

o Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 
1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez 
szükséges feltételek). 

o A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. 
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o Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 
‐ Oktatás: 

o A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. 
o El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 
‐ Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: 

o Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 
kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

7 kiemelt, ún. zászlóshajó-kezdeményezés: 

‐ „Innovatív Unió” a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására. 
‐ „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelésére. 
‐ „Európai digitális menetrend” az egységes digitális piac előnyeinek kiaknázására. 
‐ „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdaság fenntartható növekedéséért. 
‐ „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kis és közepes 

vállalkozások) üzleti környezetének javítására. 
‐ „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálására. 
‐ „Szegénység elleni európai platform” a szociális és területi kohézió biztosításáért. 

Tagállami célkitűzések Magyarország számára: 

‐ Foglalkoztatási ráta: 75%. 
‐ K+F a GDP százalékában: 1,8%. 
‐ Széndioxid-kibocsátás csökkentésének célkitűzése: 10%. 
‐ Megújuló energia aránya: 14,65%. 
‐ Energiahatékonyság – az energiafogyasztás csökkentése: 2,96 millió tonna. 
‐ Korai iskolaelhagyás százalékban: 10%. 
‐ Felsőoktatás százalékban: 30,3%. 
‐ A szegénység, vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett emberek 

arányának csökkentése: 450.000 fő. 

Az Európai Unió 2014-2020-ra vonatkozó tematikus céljai 

11 tematikus cél: 

‐ A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 
‐ Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák 

használatának és minőségének javítása. 
‐ A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és vízgazdálkodási 

ágazat versenyképességek javítása. 
‐ Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 

minden ágazatban. 
‐ Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés 

előmozdítása. 
‐ A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 
‐ A fenntartható közlekedés előmozdítása, a kapacitáshiányok megszűntetése a főbb 

hálózati infrastruktúrákban. 
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‐ A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 
‐ A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 
‐ Az oktatásba, a készségfejlesztésbe és élethosszig tartó tanulásba történő 

beruházás. 
‐ Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

Területi fejlesztés prioritásai: 

‐ Policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés. 
‐ Integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, valamint a vidéki és sajátos adottságú 

régiókban. 
‐ A határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi integrációja. 
‐ A régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének 

biztosítása. 
‐ A területi összeköttetések javítása az egyének, a közösségek és a vállalkozások 

érdekében. 
‐ A régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és összekapcsolása. 

Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról – 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 

Jövőkép 2030 

- Vonzó gazdasági környezet, dinamikus gazdaság 
- Gyarapodó népesség, közösségek 
- Stratégiailag hasznosított természeti erőforrások 
- Kiegyenlített térszerkezet 
- Közép-európai gazdasági és szellemi központ 

Átfogó célok 2030 

- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 
Specifikus célok: 

 Versenyképes, innovatív hálózati gazdaság 
 Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás 

- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 
Specifikus célok: 

 Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és 
sportgazdaság 

 Kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I 
 Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, romaintegráció 
 Jó állam: szolgáltató állam és biztonság 

- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme 

Specifikus célok: 
 Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és 

környezetünk védelme 
- Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 

Specifikus célok: 
 Az ország makroregionális szerepének erősítése 
 Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 
 Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
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 Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
 Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és 

gazdaságösztönzés 
 Összekapcsolt terek, az elérhetőség és mobilitás biztosítása 

Nemzeti prioritások 2014-2020 

- Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben 
- Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé 
- Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé 
- Népességi és közösségi fordulat 
- Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaságban 

Komárom-Esztergom megyére vonatkozó fejlesztési irányok az OFTK szerint 

- Oroszlány-Tatabánya-Tata-Komárom városhálózati csomópont fejlesztése: 
Tatabánya gazdasági központi szerepének megőrzése-további megerősítése mellett 
versenyképes, innovációt és befektetéseket támogató, családbarát urbanizált táj 
kialakítása, az elért eredmények megtartásához szükséges infrastrukturális és 
gazdasági célú fejlesztések folytatása, az Által-ér völgyének fenntartható 
vízgazdálkodási, ökológiai, rekreációs fejlesztése. 

- Esztergom-Párkány és Komárom-Komarno várospárok központszerepének 
fejlesztésére építve a Duna mente struktúraváltása: az észak-déli kapcsolatok 
megerősítése-kiépítése, a nemzetközi térszervező funkciók, összehangolt 
logisztikai kapacitások, meglévő gazdasági potenciálok hasznosítása, az 
árvízvédelem és az intermodális közlekedésfejlesztés összehangolása, diverzifikált, 
nem szállításigényes gazdaság; a Duna, a dombvidék, a világörökség várományos 
területek turisztikai potenciáljainak kihasználása). 

- A megyei vidéki tájak új egyensúlyának kialakítása (kisalföldi agrárvertikum 
nagytérségi integrációja; integrált fenntartható vízgazdálkodás infrastruktúrája, 
kooperáló erős vidéki közösségek innovatív kezdeményezéseinek támogatása; a 
munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása, központi szerepű települések 
funkciójának megerősítése; élhetőség, rekreációs funkció és a dombvidéki 
mozaikos táj adottságaira épülő helyi gazdaság együttműködésre épülő 
fejlesztése). 

- Rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi 
feldolgozó-kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, 
fenntartható területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások 
felszámolása, tájgondnokság megszervezése, kooperációra épülő tájfejlesztés. 

- A megye energiaipari pozíciójának megerősítése az energiaszektor 
struktúraváltására építve (a táji, környezeti, térszerkezeti adottságok, az európai 
(Duna régiós) és az országos energiastratégia és a befektetői szándékok 
összehangolt figyelembe vételével). 

- Kvaterner szektor, K+F, felsőoktatás és középfokú szakképzés megerősítése, az 
együttműködési kultúra és a vállalkozási hajlandóság erősítése, a leszakadó 
településrészek és társadalmi csoportok integrálódásának, felzárkózásának, 
befogadásának ösztönzése. 
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Dömös község térségi elhelyezkedése az OFTK szerint 

Az OFTK Demográfiai prognózis 
(2010-2021) becslései alapján, 
Dömös területén 0,01 és 10 % 
közötti népesség növekedést jósolt 
a 2010-es bázisévhez képest. 
(15. ábra – Demográfiai prognózis) 

Az OFTK funkcionális térségeket 
bemutató ábrája szerint Dömös 
község az alábbi térségekbe 
tartozik: 
- Budapest körüli rekreációs 
zóna 
- Gazdasági-technológiai 
magterület 
- Turisztikai funkciójú területek
(34. ábra – Funkcionális térségek) 

Az OFTK a KSH szerinti agglomeráció lehatárolásán túl határozza meg a Budapesti 
agglomeráció területét. 

E szerint Dömöst a városhálózati 
elhelyezkedése alapján, a 
Budapesti agglomeráció külső 
részének tekinti.  
Ezen felül a községet a Budapest 
körüli 40-80 km-es 
ipari/logisztikai gyűrű 
területének tekinti. 
Az ábra a fentieken túl Dömös 
községet az Esztergom-Párkány 
környezetében kialakult 
határon átnyúló agglomerációs 
térség tagjai közé sorolja. 
(39. ábra – Városhálózat) 

Egyéb megállapítások: 

A koncepció megállapítja, hogy a megye az Európai Duna Régió kiemelkedő fejlődési 
potenciálú Bécs-Budapest gravitációs térségében helyezkedik el. 



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 14 

1.2.14 A gazdasági visszaesés rontja a foglalkoztatottságot 

„A szekunder szektor jelentősége a foglalkoztatásban főleg az ipari tradíciókkal rendelkező 
és a rendszerváltás után újraiparosított térségekben, Fejér, Nógrád és Komárom-
Esztergom megyében a legmagasabb, míg Budapesten a legalacsonyabb.” 

Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepciója – 2014. 
március 

Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata elindult. 
Jelen vizsgálat keretében hatályos stratégiai dokumentum kerül bemutatásra. 
 
Jövőkép:  Stabilan az élvonalban – szembenézve a kihívásokkal – új térszerkezeti 

erővonalak és térségi együttműködési hálózatok kiépülésére, a tudás- és 
információs társadalomba történő felzárkózásra és a sokrétű alkalmazkodás 
feltételeinek megteremtésére épül. 

A megye területfejlesztési elvei: 

o Addicionalitás 
o Partnerség 
o Nyitottság elve 
o Területi kohézió, ami koncentrációra, kapcsolatokra és intézményesülő 

horizontális és vertikális kooperációra épül 
o Programozás elve és a területiség elve 
o Fenntarthatóság 
o Esélyegyenlőség 

Átfogó, stratégiai és specifikus célok: 

o Átfogó célok 2030: 
 A1 átfogó cél: Városhálózati csomópont: XXI. Századi urbanizált táj 

(A gazdaság motorja az élhető, szolgáltató, klímatudatos 
városegyüttes) 

 A2 átfogó cél: Duna menti térség új minősége (Határon átnyúló erős 
kapcsolatokra épülő új környezet, új szerepek, új imázs) 

 A3 átfogó cél: A megyei vidéki tájak új egyensúlya (Több szinten 
kooperáló erős vidéki közösségek) 

o Stratégiai célok rendszere 2014–2020 
 T1 Területi cél: Városhálózati csomópont nagytérségi integrációja, 

hálózatok, gazdaság és társadalomfejlesztés / prioritások: 
 Tatabánya központú többpólusú várostérség Bécs-Pozsony-

Budapest növekedési zónában betöltött szerepkörének térségi 
integrációra és térszerkezeti-gazdasági kohézióra épülő 
megerősítése 

 Környező régiópólusok felé hiányzó kapcsolatok kiépítése és 
meglévő kapacitások felértékelése, intelligens, környezettudatos 
közlekedési-szállítási rendszerek kialakítása 

 A várostérség népességmegtartó képességének 
munkamegosztásra, egyedi arculatokra és közös értékekre épülő 
megerősítése 

 Által-ér völgy vízrendszere integrált erőforrás- és 
környezetgazdálkodásának megalapozása, rekreációs-turisztikai 
célú megújítása 
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 T2 Területi cél: Ikervárosok és térségük határon átnyúló 
együttműködése, nemzetközi térszervezés / prioritások: 
 Észak-déli gazdasági-közlekedési tengelyek, interregionális 

logisztikai rendszerek kiépítése-továbbfejlesztése, erőteljes 
rákapcsolódás az európai folyosókra 

 Nemzetközi szerepű ikervárosok térségi szervezőszerepének 
közös tervezésre épülő összehangolása és munkamegosztásra 
épülő megerősítése 

 Integrált örökséggazdálkodás összehangolt megalapozása a 
világörökség-(várományos) területekre fókuszálva 

 T3 Területi cél: Duna mente struktúraváltása / prioritások: 
 Közlekedési és árvízvédelmi infrastruktúra-rendszerek és a Duna 

menti területhasználat és ingatlankínálat összehangolt, integrált 
megújítása 

 Diverzifikált XXI. századi gazdaság megalapozása, innovatív és 
kreatív szolgáltató ágazatok ösztönzése 

 Lakóterületi vonzerő fejlesztése, funkcióbővítő rehabilitáció 
ösztönzése 

 Sajátos sport, rekreációs és turisztikai szerepek, kínálatok-
értékek összekapcsolása és kibontakoztatása 

 T4 Területi cél: Kisalföldi agrárrégió versenyképességének, 
alkalmazkodó és népességeltartó képességének megerősítése / 
prioritások: 
 Kisalföldi és dél-szlovákiai agrárgazdasági és élelmiszeripari 

integráció felépítése, versenyképes élelmiszervertikum 
megerősítése 

 A kisalföldi táj stabilitásának, termésbiztonságának, 
népességeltartó és -megtartó képességének összehangolt 
növelése 

 A táji adottságokra épülő megújuló energetikai vertikum és 
energiahatékonyság komplex fejlesztése 

 Kisalföldi táj élhetőségének, helyi gazdaságának és erőforrás-
gazdálkodásának város-vidék integrációra épülő összehangolt 
fejlesztése 

 T5 Területi cél: Dombvidékek komplex tájgazdálkodásra épülő helyi 
gazdaságának, szolgáltató funkcióinak és alkalmazkodó 
képességének megerősítése / prioritások: 
 A komplex dombvidéki tájgazdálkodás szervezeti, intézményi és 

társadalmi feltételeinek felépítése 
 Életképes, több lábon álló erdőgazdasági vertikum felépítése, 

ágazat foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének 
növelése 

 Táj mozaikosságát, stabilitását és a helyi gazdaság 
diverzifikációját erősítő agrárvertikum, illetve tó- és 
halgazdálkodás ösztönzése 

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

 Dombvidéki térségek élhetőségének térségi szinten összehangolt 
fejlesztése 

 S1 Specifikus cél: A megye gazdaságának és vállalkozási 
struktúrájának diverzifikálása, kiemelkedő gazdasági pozíciójának 
stabilizálása / prioritások: 
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 Nemzeti és megyei húzóágazatok és a dinamikusan bővülő 
zöldipar pozíciójának, nagytérségi integrációjának és térségi 
beágyazódásának megerősítése, a KKV szektor felzárkózásának, 
integrálódásának ösztönzése 

 Tudásalapú gazdaság feltételeinek markáns javítása: felső- és 
középfokú műszaki képzés és szakképzés, innovációs környezet, 
K+F és tudáságazatok térségi szinten összehangolt ösztönzése 

 A megye energiaipari pozíciójának megtartása és megerősítése 
az energiaszektor megújítására-struktúraváltására építve 

 A megye rekreációs turisztikai potenciáljának fenntartható 
hasznosítása, turisztikai ipar foglalkoztatási és jövedelemtermelő 
képességének megerősítése 

 Helyi gazdaság és az okszerű/bölcs erőforrás-gazdálkodás 
feltételeinek megteremtése, fejlesztése a vidéki térségekben 
térségi integrációra, meglévő kapacitásokra, rejtett potenciálokra 
aktiválására építve 

 S2 Specifikus cél: Aktivitás, kreativitás és társadalmi integráció 
kibontakoztatása / prioritások: 
 Az egészségmegőrzés, a rekreáció és az egészségügyi 

szolgáltatások rendszerének térségi szinten szervezett 
tudásalapú interszektorális fejlesztése 

 Piacképes tudás, munkaerő-piaci készségek, képességek és 
korszerű munkakultúra differenciált fejlesztése, vállalkozó kedv 
és kreativitás erősítése, intézményi háttér megújítása 

 Leértékelődött, elszigetelődött települési zárványok, 
szegregálódó területek, településrészek, lakóterületek közösségi 
összefogásra épülő innovatív megújítása, fenntarthatóságának 
növelése 

 A kulturális örökség megújítása, funkcióváltása és folyamatos 
karbantartása a szabad építőipari kapacitások célirányos 
képzésére és hasznosítására alapozva 

 S3 Specifikus cél: Meglévő ipari parkok telephelyvonzó képességének 
növelése, rozsda- és barnamezős területek differenciált 
újrahasznosítása, tájsebek rehabilitációja / prioritások: 
 Vörösiszap-tárolók, meddő- és pernyehányók, tájsebek, sekély 

mélységű alábányászott területek többlépcsős 
(újrahasznosítással egybekötött) rehabilitációja 

 Érzékeny területen lévő barnamezős területek differenciált, 
ütemezett funkcióváltásának elősegítése 

 Kiemelkedő hálózati pozíciójú ipari parkok és barnamezők 
telephelyvonzó képességének megerősítése 

 Majorok, puszták, külterületi üzemi területek differenciált 
vidékfejlesztési célú újrahasznosítása 

Horizontális célok: 

Hazai és határon átívelő térségi hálózatok, együttműködések, munkamegosztás felépítése 

o Területi és ágazati gazdasági, képzési-szakképzési, közintézményi 
együttműködések (klaszter, szövetkezet, közszolgáltatási megállapodások 
stb.) kialakítása, fejlesztése 

o Civil energiák felszabadítása, társadalmi tőke megerősítése a 
klímatudatosság, népességmegtartó-képesség, az egészséges életmód és az 
esélyegyenlőség megerősítése érdekében 
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o Az információs társadalomba való sokrétű bekapcsolódás fejlesztése 
(szélessávú hozzáférés, e-szolgáltatások, esélyegyenlőség, IKT készségek) 

o Hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok „kapacitásépítése”: 
érdekérvényesítő, önszerveződő képesség, közösségépítés 

Megyén belüli, térszerkezeti egységek: 

o hídfővárosok térsége (Komárom-Révkomárom; Esztergom-Párkány) 
o városhálózati csomópont térsége (Oroszlány-Tatabánya-Tata-Almásfüzítő-

Komárom-Révkomárom) 
o dombvidéki térségek 
o Kisalföld térsége 
o Duna-mente térsége 

Forrás: http://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=statikusoldalak/soldal210.inc 

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része – VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI 
TERV – 2015 

Környezeti célkitűzések felszíni vizekre 

o a víztestek állapotromlásának megakadályozása; 
o a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai 

állapot megőrzése, vagy elérése (vagy a kiváló állapot megőrzése); 
o az erősen módosított, vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó 

ökológiai potenciál (hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető 
állapot) és jó kémiai állapot elérése; 

o az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések fokozatos csökkentése 
és a kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és 
veszteségeinek megszüntetése, vagy fokozatos kiiktatása. 

Környezeti célkitűzések felszín alatti vizekre 

o a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve 
megakadályozása; 

o a víztestek állapotromlásának megakadályozása; 
o a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése; 
o a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció 

bármely szignifikáns és tartós emelkedő tendenciájának megfordítása. 

„A VKI 4.7 cikk alapján feltételezhetően a mentességi kritériumoknak megfelelő 
társadalmi-gazdasági igényeket kielégítő okok: 

o Települések fenntartható fejlesztése, árvízvédelme, belvíz és csapadékvíz 
elvezetése, lakosság ivóvízellátása, beleértve a tározást is 

o Mezőgazdasági területek ár- és belvízvédelme, öntözés, állattartás, 
halgazdálkodás vízellátása 

o Ipari- és energiatermelés vízhasználatai, beleértve a tározást és duzzasztást 
is 

o Közlekedési létesítmények védelme és hajózás 
o Turizmus és rekreáció (vízi turizmus, horgászat, fürdés) 
o Vízgazdálkodási célú fentiekbe nem tartozó egyéb (vízvisszatartás, -tározás, 

-átvezetés, természetvédelem, stb.) beavatkozásai” 
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Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (1. melléklet a 27/2015. 
(VI. 17.) OGY határozathoz) 

Jövőkép 

„A jövőképnek az elsődleges tényezője „egy olyan harmonikus, értékkövető és értékőrző 
magyar társadalom, melyben a boldogulás alapja – az anyagi értékek mellett – az 
értékteremtő munka, az egészség, a tudás, az erkölcs (mely többek között hiten, bizalmon 
és tiszteleten alapul), valamint a családi, közösségi és a nemzeti összetartozás, továbbá a 
globális felelősségvállalás”. Ebben a társadalomban fontos érték többek között a 
mértékletesség és a takarékosság, az értékalapú gondolkodás és cselekvés, illetve 
a megtakarítás fontosabb a fogyasztásnál.” 

Legfontosabb stratégiai kihívások 

- az erőforrások takarékos, hatékony használatára támaszkodó környezetbarát 
gazdaság megteremtése; 

- biztonságos és jó minőségű élelmiszer- és vízellátás biztosítása, ahol a 
termőföld és a vízkészletek védelme, fenntartható hasznosítása magas szinten 
biztosított; 

- a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma szolgáltatások védelme, fenntartása; 

- a környezeti lehetőségekhez és korlátokhoz illeszkedő területhasználat. 

Átfogó cél 

„A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához. A környezetügy átfogó felelőssége, hogy feladatai magas 
színvonalú ellátásával segítse elő az ország társadalmi-gazdasági fejlődését, ugyanakkor 
tudatosan lépjen fel a társadalmi és környezeti értékek rombolása ellen és hatékonyan 
közreműködjön a környezeti szemléletformálásban. Ez átfogó, rendszerszemléletű 
megközelítést és a környezeti szempontoknak az élet minden területén való figyelembe 
vételét teszi szükségessé.” 

Stratégiai célok: 

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 
„Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek 
biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas 
színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és 
természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja.” 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
„Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, 
ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a 
biológiai sokféleség csökkenésének megállítása.” 

3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
„Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezet-
szennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére 
épülő fenntartható használat megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 
társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a 
lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A 
fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntartható 
termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás keresleti oldalról erősíti meg a 
termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt. A fenntartható termelés 
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forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és 
energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az 
anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros 
hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások 
fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a 
fogyasztók számára.” 

„Mindhárom célhoz kapcsolódik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség és 
a környezetbiztonság javítása. Ez utóbbi az élet- és vagyonbiztonság szempontjait 
is figyelembe véve kiterjed a szélsőséges természeti folyamatok és természeti 
katasztrófák (pl. árvizek, szélviharok, aszály) előrejelzésére és kárainak 
csökkentésére, valamint az ipari balesetek, technológiai eredetű katasztrófák (pl. vegyi 
balesetek) megelőzésére és kárcsökkentésére.” 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 
(2014. augusztus) 

 

A stratégia Dömös község területét az Esztergom központú kulturális kapcsolat nyomán 
együttműködő térséghez, illetve a főváros vonzástérségébe sorolja, a centralizációt oldó 
térségi együttműködéseket bemutató ábra szerint. 

A stratégia fő célja: 

A 2014-2050-es időszakra kiterjedő stratégia alapvető céljának tekinti, hogy a közlekedési 
infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a lehető legnagyobb 
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mértékben segítse elő Magyarország versenyképességének növelését. A Stratégia célja a 
gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása. 

A közlekedési mobilitás alakítását az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus 
fejlődésével, és nem az egyéni gépjármű-közlekedés rovására kívánjuk elérni, szem előtt 
tartva és érzékelve a környezetkímélő gépjármű-meghajtási módok és technológiák 
térnyerését. 

Társadalmi célok: 

‐ Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése, klímavédelmi szempontok 
érvényesülése. 

‐ Egészség- és vagyonbiztonság javulása (balesetek áldozatainak jelentős 
csökkentése). 

‐ A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése. 
‐ Foglalkoztatás javulása. 
‐ Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása. 
‐ Területi egyenlőtlenségek mérséklése. 
‐ Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása. 
‐ A nemzetközi kapcsolatok erősítése. 

Közlekedési célok: 

‐ Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. 
‐ Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése. 

NEMZETI VÍZSTRATÉGIA A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS 
ASZÁLYKEZELÉSRŐL (a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály 

kezelési politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati 
stratégia) 

Magyarország hazai vízpolitikai célkitűzései: 

- Magyarország elsődleges célkitűzése felszíni- és felszín alatti vizeink minőségi és 
mennyiségi „jó állapotának” elérése és a velük való hosszú távú és fenntartható 
gazdálkodás a Vízgyűjtő- gazdálkodási Tervek és a Nemzeti Környezetvédelmi Programban 
foglaltaknak megfelelően 

- A klímaváltozás hatásainak mérséklése, beleértve az aszálykezelési feladatokat, az 
aszály stratégia kidolgozása 
- Az öntözési feltételek javítása, az öntözéses gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a 
mezőgazdaság versenyképességének javítása 
- A mezőgazdasági termelők terheinek csökkentése, a termelés biztonság 
vízgazdálkodási feltételeinek stabilizálása 
- A települések és a lakosság nem ivóvíz célú vízszükségletének biztosítására a helyi 
víztározás pályázatainak elősegítése 
- Az állam fokozott felelőssége mellett és a vízbiztonság megteremtése érdekében az 
árvizek és belvizek kezelése során a megelőzés, a vizek lehetőség szerinti 
visszatartása, a tározás növelése 
- A Nitrát Irányelv követelményeinek teljesítése a kijelölt érzékeny területeken, a jó 
mezőgazdasági gyakorlat végrehajtásának elősegítése 
- Az állam szerepének erősítése a vízilétesítmények vagyonkezelésében, a 
vízszolgáltatásban, a víziközmű szolgáltatásban, a víziközművek állapotának 
javításában, az EU szabályozás teljesítésében (települési szennyvíz irányelv, 
ivóvízminőség irányelv) 
- A vízügyi hatósági, felügyeleti tevékenység erősítése, megfigyelő rendszerek, 
adatbázisok fejlesztése.  
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- A közfoglalkoztatással ellátható vízgazdálkodási feladatok bővítése, egységes ellátási 
rendszerének kidolgozásával a feladatellátás stabilitásának megteremtése 
- A nemzetközi együttműködés erősítése a vízgazdálkodás területén 
- Az állami vízgazdálkodási feladatok működési és fenntartási finanszírozása, egységes 
normatívák (munkanemenként és tevékenységenként fajlagos költségek) bevezetésével 

A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is 
kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 

Jövőkép: 

A NÉS-2 a mitigációs–adaptációs célkitűzés-kettősnek megfelelően egy-egy 
dekarbonizációs és adaptációs jövőképre (vízióra) támaszkodik: 

- Dekarbonizációs jövőkép: ”a fenntartható fejlődés felé” Magyarország a gazdasági 
versenyképesség és növekedés, a társadalmi jólét megteremtése és a szegénység 
elleni küzdelem, valamint az éghajlatvédelem szempontjait egyaránt 
figyelembevevő pályán fokozatosan áttér az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaságra. A helyesen megválasztott klímapolitikai irányok, a megfelelően 
ambiciózus kibocsátás-csökkentési célok az ország versenyképességét is pozitívan 
befolyásolják, különösen hosszú távon. Az áttérés elsődleges hajtóereje nem a 
nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés szándéka, hanem a fenntartható 
fejlődés nemzetstratégiai céljainak elérése, különösen a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függés mérséklése, az anyag- és energiatakarékos technológiák térnyerése, a 
megújuló energiaforrások elterjedése vonatkozásában. 

- Adaptációs jövőkép: ”felkészülni az elkerülhetetlenre, megelőzni az elkerülhetőt!” 
Hazánk az éghajlatváltozás valószínűsíthető következményeit tekintve Európa egyik 
legsérülékenyebb országa. Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, 
természeti, társadalmi és gazdasági következményeinek elhárítása érdekében az 
alkalmazkodás és a felkészülés teendői – elsősorban a vízgazdálkodás, a 
mezőgazdasági termésbiztonság, valamint a természeti értékeink és az emberi 
egészség megóvása terén – már rövidtávon beépülnek a szakpolitikai tervezésbe 
és a gazdasági döntéshozatalba. 

Átfogó célok: 

A jövőképek elérése érdekében a NÉS-2 háromszintű célrendszerre épül, amelynek elemei 
célhierarchiában rendeződnek egymáshoz. A célhierarchián belül az átfogó célok a hazai 
éghajlatpolitika prioritásait adják meg. 

- Fenntartható fejlődés egy változó világban. Az éghajlatváltozás nemzeti 
(természeti, humán és gazdasági) erőforrásainkat veszélyezteti. Cél az élhetőség 
tartós biztosítása Magyarországon, természeti értékeink, erőforrásaink (termőföld, 
ivóvíz, biológiai sokféleség), és kulturális kincseink megőrzése, valamint az emberi 
egészség kiemelt védelme. Cél továbbá a fenntartható, tartósan fennálló (tartamos) 
fejlődés, amely az erőforrások takarékos és hatékony használatát feltételező 
gazdasági fordulatra és életmódváltásra épül, elősegítve a területi különbségek 
mérséklődését. 

- Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése. Az éghajlatváltozás 
jelenségének, természeti hatásainak, területi jellemzőinek és társadalmi–gazdasági 
következményeinek feltárása tudományos megalapozottságú elemzéseket igényel. 
A tervezési bizonytalanságok csökkentése és az intézkedések hatékonyságának 
nyomon követése érdekében, továbbá a döntéshozatal támogatására komplex 
monitoring rendszer, valamint térinformatikai támogatottságú alkalmazkodási és 
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mérséklési elemző-értékelő mechanizmusok fejlesztése szükséges, amely az 
intézkedések hatékonyságának ellenőrzéséhez is alapul szolgál. A kibocsátás-
csökkentés és az alkalmazkodás költséghatékony lehetőségeinek feltárásához 
célirányos kutatási–fejlesztési, innovációs tevékenységekre kell támaszkodni. 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 

A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-
humán-gazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek 
biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. A négy alapvető 
nemzeti erőforrás területén a célok rendszere a következő. 

1. Emberi erőforrások  
Cél a népességében stabil, egészséges, a kor kihívásainak megfelelő készségekkel és 
tudással rendelkező emberek alkotta, a kirekesztettséget fokozatosan csökkentő 
társadalom. 

2. Társadalmi erőforrások  
Cél a fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható társadalom 
szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése [C2.2]. Mivel 
minden társadalom környezete folyamatosan változik, e változáshoz saját 
önazonosságunk megtartása mellett alkalmazkodnunk kell. Ebből fakadóan karban kell 
tartanunk azon ismereteinket, amelyek a közösség összetartozását és 
fennmaradását szolgálják. 

3. Természeti erőforrások  
A környezeti eltartó képességet mint a gazdálkodás korlátját kell érvényesíteni. 

4. Gazdasági (fizikai) erőforrások  
Fontos az önrendelkezés megfelelő szintjének fenntartása a gazdaságpolitikai 
döntésekben. Cél a fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőkejavak 
amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai 
tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése. Fontos a 
lokalizáció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány 
megteremtése, a helyi gazdasági kapcsolatok (pl. város és vidéke) erősítése. 

Összegzés: 
Dömös fejlődési lehetőségei, Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása a 
különböző fejlesztési dokumentumok, térségi elhatározások keretei által 
meghatározott. Az ismertetett országos és megyei szintű stratégiai 
dokumentumok mozgástere ugyancsak adott volt. Számukra az Európa 2020 
dokumentum jelölte ki a határokat. Több dokumentum felülvizsgálata jelen 
dokumentum elkészítésével párhuzamosan zajlik. A korábbi anyagokban 
rögzített elvek azonban továbbra is támpontot kínálnak a települések számára. 
Kijelenthető, hogy egy település számára nemcsak a belső adottságok, hanem a 
külső körülmények szerepe egyaránt kiemelkedő, így megismerésük alapvető 
elvárás. 

A stratégiákban és programokban meghatározott célok és prioritások közül 
Dömös számára legfontosabbak fontossági sorrend nélkül kiemelésre kerültek:  

- értékteremtő, minőségi, fenntartható, takarékos, kiegyensúlyozott, 
versenyképes fejlődés elérése, 

- rejtett potenciálok aktiválása,  
- lakóterületi vonzerő fejlesztése,  
- helyi közösségek megerősítése,  
- vonzó gazdasági környezet kialakítása,  
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- helyi gazdaság erősítése,  
- munkahelyteremtés és foglalkoztatás hangsúlyos kezelése,  
- éghajlat-, természet-, környezet- és árvízvédelem,  
- kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése,  
- térség turisztikai kínálatának összehangolása, komplex, 

együttműködő fejlesztése,  
- világörökségi várományos területek turisztikai potenciáljának 

kihasználása, 
- turisztikai, rekreációs és egészségmegőrző funkció és a dombvidéki 

mozaikos táj adottságaira épülő helyi gazdaság együttműködésre 
épülő fejlesztése,  

- hagyományokra és természeti értékekre épülő turisztikai kínálat 
fejlesztése,  

- népességeltartó, népességmegtartó képesség növelése,  
- élhető, családbarát, lakott táj kialakítása, 
- társadalmi aktivitás növelése,  
- szegregálódó területek megújítása,  
- térségi felzárkóztatás,  
- partnerség, fenntarthatóság és esélyegyenlőség.  
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 4.§ (2) 
bekezdése kimondja: 

„(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel 
összhangban készülnek.” 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (továbbiakban: az Trtv.) 7.§ (1) bekezdése kimondja: 

„(1) Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra, a 
településképi követelményekre és az építésre vonatkozó szabályokat a 3. §-ban foglalt 
rendelkezésekre is tekintettel e törvény rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani.” 

Az Eljr. 4. melléklete a településszerkezeti terv tartalmi követelményeként írja elő a 
területrendezési tervvel való összhang igazolását. 
Dömös Község Településrendezési Eszközei felülvizsgálatának területrendezési tervvel való 
összhangját az alábbi három jogszabály vizsgálatával kell bemutatni:  
• A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 

évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Trtv.), 
• A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: 9/2019. MvM rendelet), 
valamint 

• Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) KGy 
rendelet (továbbiakban: KEMTrT). 

Dömös Község közigazgatási területét érintő megyei területfelhasználási kategóriák, 
valamint országos és megyei övezetek 

TÉRSÉGI ÖVEZET MEGNEVEZÉSE LEHATÁROLÁS ALAPJA: 
TERVLAP, VAGY ADATSZOLGÁLTATÁS 

ÉRINTI, VAGY NEM 
ÉRINTI 

Megyei területfelhasználási kategóriák 

erdőgazdálkodási térség Komárom-Esztergom Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

mezőgazdasági térség Komárom-Esztergom Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

vízgazdálkodási térség Komárom-Esztergom Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

települési térség Komárom-Esztergom Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

sajátos területfelhasználású 
térség 

Komárom-Esztergom Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

Országos övezetek 
ökológiai hálózat 
magterületének övezete 
Trtv. 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) ÉRINTI 

ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 
Trtv. 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) ÉRINTI 

ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 
Trtv. 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) ÉRINTI 

kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 
Trtv. 3/2. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.) ÉRINTI 

jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 
9/2019. MvM rendelet 1. 
melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.) ÉRINTI 

erdők övezete adatszolgáltatás* ÉRINTI 
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Trtv. 3/3. melléklete (Pest Megyei Kormányhivatal, 
Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály) 

erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 
9/2019. MvM rendelet 2. 
melléklete 

adatszolgáltató 
Lechner Nonprofit Kft.) ÉRINTI 

tájképvédelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 3. 
melléklete 

adatszolgáltatás  
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) ÉRINTI 

világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 
Trtv. 3/4. melléklete 

adatszolgáltatás 
(kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter) 

ÉRINTI 

vízminőség-védelmi terület 
övezete 
9/2019. MvM rendelet 4. 
melléklete 

adatszolgáltatás  
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) ÉRINTI 

nagyvízi meder övezete 
9/2019. MvM rendelet 5. 
melléklete 

adatszolgáltatás 
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) ÉRINTI 

VTT tározók övezete 
9/2019. MvM rendelet 6. 
melléklete 

adatszolgáltatás 
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 
Trtv. 3/5. melléklete 

adatszolgáltatás 
(honvédelemért felelős miniszter) NEM ÉRINTI 

Megyei övezetek 
ásványi nyersanyagvagyon 
övezete adatszolgáltatás** NEM ÉRINTI 

rendszeresen belvízjárta terület 
övezete*** 

adatszolgáltatás 
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

tanyás terület övezete*** - NEM ÉRINTI 

földtani veszélyforrás terület 
övezete 

adatszolgáltatás**** 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti Főosztály 

ÉRINTI 

térszervezői települések 
övezete 

Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.11.1. övezeti 
tervlapja 

NEM ÉRINTI 

térségi együttműködések 
övezete 

Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.11.2. övezeti 
tervlapja 

NEM ÉRINTI 

komplex turizmusfejlesztési 
térségek egyedi övezetei 

Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.12. övezeti 
tervlapja 

ÉRINTI 

Natúrpark- szelíd 
turizmusfejlesztés egyedi 
övezetei 

Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.13. övezeti 
tervlapja 

NEM ÉRINTI 

majorsági táj övezete 
Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.14. övezeti 
tervlapja 

NEM ÉRINTI 

borszőlő termőhelyi kataszteri 
területtel érintett települések 
övezete 

Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.15.1. övezeti 
tervlapja 

NEM ÉRINTI 

zsugorodó kertes területek 
övezete 

Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési Tervének 3.15.2. övezeti 
tervlapja 

ÉRINTI 

* Adat forrása: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely 
** Adat forrása: https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek 
*** Lehatárolása nem ismert, mivel a Komárom-Esztergom megyei tervben nincs ilyen övezet. 
**** Adat forrása: Országos Felszínmozgás Kataszter 

A továbbiakban kizárólag a táblázat szerint érintett térségi területfelhasználásokat és övezeteket 
tekintjük át.  
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2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről 

 

Az Ország Szerkezeti Terve Jelmagyarázat 

 
Országos Területfelhasználási kategóriák: 
- Települési térség 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Mezőgazdasági térség 
- Vízgazdálkodási térség 

Infrastruktúra hálózati elemek: 
- Főút (meglévő): 11. sz. Budapest-Esztergom-
Tát másodrendű főút 
- Országos kerékpárútvonal (tervezett): Alsó-
Dunamente kerékpárútvonal (6-os jelű Euro 
Velo) 

A térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása: 
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére 
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető 
ki; 
c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület,, 
továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel 
egyeztetve kell pontosítani; 
d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának 
megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 
övezetbe kell sorolni.” 

Új beépítésre szánt terület kijelölése 
„12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben 
új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 
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vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) 
pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.„ 
„(1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető 
beépítésre szánt területté.” 

Átmeneti rendelkezések: 
91. § … 
(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket 2021. 
december 31-ig felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell. 

Térségi övezetek: 

Ökológiai hálózat övezetei 
A KEMTrT. 3/1. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás: 

Trtv. „25. § (2) Az ökológiai hálózat 
magterületének övezetében új beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat 
magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.
Trtv. „26. § (2) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.” 

Az övezet a település területét érinti.

Trtv. „27. § (2) Az ökológiai hálózat 
pufferterületének övezetében – a (3) 
bekezdésben meghatározott feltétel kivételével 
– a településrendezési terv beépítésre szánt 
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha 
az a szomszédos magterület vagy ökológiai 
folyosó természeti értékeit, biológiai 
sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti.„ 

Az övezet a település területét érinti.
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Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
A KEMTrT. 3/2. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás: 

Trtv. „28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezetében új beépítésre szánt 
terület – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz 
meg – csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során 
kiadott területfelhasználási engedélye alapján 
jelölhető ki. 
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető.” 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.

Erdők övezete 
A KEMTrT. 3/3. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás: 

Trtv. „29. § Az erdők övezetébe tartozó 
területeket az adott településnek a 
településrendezési tervében legalább 95%-ban 
erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény 
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre 
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, 
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 
területein lévő erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” 
 
 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.
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Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
A KEMTrT. 3/5. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás: 

Trtv. „31. § (1) A világörökségi és 
világörökségi várományos területek 
övezetét a településrendezési tervben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően 
lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt 
világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezetén: 
a) a területfelhasználás módjának és 
mértékének összhangban kell lennie a 
világörökségről szóló törvényben, valamint a 
világörökségi kezelési tervben meghatározott 
célokkal,” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti. 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és 
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
A KEMTrT. 3/2. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás: 

MvM „2. § (1) A településrendezési eszközök 
készítése során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét 
elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni.
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
A KEMTrT. 3/3. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás:  

MvM „3. § (1) A településrendezési eszközök 
készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési 
célokkal összhangban – a természeti és 
kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az 
erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
területén javasolt kijelölni.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.

Tájképvédelmi terület övezete 
A KEMTrT. 3/4. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás:  

MvM „4. § (1) A tájképvédelmi terület 
övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében 
meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, 
valamint a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 
illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 
eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell 
határozni 
a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait,” 

Az övezet a település teljes területét érinti.
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
A KEMTrT. 3/6. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás:  

Mvm „5. § (1) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni 
a vízvédelemmel érintett területeket. A 
kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.

Nagyvízi meder övezete 
A KEMTrT. 3/7. sz. térképmelléklete szerinti
lehatárolás:  

MvM „6. § (1) A nagyvízi meder övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a 
településrendezési eszközökben, a jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési 
szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási 
szerv hozzájárulásával lehet építési 
tevékenységet folytatni. 
(3) A településrendezési eszköz módosítása 
esetén a vízügyi igazgatási szerv 
egyetértésével lehet új beépítésre szánt 
területet kijelölni.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az övezet a település területét érinti.
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2020. (VI. 25.) 
KGy rendelete Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervéről 

Megyei Szerkezeti Terv Jelmagyarázat 
 
Térségi Területfelhasználási kategóriák területe (ha): 
‐ Erdőgazdálkodási térség: 1844,66 ha 
‐ Mezőgazdasági térség: 296,69 ha 
‐ Sajátos területfelhasználású térség: 6,97 ha 
‐ Települési térség: 161,59 ha 
‐ Vízgazdálkodási térség  90,83 ha 

Infrastruktúra hálózati elemek: 
‐ Főút: 

‐  11.  sz.  másodrendű  főút  Budapest‐Esztergom‐Tát 
(meglévő) 

‐   11 sz. főút elkerülő nyomvonala (tervezett) 
‐ Térségi szerepkörű összekötő út: 

‐   térségi szerepkörű összekötő út a 11 sz. főút kiváltása 
után átépített nyomvonalszakaszon 

‐ Országos kerékpárútvonal: 
‐   EuroVelo 6 kerékpárút (tervezett) 

‐ Kikötő: 
‐   térségi kikötő (meglévő) 

‐ Közmű: 
‐   földgázszállító vezeték (meglévő) 
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Komárom-Esztergom megye Területrendezési terve - térségi övezetek 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Az övezet a település területét érinti.

KEMTrT a Földtani veszélyforrás terület 
övezetét 3.10 számú mellékletében rögzíti. A 
tervlap alapján a település teljes közigazgatási 
területével érintett az övezet területével. 

A Pest Megyei Kormányhivatal, 
Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/663-3/2018. 
ügyiratszámú előzetes véleményében az 
alábbiakat írta: 

„Felszínmozgással kapcsolatban egy adat 
van: 2018-ban a Királykúti utca 37. és 
39. számú ingatlanok mögött volt 
partfalomlás.” 

Országos Felszínmozgás Kataszter: 
‐ azonosító: OEV_10183 10183. számú 

esemény > partfalomlás 
‐ azonosító: OEV_10187 10187. számú 

esemény > partfalomlás fák és cserjék 
folyamatosan vastagodó gyökereinek 
feszítő hatására 

A hatályos terven szerepel a Bányakapitányság 
egy korábbi adatszolgáltatása alapján az 
erózió-, defláció érzékeny terület határa. 

Az önkormányzat a továbbiakban is fel kívánja 
tüntetni e lehatárolásokat a településrendezési 
eszközeiben és ehhez kapcsolódóan a HÉSZ-
ben előírásokat fogalmaz meg az építési 
biztonság fenntartása érdekében. 
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Komplex turizmusfejlesztési térségek egyedi övezetei 

 

Az övezet a település területét érinti.

KEMTrT a komplex turizmusfejlesztési térségek 
egyedi övezeteit 3.12. számú mellékletében 
rögzíti. A tervlap alapján a település teljes 
közigazgatási területével érintett a Duna 
mente komplex turizmusfejlesztési térség 
övezet területével. 
2. § 11) „Komplex turizmusfejlesztési térségek 
egyedi övezete: Komárom-Esztergom megye 
területrendezési tervében egyedileg 
meghatározott övezet, melynek célja a megye 
sajátos adottságain, meglévő és potenciális 
desztinációin alapuló térségi léptékű turisztikai 
fejlesztések összehangolása.” 
9. § (2) „Az övezettel érintett településeknek a 
településrendezési eszközeinek készítése és 
módosítása során biztosítani kell a 1550/2017. 
(VIII. 18.) kormányhatározatban és a megyei 
fejlesztési dokumentumokban szereplő 
célkitűzések megvalósítását szolgáló turisztikai 
fejlesztések elhelyezését.” 

9. § (3) „Turisztikai célú fejlesztési területek kijelölésekor, területfelhasználásuk meghatározásakor 
figyelembe kell venni a megyei fejlesztési dokumentumokban meghatározott turisztikai célokat, 
fejlesztési igényeket.” 
9. § (5) „A Duna-mente komplex turisztikai térség övezetével érintett települések településfejlesztési 
koncepciójának készítésekor figyelembe kell venni a Világörökségi Várományos Helyszínek 
Jegyzékéről szóló MvM rendelet szerinti, ”A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi 
szakasza” (továbbiakban: Limes), a „Komárom/Komarnoi erődrendszer” és az „Esztergom és 
Visegrád középkori magyar királyi központok, valamint az egykori Pilisi királyi erdő területe” 
világörökségi várományos területek egyetemes értékeit és az azokat hordozó attribútumokat.” 
[Forrás: KEMTrT] 

Zsugorodó kertes területek övezete 

 

KEMTrT a zsugorodó kertes területek övezetét 
3.15.2. számú mellékletében rögzíti. A tervlap 
alapján a település teljes közigazgatási 
területével érintett az övezet területével. 

2. § 13) „Zsugorodó kertes területek: 
Komárom-Esztergom megye területrendezési 
tervében egyedileg meghatározott övezet, 
melybe azon települések közigazgatási területe 
tartozik, ahol egyes zártkertekben a kertes 
tájhasználaton belül a művelés mértéke 
fokozatosan csökken, a felhagyott területek 
aránya nő, és előrehaladott a szukcessziós 
folyamat.” 
12. § (2) „A kertes vegyes használatú területek 
övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek kidolgozása 
során részletes vizsgálatok alapján kell 
lehatárolni és elemezni a kertes területek 
(zártkertek) jellegzetes egységeit (használat, 
funkciók, fenntartás szintje, parlagosodás, 
erdősülés, településkép).” 
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12. §  (4) „A borszőlő termőhelyi kataszterbe nem tartozó, zsugorodó kertes területtel 
rendelkező települések településrendezési eszközeinek készítése során meg kell vizsgálni 
a kertes mezőgazdasági területek valós területhasználat szerinti területfelhasználási 
egységbe sorolásának lehetőségét.” [Forrás: KEMTrT] 

Összegzés:  
A területrendezési tervek hatályban lévő térségi területfelhasználásai és térségi 
övezetei kerültek vizsgálatra. Az országos övezetek közül az országos ökológiai 
hálózat övezetei, a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete, az erdők övezete, az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete, a tájképvédelmi terület övezete, a világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete, a vízminőség-védelmi terület övezete és a 
nagyvízi meder övezete, míg a megyei övezetek közül a földtani veszélyforrás 
terület övezete, a komplex turizmusfejlesztési térségek egyedi övezetei és a 
zsugorodó kertes területek övezete érinti Dömös területét. Ezek egy része 
korlátozási tényező, egy része pedig szabályozási vonzattal rendelkezik. 

1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Nagymaros város Településszerkezeti 
Tervének részlete 

Forrás: Nagymaros TSZT egybedolgozott anyag 
(2018 január) 

Nagymaros város 
Nagymaros város 106/2001. (XII. 11.) sz. 
határozatával fogadta el 
Településszerkezeti Tervét, amelyet 
legutóbb 202/2017. (XI. 27.) sz. 
határozatával módosított. 
Dömös közigazgatási határával az alábbi 
területfelhasználások határosak: 

- folyó- patakmederrel (vízgazdálko-
dási terület) kapcsolódik 
közvetlenül, 

- amely mögött vasútterület, és 
közlekedési terület fut, 

- majd nagy kiterjedésű erdőterület 
következik. 

A két település között vonalas infrastruktúrahálózati elem nem található. Azonban a 
Duna-parton futnak az alábbi elemek: 

- 12. sz. Vác-Szob másodrendű főút, 
- e mellett fut a Dunaparton az EuroVelo 6 elnevezésű kerékpárút meglévő 

nyomvonala, 
- a MÁV 70. sz. Budapest-Szob vasútvonala, amely a magyar és az európai 

törzshálózat tagja, 
- illetve itt található a Nagymaros-Dömös átkelés (kishajó) 

Nagymaros Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata megkezdődött. 
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Pilismarót Településszerkezeti Tervének 
részlete 

Forrás: Pilismarót módosított TSZT 
(jóváhagyott anyag) 
(123/2013. (XI. 06.) határozattal módosított 
anyag) 
Pilismarót község 7/2004. (II. 23.) 
határozatával hagyta jóvá 
Településszerkezeti Tervét. 

Pilismarót község 
Dömös közigazgatási határával az alábbi 
területfelhasználások határosak: 

- kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
terület 

- közlekedési terület 
- védelmi rendeltetésű erdőterület 

(amely a közigazgatási határ menti 
területek jelentős részét lefedi) 

- általános mezőgazdasági terület 
- vízgazdálkodási terület 

A két település között az alábbi vonalas 
infrastruktúrahálózati elemek szerepelnek 
a településszerkezeti terven: 

- 11. sz. főút meglévő és kiváltó 
nyomvonala 

- EuroVelo 6 kerékpárút nyomvonala 

Pilisszentkereszt Külterületi településszerkezeti 
tervi részlete 

Forrás: Pilisszentkereszt TSZT jóváhagyott 
anyag 
Pilisszentkereszt község 39/2011. sz. ÖKT. 
határozatával fogadta el Település-
szerkezeti Tervét. 

Pilisszentkereszt község 

Dömös közigazgatási határával az alábbi 
területfelhasználások határosak: 

- üdülőházas üdülőterület 
- különleges beépítésre szánt 

sportterület 
- közlekedési területek 
- zöldterületek (közpark és közkert) 
- védelmi rendeltetésű erdőterület 
- különleges beépítésre nem szánt 

hírközlési terület 
- vízgazdálkodási terület 

(vízbeszerzés területe) 

A két település között az alábbi vonalas infrastruktúrahálózati elem szerepel a 
településszerkezeti terven: 

- 11115 j. Dobogókő bekötő út, amelynek utolsó szakasza közvetlenül a közös 
közigazgatási határ mellett fut 

- országos kék túra útvonala 
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Forrás: Pilisszentkereszt (Dobogókő) szabályozási tervi részlet 

A Dömös közigazgatási területén elhelyezkedő 080 hrsz.-ú TV- és rádióállomás telkéhez 
kapcsolódik a Pilisszentkereszti 057/65 hrsz.-ú ingatlan, és a két telek együttes 
megközelítése Pilisszentkereszten keresztül biztosított a 11115 j. Dobogókő bekötő úton.

Pilisszentlászló Településszerkezeti Tervének 
részlete 

Forrás: Pilisszentlászló TSZT anyag (2009) 
Pilisszentlászló község 22/2009. (IV.08.) 
számú határozatával fogadta el 
Településszerkezeti Tervét. 

Pilisszentlászló község 

Dömös közigazgatási határa mentén 
kizárólag védelmi rendeltetésű erdőterület 
területfelhasználás található, amelyet 
olykor egy-egy a terület feltárását szolgáló 
keskeny út keresztez. 

A két település között vonalas 
infrastruktúrahálózati elem a település-
szerkezeti terven nem került ábrázolásra. 

A község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
6/2009. (IV. 08.) számú rendelete a 
10/2013. (VII. 22.), valamint a 8/2018. 
(VII. 06.) önkormányzati rendeletekkel 
került módosításra. 

A település Képviselő-testülete 49/2003. 
(VII. 2.) sz. határozatával fogadta el 
Településfejlesztési Koncepcióját. 
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Visegrád város településszerkezeti tervi 
részlete 

Forrás: Visegrád TSZT jóváhagyott anyag 
Visegrád város 55/2019. (03. 27.) 
önkormányzati határozatával fogadta el 
Településszerkezeti Tervét. 

Visegrád város 

Dömös közigazgatási határával az alábbi 
területfelhasználások határosak: 

- kertvárosias lakóterület 
- közúti közlekedési terület 
- zöldterület 
- erdőterület, védelmi elsődleges 

rendeltetéssel (a közigazgatási 
határ java része mentén) 

- vízgazdálkodási terület 

A két település között az alábbi vonalas 
infrastruktúrahálózati elemek szerepelnek 
a településszerkezeti terven: 

- 11. sz. főút 
- EuroVelo 6 kerékpárút nyomvonala 

A közigazgatási határon átnyúlik Dömös 
területére egy szennyvízátemelő 150 m-es 
védőterülete 

A Visegrádi Önkormányzat 3/2019. 
(III. 27.) önkormányzati rendeletével 
fogadta el Helyi Építési Szabályzatát. 

Zebegény Településszerkezeti Tervének 
részlete 

Forrás: Zebegény TSZT jóváhagyott anyag 
Zebegény község 30/2017. (III. 08.) Kt. 
határozatával fogadta el Település-
szerkezeti Tervét. 

Zebegény község 

Dömös közigazgatási határával nagyon kis 
szakaszon érintkezik, amely az alábbi 
területfelhasználásokkal fedett: 

- vízgazdálkodási területtel határos 
csak közvetlenül 

- e mögött pedig csak egy keskeny 
sáv hétvégi házas üdülőterület van 

- majd a 12. sz. főút közlekedési 
területe 

A két település között vonalas 
infrastruktúrahálózati elem nem található. 
Azonban a Duna-parton fut a 12. sz. Vác-
Szob másodrendû főút nyomvonala. 

Zebegény község Képviselő-testülete 
6/2017. (III. 09.) önkormányzati 
rendelettel fogadta el Helyi Építési 
Szabályzatát. 

Zebegény rendelkezik Településfejlesztési 
Koncepcióval, melyet 29/2017. (III. 08.) 
Kt. határozattal fogadott el a Képviselő 
testület. 

Összegzés: 

A szomszédos települések településrendezési eszközeinek vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy túlnyomó többségben beépítésre nem szánt területekkel 
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van Dömös körülvéve. A szomszédos településeknek Dömöst érintő, a 
Koncepcióra és a Településrendezési Eszközökre jelentős hatást gyakorló 
elhatározásai nincsenek. Legfontosabb feladatnak a települések közötti vonalas 
infrastruktúra hálózati kapcsolatok biztosítása tekinthető. Számottevő 
beépítésre szánt területekkel való csatlakozásról Pilismarót és Visegrád 
települések esetén beszélhetünk. 

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

Dömös község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (V. 12.) és 
34/2017. (III. 30.) határozataiban döntött Dömös Község Településfejlesztési 
Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatáról. 

1.5.1. A HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
STRATÉGIA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Dömös község első településfejlesztési koncepciója 2006. évben készült el, amely 
felülvizsgálatának elfogadására 2010.-ben került sor. A felülvizsgálati dokumentum három 
fő témakör mentén építette fel a célrendszerét. 

- élhető és fenntartható települési környezet kialakítása, 
- turizmus fejlesztés, 
- gazdaság fejlesztés. 

Településfejlesztési koncepció irányelvei: 

‐ A hosszú távú célként az alábbi került meghatározásra: 

„CSENDES FALUSIAS KÖRNYEZETBEN TURIZMUSRA ALAPOZOTT FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁVAL,  
A DÖMÖSI LAKOSSÁG JÓLÉTÉNEK MEGŐRZÉSE.” 

‐ Élhető és fenntartható települési környezet kialakítása 
o Lokálpatriotizmus erősítése 
o Közösségi terek bővítése, meglévők rekonstrukciója 
o Népességmegtartás, vonzerő fokozás 
o Lakóterület fejlesztés 
o Épített örökség védelme, rekonstrukciója és méltó hasznosítása 
o Táji értékek megőrzése és fejlesztése 
o Közmű-ellátottság szintjének emelése 
o 11-es út tehermentesítése, árvízmentesítés 
o Elérhetőség javítása (tömegközlekedés, vízi közlekedés) 

‐ Turizmusfejlesztés 
o Minőségi turizmus fejlesztése 
o Attrakciók, szolgáltatások bővítése, fejlesztése 
o Bakancsos-, kerékpáros- és víziturizmus fogadó területeinek fejlesztése 
o Szállásférőhely kínálat bővítése (szálloda, panzió, turistaház) 
o Környezeti nevelés feltételeinek megteremtése 
o Hagyományőrző rendezvények kialakítása 
o Hagyományos tájgazdálkodás fenntartása, erősítése 
o Tömegközlekedés javítása 

‐ Gazdaságélénkítés 
o Turisztikai beruházások részére fejlesztési lehetőségek biztosítása 
o Nem zavaró gazdasági terület kijelölése 
o Településközpont fejlesztése 
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o Mezőgazdasági termékfejlesztés (ökológiai gazdálkodás) 
o 11-es út tehermentesítése, árvízmentesítés, területbiztosítás 
o Munkahelyek számának növelése 

A fejlesztést megalapozó eszközök: 
‐ Együttműködés a Dunakanyar régióval 
‐ Összehangolt turisztikai fejlesztések 
‐ Együttműködés a szomszédos településekkel 
‐ Marketing tevékenység fejlesztése 
‐ Örökségi értékekre alapozott településrendezési eszközök 

Megállapítható, hogy a hatályos Településfejlesztési Koncepció alapvető célkitűzései a mai 
nap is helytállóak, de átgondolásuk és megváltozott környezeti tényezőkhöz való igazításuk 
szükségszerű. 

1.5.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK 

Jelen Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök készítésekor Dömös 
község nem rendelkezett településfejlesztési és településrendezési szerződéssel. 

Összegzés: 

A település rendelkezik hatályos településfejlesztési koncepcióval. A koncepció 
fő céljai közé a következők tartoznak: élhető és fenntartható települési környezet 
kialakítása, turizmusfejlesztés és gazdaságélénkítés. A Koncepció legtöbb 
megállapításai ma is helytállóak, de a megváltozott környezeti tényezőkhöz való 
igazításuk szükségszerű. 

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 
VIZSGÁLATA 

1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Dömös község az alábbi hatályban lévő településrendezési eszközökkel rendelkezik: 

- Dömös Község Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2010. (VII. 14.) Öh. 
határozata Dömös Község Településszerkezeti Tervéről (Alaphatározat) 

o Módosító határozat: 
 89/2015. (X. 07.) önkormányzati határozat (Duna Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság látogatóközpont részterületére) 

- Dömös Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2010. (VII. 15) ÖR. számú 
rendelete Dömös Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint 
Szabályozási tervéről (Alaprendelet) 

o Módosító rendeletek: 
 17/2015. (X. 09.) önkormányzati rendelet (Duna Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság látogatóközpont részterületére), 
 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet (kizárólag a 089 hrsz.-ú 

ingatlan területére a védelmi rendeltetésű erdőterületeken 
elhelyezhető funkciók bővítése). 
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Forrás: Dömös község egybedolgozott Településszerkezeti Terve, VÁTI Kft. 2015. 

1.6.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT 
ELEMEK 

Lakóterületek 
A hatályos településszerkezeti terv kertvárosias és falusias lakóterületeket jelöl ki a 
településen. A terv a kialakult lakóterületek mellett fejlesztési lehetőségként az alábbi 
helyeken jelöl ki kertvárosias, illetve falusias lakóterületeket: 

Kertvárosias lakóterületi fejlesztések: 
- Alsórét Dunához közelebb eső területeit, a tervezett Pásztor János utcáig, 
- a Szuha-dűlő zártkerti területeinek egy részét, 
- a Köves patak menti területek a 11. sz. főút találkozásánál. 

Falusias lakóterületi fejlesztések: 
- Kertekföle Prépost-hegy felőli része, 
- Kertekalja Kossuth Lajos utca menti meglévő beépítés és tervezett elkerülő út 

szakasza mentén tervezett zöldterület közötti sáv. 
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A földhivatali alaptérkép változását figyelve a fejlesztési területek közül csak az Alsórét és 
a Szuha-dűlő esetén figyelhetünk meg egy-két újabb épület megjelenését, de közterület 
kialakítására csak elhanyagolható mértékben került sor az Alsórét esetén. 

A hatályos terv készítésének idején a Községben nem lehetett kijelölni településközpont 
vegyes területfelhasználású területeket az akkor hatályos térségi tervek előírásai alapján, 
így az ennek megfelelő elemek vagy különleges beépítésre szánt ellátást szolgáló és panzió 
területek közé kerültek besorolásra, vagy lakóterületekbe. Az utóbbi esetben a 
beépítettség viszonylatában OTÉK alóli felmentéssel élve. Ezek a területek elhelyezkedésük 
szempontjából főként a Kossuth Lajos utca mentén, központi környezetben helyezkednek 
el. 

Gazdasági területek 
A hatályos településszerkezeti terv egy helyen jelöl ki gazdasági területet, kereskedelmi 
szolgáltató funkcióval, a pilismaróti közigazgatási határ mellett, a 11. sz. főút Duna felöli 
oldalán. A fejlesztés megvalósulására ez idáig nem került sor. 
Megjegyzendő, hogy a közigazgatási határ túloldalán, Pilismarót területén a hatályos 
településrendezési eszközökben azonos mélységben szintén kereskedelmi szolgáltató 
terület van kijelölve, amelynek a terület valós használata is megfelel. 

Üdülő területek 
A településen üdülőházas és hétvégiházas területeket is kijelölt a hatályos terv. 

Üdülőházas üdülőterület négy helyen található a településen: három kialakult állapotot 
tükröz, amelyből kettő a Kossuth Lajos utca nyugati belterületi szakasza mentén, egy pedig 
a Cukor-hegyen a Táncsics Mihály út mentén található. A hatályos terv egy tervezett 
állapotot jelölt ki Kertekföle lakóterület fejlesztés délkeleti oldalához kapcsolódóan. Ez 
utóbbi tervezett elem megvalósítására még nem került sor. 

Hétvégiházas terület a hatályos terven az így kialakult területeken került kijelölésre, mint 
a Cukor-hegy hegy felöli oldala, a Szuha-dűlő alja és végül a Köves patakhoz közel eső 
Kossuth Lajos utca lakóterületei fölött elhelyezkedő teleksorok. Ebben a terület-
felhasználásban fejlesztési terület nem került kijelölésre. 

Különleges beépítésre szánt területetek 
A település területén több típusú különleges beépítésre szánt terület került kijelölésre, mely 
magában foglal idegenforgalmi, szállásférőhely célú területet, történeti bemutató park 
területet, látogató központ területet, panzió területet és ellátást szolgáló területet, illetve 
a templomok területét, amely hiba okán a jelkulcsi elemek között nem került felsorolásra. 
Ezek kisebb része takar meglévő funkciót, a nagyobbik része a turizmushoz kapcsolódó 
fejlesztési terület. Már korábban említésre került, hogy e megjelölt területek egy része a 
településközpont vegyes terület kijelölésének korlátozása miatt került ebbe a besorolásba. 
Elhelyezkedésük szempontjából a különleges beépítésre szánt területek részben a 
település központjához közel, részben a beépített területek hegy felőli részén helyezkednek 
el. A fejlesztési területek megvalósítására még nem került sor. 

A hatályos terv jóváhagyása óta egyedül a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának 
látogató központja kapcsán kezdődött meg a lehetőségek megvalósítása. Ehhez a 
területhez kötődött a településrendezési eszközökhöz kapcsolódó egyetlen számottevő 
módosítás is (eltekintve a HÉSZ kisléptékű módosításától), amelyre 2015-ben került sor, 
s amely kapcsán a terv a látogató központ kialakításra került telkéhez került igazításra és 
kismértékben módosultak a vonatkozó beépítési paraméterek, a valós építési 
engedélyezési tervek alapján (GEON Építész Stúdió és Mérnöki Iroda Kft.). A látogató 
központ kialakítására azonban még nem került sor. 
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Közlekedési területek 
A hatályos terv a közlekedési területek esetén szerkezeti jelentőségű utakat, feltáró utakat, 
kerékpárutakat és gyalogutakat jelölt ki. A kijelölt elemek közül a következő esetekben 
jelöl tervezett nyomvonalakat: 

- 11 sz. főút települést elkerülő nyomvonala 
- Pásztor János utca nyomvonala 
- fejlesztési területekhez kapcsolódó feltáró utak 
- EuroVelo kerékpárút nyomvonala 
- helyi jelentőségű kerékpárút nyomvonala a Prépostsági romokhoz 
- tervezett gyalogutak fejlesztési területekhez kapcsolódóan (Kertekföle 

lakóterület és különleges ellátást szolgáló terület) 
A közlekedési területekhez kapcsolódó fejlesztések közül egyedül a Pásztor János utca 
DINPI tervezett látogató központ melletti szakasza került kialakításra földhivatali szinten. 

Zöldterületek 
A hatályos településszerkezeti terv több helyen jelöl ki meglévő és tervezett zöldterületet 
(közparkot, közkertek és természetközeli közparkot), ezek a település területén az alábbi 
helyekhez kötődően helyezkednek el: 

Meglévő terület: 
- a Polgármesteri Hivatal környékén a Malom-patak mentén 
- a Malom-patak mentén a Királykúti utca végénél, a belterület szélén 
Fejlesztési terület: 
- 11. sz. főút települést elkerülő nyomvonala mentén, a védendő 

területhasználatok mellett 
- az Alsóréti lakóterület fejlesztéshez kapcsolódóan, természetközeli közparkként 
- a Táncsics Mihály utca mentén az üdülőterületekhez kapcsolódóan 
- a Köves-patak közelében tervezett lakóterület fejlesztéshez kötődően, a 11. sz. 

főút mellett (korábbi jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan) 
- a Malom-patak külterületi szakasza mentén, természetközeli közparkként 
- a Köves patak menti idegenforgalmi fejlesztésekhez kötődően 

Erdő területek 
Az erdőterületek aránya a település területén igen magas, besorolásuk sajátos használat 
szerint túlnyomó többségben védelmi rendeltetésű, de található bokorerdős terület is a 
Vöröshegyi szőlők területén. Az erdők gyakorlatilag a közigazgatási terület több mint 
háromnegyedét elfoglalják, a Duna menti szakasz kivételével. A meglévő és a tervezett 
belterület területén igen csekély mértékben jellemző a tervezett és kialakult erdőterület 
kijelölése. 

Mezőgazdasági területek 
A településen általános-, korlátozott használatú és kertes mezőgazdasági területek 
kerültek kijelölésre a hatályos tervben. 
Kertes mezőgazdasági területek elsősorban a lakóterületekhez kapcsolódva és a zártkertek 
területén helyezkednek el: a Prépost-hegy területén és a Szuha-dűlő hegy felőli oldalán. 
A belterülettől nyugatra eső, valamint a Duna folyam és az erdőterületek közé eső terület 
java korlátozott használatú mezőgazdasági területek közé sorolt a természetvédelmi 
érintettség okán. 
A belterülettől szintén nyugatra esően két kisebb helyhez kötötten a 11 sz. főút mentén, 
illetve a vízmű és a belterület között általános mezőgazdasági területet jelölt ki a hatályos 
terv, részben a valós használatnak, részben fejlesztési igények kapcsán. 

Vízgazdálkodási terület 
A hatályos terv három típusú vízgazdálkodási területet jelölt ki: 
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- folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja 
- a Duna ártere 
- egyéb vízgazdálkodással összefüggő területek – vízbeszerzési területek 

A kijelölések a valós használatnak megfelelnek. 

Természetközeli területek 
A hatályos terv több helyen is kijelöl természetközeli területet, amelyek a földhivatali 
alaptérkép alapján általában legelő művelési ághoz kötöttek. Ettől néhány terület tér el: 
két esetben az Alsó határ és az erdőterületek között kis foltokban elhelyezkedő szántó 
művelési ágba sorolt, de ez utóbbi terület természetvédelmi érintettségük okán került jelen 
besorolásba, egy esetben pedig elhagyott vízmederhez kötött. Dömös területén a 
természetvédelmi érintettség nagymértékű építési korlátozást indokol, amely a 
természetközeli területek kijelölését indokolta a hatályos terv számára. 

Különleges beépítésre nem szánt területetek 
A hatályos terv a különleges beépítésre nem szánt területek között is számos 
idegenforgalomhoz, rekreációhoz és a település ellátásához kapcsolódó sajátos funkciót 
jelölt ki: 

- idegenforgalmi-rekreációs terület 
- sport terület 
- történeti bemutatópark 
- temetkezési célú terület 
- városüzemeltetési 

Az ellátáshoz kapcsolódó két utolsóként megnevezett sajátos használaton kívül az összes 
terület fejlesztésként került kijelölésre a hatályos terven. A fejlesztések megvalósítására 
azonban még nem került sor. 

Összegzés: 

Dömös község rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel. A 2010-ben 
történt elfogadás óta egy olyan módosításra került sor, amely a tervet érdemben 
befolyásolta (2015), egy alkalommal pedig csak a HÉSZ-t módosította az 
Önkormányzat egy külterületi telek vonatkozásában az elhelyezhető funkciók 
tekintetében (2018). A hatályos Településszerkezeti Terv által kijelölt lakó-, 
gazdasági-, üdülőházas és általánosságban turisztikához kapcsolódó különleges 
beépítésre szánt és nem szánt területhasználatok esetében a település 
számottevő tartalékterületekkel rendelkezik. A fejlesztések megvalósítására 
csak kis mértékben került sor. 
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

1.7.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL, KÉPZETTSÉG, 
FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG 

Népesség 

Dömös község területén a népszámlálások 1870 év óta 10 éves bontásban mutatják a 
népességszámra vonatkozó adatokat. Dömös község lakónépessége az elmúlt évtizedek 
adatait vizsgálva az 1870-1910 közötti időszakban növekvő tendenciát mutat, amely azt 
jelenti, hogy közel másfélszeresére növekedett a népesség száma. Majd a második 
világháború elejéig visszacsökkent a vizsgált időszak elején mért adatok alá. Onnantól 
ismét, de lassabb növekedés figyelhető meg 1960-ig. Ismét csökkenő tendencia figyelhető 
meg a 2001 évig. Onnan a 2015 és a 2019 évtől eltekintve, ahol egy-egy kisebb visszaesés 
volt megfigyelhető növekedés látható a településen. Összességében a népesség a vizsgált 
időszakban 1064-1521 fő között ingadozott, és így megállapítható, hogy a 2019 évben az 
1211 fő a vizsgált időszak középső értékéhez közelít. 

 
Forrás: Népesség.com - http://nepesseg.com/komarom-esztergom/domos, KSH, Helységnévtár 

A KSH adatok vizsgálata szerint 2001. évben 1110 fő, míg 2019. évben 1224 fő volt Dömös 
község állandó népességszáma. A két időpont között három eltérő szakasz különböztethető 
meg: 2007. évig szinte folyamatos erőteljes növekedés, 2007-2015. évek között enyhe 
csökkenés, majd 2015. évtől növekedés jellemezi az állandó népesség alakulását. 

A lakónépesség alakulását az azonos időszakban hasonló tendenciák jellemzik, de a 2015. 
év környékén nagyobb visszaesés, majd növekedés figyelhető meg, de végeredményben 
a lakónépesség értéke alacsonyabb ponton zárul, mint az állandó népesség értéke. 

Dömös község lakónépesség szám változását összehasonlítottuk Magyarország, Komárom-
Esztergom megye, továbbá az Esztergomi járás lakónépesség számának változásával. A 
vizsgálatból jól látható, hogy a község lakónépesség száma 2000. év és 2019. év között 
folyamatosan erőteljes ingadozást mutat, de összességében a 2002. és 2015. évek 
környékétől eltekintve a bázis évhez képest pozitív értékeket (100 % fölötti) figyelhetünk 
meg. Ezzel ellentétben az ország, a megye lakónépesség száma egyaránt kismértékű, 
folyamatos csökkenő tendenciát mutat. Még a járás esetében is csak 2008. évig mutatható 
be pozitív tendencia, onnantól ott is a csökkenés mutatható ki.  
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E vizsgálat jól mutatja, hogy a település vonzó a betelepülők számára, mivel az országos 
és térségi csökkenő tendenciákkal ellentétben, a település megőrizte a népességszám 
növekvő tendenciáját a visszaesésektől eltekintve. Azonban ezek a visszaesések 
odafigyelést érdemelnek, mivel arra utalnak, hogy ezt az előnyös helyzetet csak fejlesztési 
lépések igénybevételével lehet megtartani. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Népmozgalom 

A KSH természetes szaporodás és vándorlási egyenleg részletes éves mutatóit vizsgálva 
láthatjuk, hogy a település a 2000-es évektől kezdve (három évtől eltekintve) változó 
mértékű természetes fogyással (az élve születések és a halálozások számának egymáshoz 
viszonyított aránya) küzd, tehát a halálozások száma jóval több, mint az élve születések 
száma, sajnos ez az utolsó években növekedést mutat. Az élve születések száma 2008-
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ban volt a legmagasabb (18 fő), a halálozások száma szintén 2008-ban a legmagasabb 
(21 fő). 
A vándorlási egyenleg esetén sokkal kedvezőbb arányok mutatkoznak, mivel a negatív 
értékek jóval kevesebb évet érintenek, 2016. évtől pedig csak pozitív értékeket mutatnak, 
és összességében a vizsgált éveket tekintve pozitív 127 fő idevándorlása mutatható ki, ami 
igen kedvezőnek mondható a lakónépességre vetítve. Az állandó odavándorlások száma 
2019-ben volt a legmagasabb (63 fő), míg az állandó elvándorlásoké 2008-ban (46 fő). 

Fontos megjegyezni, hogy a község népességszám növekedésének hátterében túlnyomó 
részt a bevándorlás áll. Ezen vizsgálat jól mutatja a Község vonzerejét a betelepülők 
számára, viszont feltárja a természetes fogyás kedvezőtlen alakulását is. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

A természetes fogyás mértékét összehasonlítottuk Magyarország, Komárom-Esztergom 
megye, illetve az Esztergomi járás statisztikai adataival. A vizsgálatból jól látható hogy a 
községben, az ország teljes területén, a megyében, illetve a járásban is egyaránt észlelhető 
a természetes fogyás (az élve születések és a halálozások számának egymáshoz 
viszonyított aránya) adatai alapján kirajzolt grafikon csökkenő tendenciája 2002. és 2019. 
év között. Az országos és térségi adatokhoz képest Dömös esetében: egyrészt nagyobb 
ingadozást mutatnak az értékek és -9 és +2,5 között mozognak; illetve az első pár évnél 
(2003-2005.) pozitív értékek láthatók ellentétben mind az országos, mind a térségi 
adatokkal, de ezt követően a számok már negatív értékűek a település esetében is; 
azonban fontos kiemelni, hogy ha a vizsgált időszakot tekintjük az átlag értékek 
kedvezőbbek Dömös esetében a többi adathoz viszonyítva. 

Kiemelve a 2018. évet a járásban a település a középső régióban helyezkedik el, közel 
azonos, de nála még is jobb értékeket mutatva a szomszédos Pilismaróttal. Forrás: TEIR - 
Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Összehasonlítottuk a vándorlási különbözet tendenciáját a megyei és járási adatokkal. 
Egyértelműen látszik, hogy a Községben az odavándorlások száma, arányosítva, jóval 
meghaladja a megyei és a járási értéket. A településre való vándorlás mértéke ugyan 
változó képet mutat 2002. év és 2019. év között, azonban még így is messze túlhaladja a 
megyei és járási átlagot. Dömös esetében a legkedvezőtlenebb év 2008. volt (-13,4), a 
legkedvezőbb pedig a 2005. év (22,7). Fontos megjegyezni, hogy az utolsó négy vizsgált 
évben három év igen magas értékeket mutat, amely nagyon kedvező tendenciát vetít 
előre. A vizsgált teljes időszakra a megyei érték átlaga 0,5 és a járási érték 1,1, addig 
Dömös esetében ez jóval magasabb 5,9. Így potenciáljában már most érezhető a kedvező 
helyzetben lévőség a bevándorlás tekintetében. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Kiemelve a 2018. évet a járásban a Település vándorlási egyenlege ezer lakosra vetítve a 
középső régió felső rétegébe sorolt, s a környező települések közül jóval kedvezőbb 
értékeket mutat, mint Esztergom, Kesztölc, vagy Piliscsév, azonban a szomszédos 
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Pilismarót még nála is kedvezőbb értéket mutat. Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

Korösszetétel 

A KSH adatok alapján megvizsgáltuk a Község területén az öregedési mutató (60 év feletti 
lakosság számának aránya a 0-14 éves korú lakosság számához viszonyítva) mértékét, és 
összehasonlítottuk az országos, a megyei, illetve járási tendenciákkal. A diagram jól 
szemlélteti, hogy elöregedés országos jelenség. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy 
Dömös község területén az öregedési mutató 2013. évig jóval alacsonyabb volt, mint az 
országos, megyei, illetve járási átlag, bár fokozatos romlást mutatott. A 2013. év után a 
helyzet megváltozott és az értékek rohamosan az országos és a térségi értékek fölé 
emelkedtek, azonban az utolsó vizsgált ében (2019.) javulás elindulása figyelhető meg, 
bár az érték még mindig jóval az országos és a térségi értékek fölött látható. Dömös 
tekintetében megállapítható, hogy a legjobb érték a 2009. évhez (123,4 %), míg a 
legrosszabb 2018. évhez (193,7 %) köthető. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Kiemelve a 2018. évet a járásban a település az öregedési mutató tekintetében az egyik 
legkedvezőtlenebb helyzetben van. A harmadik legmagasabb értékkel rendelkezik. Nála 
magasabb értékkel Dág és Tát települések rendelkeznek az adott évben. Forrás: TEIR - 
Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

A korösszetétel változását két különböző grafikonon is ábrázoltuk, a kedvezőbb 
szemlélhetőség érdekében. 
Ezen vizsgálat is kimutatja, hogy a 65 év felettiek számának, a teljes népességszámhoz 
viszonyított aránya szinte a teljes vizsgált időszakban folyamatosan növekedett, s a bázis-
évhez képest emelkedett, ami kedvezőtlen. Pozitív jelenség, hogy az utolsó vizsgált évben 
(2019.) csökkenés indul el, azaz javulás figyelhető meg a többi korcsoport javára. 
Ezzel ellentétben az aktív korú népesség (15-64 esek száma) aránya néhány évtől 
eltekintve csökkenő tendenciát mutat, ami ebben a korcsoportban negatív hatás és a bázis-
évhez képest is csökkenés figyelhető meg. Kiemelve a 60-64 évesek arányát inkább 
növekedést figyelhetünk meg, amely nem túl kedvező, mert ez is mutatja az időskorúak 
felé való eltolódás irányát, a bázisévhez képest közel kétszeresére nő az arány. Az utolsó 
évben itt is csökkenés látható, amely talán kedvező átfordulást hozhat. 
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Meg kell azonban említeni a 6-13 éves korú lakosság arányának kedvező alakulását, mely 
ugyan kismértékű, de mégis növekvő tendenciájú, azonban az utolsó vizsgált években itt 
is többször figyelhetünk meg visszaesést, de a bázis évhez képest egyértelműen növekedik 
az arány, amely kedvező tendencia. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 
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Nemzetiség, vallás 

A KSH helységnévtára tartalmazza a nemzetiségi és vallási összetételre vonatkozó 
adatokat. Dömös község területén belül a lakosság 77,98 %-a magyar, 19,02 %-a nem 
válaszolt a kikérdezés során. A fennmaradó 3,00 % azok összessége, akik egyéb 
nemzetiségűek, Dömös esetében ez cigány (roma), német és egyéb nem ismert hazai 
nemzetiség. Ezek aránya általában külön-külön nem éri el az 1%-ot, a német nemzetiség 
aránya 1,9 %, így ezen csoportokat nem tudtuk a diagramon ábrázolni. 

A vallási összetétel vizsgálata alapján megállapítható, hogy a község területén a lakosság 
47,99 %-a római katolikus, 9,94 %-a református, 7,63 %-a nem tartozik felekezethez, 
31,45 %-a nem válaszolt, 0,86 % ateista és mindössze 2,14 %-a tartozik egyéb 
felekezethez. Így megállapítható, hogy a katolikus és református hitűek aránya magas. Az 
egyéb felekezethez tartozók közül, akik megnevezték hovatartozásukat evangélikusnak és 
görög katolikusnak vallották magukat. 

  
Forrás: KSH helységnévtár - http://www.ksh.hu/apps/hntr.main 

Képzettség 

A képzettségi adatok vizsgálatából megállapítható, hogy összehasonlítva az országos, 
megyei és járási értékekkel Dömös adatait, az első évfolyamot sem elvégzettek aránya 
azonos értékeket mutat. Ez Dömös esetében egyebekben összesen 12 főt jelent. 
Az országos és térségi adatokat tekintve Dömösön volt a legmagasabb a legalább általános 
iskola 8. évfolyamát elvégzők aránya az azonos korú népességen belül, 2011. évben. 
A legalább érettségit elvégzők aránya az azonos korú népességen belül, 2011. évben az 
országos értéknél alacsonyabb, de közel azonos megyei és járási átlaggal. Az egyetemet, 
főiskolát végzettek aránya az azonos korú népességen belül, 2011. évben, alacsonyabb 
volt az országos átlagnál, azonban kis mértékben magasabb a megyei és járási értékeknél. 
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Foglalkoztatottság 

A foglalkoztatottság vizsgálata során elemeztük a nyilvántartott álláskeresők számának 
arányát az aktív korú népességen belül, illetve elemeztük az álláskeresők mennyiségi 
változását. Mindkét esetben összevetettük az eredményeket az országos, megyei és járási 
adatokkal. 

A nyilvántartott álláskeresők számának aránya az aktív korú népességen belül az országos 
értékek alatt vannak mindvégig, viszont a térségi értékekhez képest hol kismértékben 
alacsonyabb, hol kismértékben magasabb értéket mutatnak a település adatai. A 
tendenciák mind a négy adatsornál közel azonos irányokat mutatnak: 2007. évig általában 
csökkenő, 2009. évig általában erőteljesen növekvő, majd azt követően kisebb 
ingadozásokkal a 2019. évig csökkenő tendenciával. Dömös esetében a legmagasabb 
arány 2010. évben olvasható le (7,2 %), a legalacsonyabb pedig 2017. évben (1,4 %, 
amely 12 főt érint). A jelenlegi irány azt mutatja, hogy Dömös a térségi értékeket alulról 
érintő éppen az alatt maradó értékeket mutat. A legutóbbi ismert adat (2019. év) 2 ,0 %. 

Az álláskeresők mennyiségi változásának vizsgálata során három jól elkülöníthető szakasz 
határozható meg a település életében. Az első növekedési, majd csökkenési szakasz 2000-
2007 évek között, amikor a bázisévhez képest a növekedés végén az eredeti arányokra 
esik vissza az álláskeresők aránya. A második szakasz ugyanezeket az irányokat mutatja 
2007-2013 évek között, csak itt kicsit magasabb a megugrás. A harmadik szakaszban az 
első év kiugrásához képest szinte végig folyamatos csökkenés figyelhető meg a bázisévhez 
képest, a végén a bázis évhez képest felére csökken vissza az álláskeresők aránya. A 
településen tehát két időpontban találhatunk kimagaslóan magas értékeket 2002. és 2010. 
évek esetén. Az országos, megyei és járási érték alakulása az első szakasz kivételével 
teljesen azonos irányokat mutat, az első szakaszban itt kicsit ugráló, de inkább stagnáló 
értékek mutatkoznak. 

Kiemelve a 2018. évet a járásban a település a nyilvántartott álláskeresők a munkaképes 
korú népesség százalékában tekintve igen kedvező helyen van, hiszen az alsó harmadban 
helyezkedik el a településen mért 2,01 % viszonylatában. Fontos sajnos azt is 
megjegyezni, hogy a tartós munkanélküliek arányában Dömös a járásban a leg 
kiemelkedőbben érintett települések közé tartozik, így még inkább fontos lenne a 
településen a munkahelyteremtés feltételeinek megteremtése. Nála kedvezőtlenebb 
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helyzetben csak két település van Epöl és Máriahalom az adott évben. Forrás: TEIR - 
Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Jövedelmi viszonyok 

A KSH adatok alapján összevetettük a jövedelmi viszonyokat az országos, megyei és járási 
értékekkel. A Dömösön mért értékek szinte mindvégig az országos és térségi értékek alatt 
maradtak. Az is megfigyelhető, hogy míg az országban, megyében és járásban csak 2009. 
évben figyelhető meg visszaesés, addig Dömös esetén ez egészen 2012. évig 
megfigyelhető, s onnan csak a tendenciát követő mértékű emelkedés látható, a szétnyílt 
olló összezáródása nem figyelhető meg. A település helyzete abból a szempontból is 
kedvezőtlen, hogy mind a megyei, mind a járási értékek magasabbak az országos átlagnál, 
így térségi helyzete még kedvezőtlenebb képet mutat. Azért fontos, hogy 2012. év óta ez 
a pozitív tendencia a növekedés terén nem tört meg. 
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Kiemelve a 2018. évet a járásban a település az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem 
tekintetében a legalacsonyabb értékkel rendelkezik. Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Lakásállomány 

A lakások építésének időbeni eloszlása szintén jól kifejezi a lakosság életminőségének 
alakulását. Ebben a tekintetben is az országos, megyei és járási értékekkel hasonlítjuk 
össze a települési adottságokat. Az országos és térségi adatokhoz képest a legrégebben 
épített lakások (1946 előtt) Dömös területén kimagasló értékeket mutatnak, az országos 
és járási értékekhez képest másfélszeres, míg a megyei értékekhez képest közel 
háromszoros az arány értéke. 1946-1990 között épült lakások aránya viszont mind az 
országos, mind a térségi arányoknál alacsonyabbak. Az ennél újabb építésű lakásoknál az 
arányok közel azonosak, kivéve 2001-2005 között épült lakások, ahol Dömös értékei a 
magasabbak. Ez utóbbi adatokból az is kiolvasható, hogy a lakásépítési kedv az utolsó 
időszakra az országos és térségi értékekig, vagy a fölé ugrott, amely kedvező tendenciákat 
tükröz. A nagyon régi építésű lakások magas aránya okán számolni szükséges ezen 
épületállomány lecserélődésének megindulásával, amely viszont magasabb jövedelmi 
viszonyokat tesz szükségessé, így ennek elősegítése válik szükségessé. Figyelembe véve 
az utolsó évek építési kedvét ez az irány előmozdítható. 
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Forrás: 2011 Népszámlálás 

 

Dömös településen, a 2011 népszámlálás 
adatai szerint, viszonylag alacsony az 
összkomfortos lakások aránya, mindössze 
50 %, amely összesen 259 db lakást jelent. 
Ezt követi a komfortos lakások aránya, 
amely 40 % (204 db). A félkomfortos 
lakása is még igen magas 6 %, amelybe 
32 db lakás tartozik és sajnos 1 % tesz ki a 
szükség és egyéb lakások aránya, amelybe 
6 db lakás sorolt. 

 

 

 

 

Forrás: 2011 Népszámlálás 

A lakások komfortfokozatát, a 2011 népszámlálási adatok tekintetében, összehasonlítjuk 
az országos, megyei és járási adatokkal, mely szerint jól látható, hogy mind országos, 
mind térségi szinten az összkomfortos lakások aránya jóval magasabb. A megyében közel 
25 %-kal magasabb arányok mutatkoznak. A többi komfortossági szintnél ebből adódóan 
tehát alacsonyabb értékek mutatkoznak. Ezek közül csak néhány kiemelkedő különbséget 
mutatunk be. A komfortos lakások esetén az arányok jelentősen alacsonyabbak a megyei 
és járási szinten, a komfort nélküli lakások pedig ugyancsak a térségi szinten mindkét 
esetben fele értékűek. A szükség és egyéb lakások aránya mindhárom kategóriában fele a 
települési arányoknak. 
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Forrás: 2011 Népszámlálás 

1.7.2. TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK 

Jelentős társadalmi feszültségek, érdekkonfliktusok nincsenek Dömösön, ugyanakkor 
jövedelmi, társadalmi, kulturális különbségek természetesen jelen vannak az egyes 
társadalmi rétegek között, amelyek sokszor ellentétes érdekekkel, fejlesztési igényekkel 
társulnak. 

A magas- illetve alacsony jövedelműek aránya az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma 
száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve kalkulált értéket takar. A mutatót tekintve 
a TeIr adatait figyelve mind az országos, a térségi, mind a települési adatok esetén a 
tendenciák azonosnak tekinthetők. Általánosságban: a 2011. évig inkább csökkenés, majd 
azt követően egyre erőteljesebb növekedés figyelhető meg. Dömös esetében ez az 
emelkedés egy évvel korábban kezdődik meg. Azonban fontos látni, hogy Dömös adatai 
jóval alacsonyabb, azaz kedvezőtlenebb értékeket mutatnak, bár konfliktus kialakulása 
szempontjából a települési adatok a kedvezőbbek. 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 
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Kiemelve a 2017. évet a járásban a településen a magas-illetve alacsony jövedelműek 
aránya (fő) is megerősíti a korábbi adatokat, mely szerint Dömös itt is a legalacsonyabb 
kategóriába esik, alatta csak három település található Pilismarót, Úny és Annavölgy. Ezek 
alapján a térségben kedvezőtlen helyzetben van Dömös. Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

A településen az egyik legfontosabb társadalmi folyamat, hogy a 2000. bázisévhez 
viszonyítva a lakónépesség száma pozitív tendenciát mutat, amely abból a szempontból is 
pozitívnak tekinthető, hogy ez a folyamat mind országosan, mind térségileg egyértelműen 
negatív tendenciájú. Ez a folyamat egyértelműen településre történő betelepülésből fakad, 
amely ugyan néhány évben negatív értékeket mutat, de összességében magasan 
kiemelkedő értékeket mutat arányaiban is. Elsősorban a munkát biztosító nagyobb 
városokból költöznek a településre, a legmarkánsabb elem Budapest, ahonnan a település 
1 órán belül elérhető személygépjárművel. Fontos társadalmi folyamat a település 
életében, hogy az öregedési mutató 2014. évtől jóval az országos és térségi értékek fölé 
emelkedett, de kedvező, hogy a folyamat először lelassult, majd 2019. évben már 
visszaesést mutat, bár még mindig az országos és térségi értékek fölött maradt. 
Foglalkoztatottság szempontjából pozitív, hogy a legutóbbi vizsgált időszakban 
nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korú népességen belül az országos és a térségi 
értékek alatt van, ha kicsivel is. Viszont kedvezőtlen, hogy az egy lakosra jutó jövedelem 
értéke, ha növekvő is, de jóval az országos és térségi értékek alatt található. 

A település domborzati adottságok és a Duna folyammal való határoltság korlátozó 
tényezői mellett viszonylag kedvező közúthálózattal (11. sz. főút) ellátott Esztergom és 
Budapest irányában. A betelepülők új otthonukként tekintenek Dömösre. Emellett a 
településen az üdülő funkciónak és a már ma is széles turisztikai lehetőségeknek rendkívül 
nagy a hagyománya. A turisztikai funkciók köre már ma is kiterjed a bakancsos-, vízi-, 
kerékpáros-, falusi- és örökségi értékek körére, de az ezekhez kapcsolódó háttérfunkciók, 
létesítmények még igen csekély arányban épültek ki. A Prépost-hegyen, a belterülettől 
délre esően, a nagy kiterjedésű erdő határáig pedig nagy egybefüggő zártkerti terület 
található, amely elhelyezkedése okán nagy hatással van a település tájképben betöltött 
szerepére. E három-négy funkció (lakó, üdülő-turizmus, termelő) különböző társadalmi 
rétegződésű emberek számára biztosít teret. Igaz ugyan, hogy a zártkerti termelés az 
évszázadok során háttérbe szorult, mégis megjelenik máig is a zártkertes 
növénytermesztés. 

1.7.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS 
ADOTTSÁGOK, TÁRSADALMI ÉLET, SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, NEMZETISÉGI KÖTŐDÉS, 
CIVIL SZERVEZŐDÉSEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK STB.) 

Az egyes települések identitás képzésben fontos szerepet játszanak a hagyományok, a 
történelem, a kommunikatív vagy kulturális emlékezet és az örökség. A dömösi lakosság 
hovatartozását, együvé tartozását több tényező határozza meg, mint például a természeti 
kincsek nagy számú jelenléte, a történeti és kulturális adottságok, a vallási hovatartozás, 
a környező tájjal való összefonódás, vagy az etnikai hovatartozás. 

A települési identitást tápláló értékek a községben: 

‐ Dunakanyarban, Duna-parton való elhelyezkedés 
‐ tájképi értékek 
‐ természeti kincsekkel való együttélés (Prédikálószék, Rám-szakadék, Dobogó-kő, 

Vadálló-kövek stb.) 
‐ Pilis kapuja 
‐ Kaintz György forrás 
‐ gazdag történelmi múlt (Dömösi prépostsági romok) 



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 58 

‐ Dömösi katolikus templom 
‐ Dömösi református templom 
‐ Szentfa kápolna 
‐ Nepomuki Szent János-szobor 
‐ Dömös Galéria és Helytörténeti Kiállítás 
‐ Dömösi Promenád 
‐ Dömösi hajóállomás 
‐ vadászkastély 
‐ vízimalom 
‐ Dömösi kemping 
‐ Wackor Tanya Lovasiskola 
‐ hangulatos, rendezett utcák 
‐ hosszúházak 
‐ pincék 
‐ hagyományok 
‐ erős vallási kötődés 
‐ jelentős kulturális élet (Dömösi zöld forgatag stb.) 

A történeti térképek vizsgálata alapján beazonosításra került a helyi területi védelem alatt 
álló terület és a település bejárása alapján a helyi egyedi védelem alatt álló értékek 
(felülvizsgálat kapcsán módosításuk folyamatban van), amely értékvédelem jelentős 
mértékben hozzá járul az ott elhelyezkedő, az ide kapcsolható értékek megőrzésében. 

A településen a céginformáció és az Önkormányzat adatai szerint egyetlen egy civil 
szervezet, illetve két egyesület található: 

Zöld Kendő Énekkar Egyesület 2027 Dömös, Szent István utca 2. 
Biblia Centrum Alapítvány 2027 Dömös, Kossuth Lajos út 221 
Magyar Kékkereszt Egyesület Addiktológiai Rehabilitáció dömösi 
gyógyító otthona  

Forrás: https://www.ceginformacio.hu/ és önkormányzati adatszolgáltatás 

Összegzés: 
A társadalmi adatok vizsgálata során megállapítható, hogy Dömös község 
területén a társadalmi viszonyok ugyan változatos tendenciájúak, de 
összességében kedvező képet mutatnak. A település lakónépessége a 2000. 
bázisévhez viszonyítva pozitív tendenciát mutat, amely abból a szempontból is 
pozitívnak tekinthető, hogy ez a folyamat mind országosan, mind térségileg 
egyértelműen negatív tendenciájú. Ez a folyamat egyértelműen a településre 
történő betelepülésből fakad és összességében kiemelkedő értékeket mutat. Azt 
jelenti, hogy a beköltözők új otthonként kedvező adottságúnak találják a 
települést. A növekvő népességszám kizárólag a településre vándorlásokból 
adódik, mivel az élve születések száma jóval alacsonyabb, mint a halálozások 
száma. 

A növekvő népességszám mellett fellelhető azonban a népesség lassú 
elöregedése, melyet alátámaszt, hogy az öregedési mutató 2014. évtől jóval az 
országos és térségi értékek fölé emelkedett, de kedvező, hogy a folyamat először 
lelassult, majd 2019. évben már visszaesést mutat, bár még mindig az országos 
és térségi értékek fölött maradt. A nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív 
korú népességen belül az utóbbi időszakban az országos és a térségi értékek alatt 
van, ha kicsivel is. A településen az egy lakosra jutó jövedelem értéke, ha 
növekvő is, de jóval az országos és térségi értékek alatt található. A képzettségi 
viszonyok közel megegyeznek az országos és a térségi átlaggal. 
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A lakásállomány helyzete kettős, hiszen igen magas az 1946. év előtt épült 
lakások aránya, viszont az új építésű lakások aránya kicsivel magasabb az 
országos és térségi értékeknél. A lakások komfortossági értékei kedvezőtlen 
arányokatt mutatnak az országos és térségi értékekhez képest. 

A jövőben további, odavándorlásból adódó népességszám növekedés várható. 

A település kiemelkedő vonzerővel bír a kiköltözők számára, a kivételes tájképi 
adottságai, Duna-parti fekvése, Dunakanyar legértékesebb pontján való 
elhelyezkedése kapcsán, rendkívül sokrétű természeti- és épített örökségi 
kincsei a szelíd turisztikai lehetőségek széles tárházát teszik lehetővé. A 
település komoly hagyománnyal bír az üdülő funkció tekintetében, a településen 
az üdülőterületek kiterjedése magas. A településen számos identitást tápláló 
érték található, amelyre fejlődését szintén építheti. 

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY STB.) 

Dömösön az alábbi közszolgáltatások állnak a lakosok rendelkezésére: 

- Dömösi Szivárvány Óvoda (2027 Dömös, Pásztor János utca 1.) 
- Háziorvosi rendelő (2027 Dömös, Szent István utca 13-15.) 
- Fogorvos (2027 Dömös, Szent István utca 13-15) 
- Védőnői szolgálat (2027 Dömös, Szent István utca 13-15.) 
- HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ (2500 Esztergom, Baross Gábor 

utca 3.) 
- Kőrösy László Községi Könyvtár (2027 Dömös, Szent István út 2.) 
- Faluház (2027 Dömös, Szent István u. 2.) 
- Magyar Kékkereszt Egyesület Addiktológiai Rehabilitáció dömösi gyógyító otthona 
- Biblia Centrum (2027 Dömös, Kossuth Lajos út 221.) 
- Főépítész (2027 Dömös Vöröshegyi út 1.) 
- Falugazdász (kialakítás alatt) 
- Körzeti megbízott rendőr 
- Esztergomi Városi Polgárőr Egyesület (EVPE) – Dömösön is működik 
- Elektromos autó töltés 

Oktatás 

Óvoda 

A Dömösi Szivárvány Óvoda (2027 Dömös, Pásztor János utca 1.) szervezeti egység 46 
férőhellyel, 2 csoportszobával, melegítő konyhával, kiszolgáló helyiségekkel (öltöző, 
mosdó gyerekek és felnőttek részére) rendelkezik. Tornaszoba és fejlesztőszoba jelenleg 
nincs az óvodában. Az óvodát igénybe vevők száma 2010-től 2018-ig 50 főről 46 főre 
csökkent, amely a kihasználtságának csökkenését mutatja. A legalacsonyabb 
kihasználtság 2016-ban került mérésre, amelyet követően növekedést, majd ismét 
csökkenést láthatunk rendelkezésre álló adatok szerint. Az óvodapedagógusok száma 
2014-ig növekedést, onnantól csökkenést mutat. A hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
ingadozást mutat, de összességében csökkenés figyelhető meg. A legmagasabb értéket 
40,00 %-ot 2012-ben mérték, a legalacsonyabbat, az adathiánytól eltekintve 2014-ben 
(2,22 %), de az utolsó évben is már csak 3,70 %-ot mutat. 
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Óvodai oktatás, 2010-2018 

Időszak 
Óvodai 
férőhelyek 
száma   

Óvodába  beírt 
gyermekek 
száma  

Kihasználtság 
Óvodapedagógusok 
száma 

Hátrányos 
helyzetű  óvodás 
gyermekek 
száma  

2010  50  46  92,00%  4   

2011  57  54  94,74%  4   

2012  50  50  100,00%  4  20 

2013  50  45  90,00%  5  17 

2014  50  45  90,00%  6  1 

2015  46  35  76,09%  5  9 

2016  46  22  47,83%  4  ‐ 

2017  46  27  58,70%  4  1 

2018  46  24  52,17%  2  ‐ 

Forrás: KSH 

Bölcsőde 
Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el egy 8 férőhelyes 
mini bölcsőde megvalósítására, amelynek kialakítása az óvoda ingatlanán tervezett, egy 
új épületszárnyban. 

Általános iskola 
A településen jelenleg nem üzemel általános iskola. 

Dömösön 1736-tól működött római katolikus iskola, amelyet 1949-ben államosítottak, 
1981-től a felsőbb évesek Pilismarótra jártak át, s végül az iskolát 1999-ben, anyagi 
nehézségekre hivatkozva, bezárták. Az általános iskolai alsó tagozatos képzést újra kívánja 
indítani az Önkormányzat, a tervek szerint egyházi keretek között. Az iskola kialakítására 
a jelenlegi Faluházban kerülhetne sor (Szent István u. 2.), ahol az iskola régen is működött. 

Egészségügy 

Dömös területén az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés biztosított. 

A településen 1 felnőtt háziorvosi szolgálat működik, amely a gyermekorvosi feladatokat 
is ellátja. Emellett 1 fogorvosi praxis bővíti a szolgáltatások körét. A rendelő megközelítése 
akadálymentes. A lakosságszám nem tette indokolttá a meglévő egy orvosi praxis 
megosztását, illetve növelését. A felnőtt háziorvosi szolgálat munkáját 1 fő asszisztens 
segíti, a háziorvosi praxis vállalkozás formájában üzemel. A fogorvosi praxis ugyancsak 
vállalkozás formájában üzemel 1 fő asszisztens segítségével, akit vállalkozás finanszíroz. 
A védőnő szintén fontos szerepet tölt be a prevencióban, a programok szervezésében. 
Sajnálatosan a védőnő csak heti egy alkalommal tart ügyeletet a településen. Szakorvosi 
ellátás Esztergomban érhető el. Betöltetlen orvosi praxis nincs a településen. 

Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program (2016-2021) 

Szociális közszolgáltatások 

A szociális közszolgáltatásokat Dömös területén a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti 
Központ (2500 Esztergom, Baross Gábor utca 3.) látja el az Esztergom-Nyergesújfalu 
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül. 

A településen működik még egy nem bejegyzett nyugdíjas klub, amely közösségi 
programok szervezését segíti elő. 

A Magyar Kékkereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben 
szenvedők, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten 
szabadító erejét megismerjék. Egyesületük a szenvedélybetegségek megelőzése, 
terjedésének megakadályozása, a szenvedélybetegek gyógyítása céljából fejti ki 
tevékenységét. 



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 61 

A Biblia Centrum, mint közhasznú alapítvány a keresztyén értékrend közvetítésére 
törekszik. Ezt elsősorban oktatási és szabadidős rendezvények keretében igyekszik elérni. 

Közművelődés, kultúra 

Kulturális és művészeti intézmények 

A településen egy kulturális intézmény működik a Faluház, amely helyet ad számos 
kulturális programnak és a Kőrösy László Községi Könyvtárnak. A Faluház ad helyet az 
50 fő befogadó képességgel rendelkező kiállító teremnek is. 

A Polgármesteri Hivatal épülete ad helyet a Dömösi Galéria és Helytörténeti Kiállításnak, 
az időszaki kiállítások mellett állandó tárlaton mutatja be a Község művészeinek munkáit 
valamint Dömös történetének tárgyi emlékeit. A nagyteremben a Dömös 900 éves című 
helytörténeti kiállítás látható. A legértékesebb kiállított tárgy a hatalmas méretű, állatokkal 
és lovassal díszített Árpád-kori oszlopfő, mely az egykori prépostság templomából való 
oszlopfő másolata. A tárlókban Dömös honfoglalás előtti történetének régészeti emlékei, 
majd Árpád- és középkori leletek, tárgyi emlékek, írásos dokumentumok tanúskodnak a 
község gazdag történetéről. A kiállítási teremben alkalmanként előadóesteket, 
hangversenyeket is rendeznek. A kiállítás Vertel József grafikus kezdeményezésére nyílt 
meg 1976-ban. 

A Dunakanyarban a Dömösi prépostságot és káptalant a XII. század elején Könyves 
Kálmán öccse, Álmos herceg alapította. Az épületegyüttes a török háborúk idején pusztult 
el, romjait a XVIII. században széthordták. A templom fennmaradt alapfalait feltárták, 
rekonstruált altemploma látogatható. 

A legfontosabb rendezvények 

‐ Március 15. Nemzeti ünnep 
‐ Majális 
‐ Falunap 
‐ Kórustalálkozó 
‐ Dömösi Zöld Forgatag – Családi Nap 
‐ Augusztus 20. Szent István ünnepe 
‐ Idősek Napja 
‐ Ünnep-elő 

1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA 

A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A program 2016-ban került 
elfogadásra a 26/2016. (IV. 14.) számú Képviselő-testületi határozattal. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) hitvallása és átfogó céljai a 
következők: 

‐ az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye, 
‐ a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elve, 
‐ a diszkriminációmentesség, 
‐ a szegregációmentesség, 
‐ a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedések megtétele. 

A helyi esélyegyenlőséget az alábbi területeken biztosítja a település, illetve az alábbi 
releváns megállapításokat teszi: 

‐ Szivárvány Óvoda: 
‐ Segítik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni 

képességeinek kibontakozását. 
‐ 2016-ban a hátrányos helyzetű (HH) gyermekek mindegyike óvodába járt. 
‐ Az intézmények szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán 

túl, cél, az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a 
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hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása, valamint az 
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében az intézmény minden tevékenysége 
során: a beiratkozásnál, nevelésben, ismeretközvetítésben, a gyerekek egyéni 
fejlesztésében, a gyermekek fejlesztő értékelésének gyakorlatában, a 
humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, a 
partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai 
és társadalmi környezettel. 

‐ A hátrányos helyzetű (továbbiakban: hh) és a halmozottan hátrányos helyzetű 
(továbbiakban: hhh) gyerekek aránya a kedvező lakossági összetételnek 
köszönhető. 

‐ Az Önkormányzat számos rendeletet hozott az esélyegyenlőségi célcsoportokat 
érintő helyi szabályozásokkal kapcsolatban. 

‐ A gyermekvédelmi feladatok ellátása érdekében 2010. szeptember 1-től az 
Önkormányzat a Kistérségi Társulás keretében csatlakozott a Gyermek Kert 
Szociális és Kulturális Alapítvány Híd Gyermekjóléti Szolgálatához, mely szolgálatba 
2016. évtől a családok megsegítése érdekében integrálódott a családsegítés 
alapellátás feladata is. Az idős, önmagukat ellátni képtelen, beteg emberek 
megsegítését is a fenti alapítvány látja el. 

‐ A HEP megállapította, hogy a településen az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete 
kedvező. Kirívó adatok nem támasztják alá, hogy bármelyik célcsoport esetében 
kimagasló negatív tendenciákkal kellene számolni. Ezzel együtt fontos feladat a 
célcsoportokkal zajló folyamatos kommunikáció fenntartása, a problémák 
megoldása, továbbá az itt élők szociális érzékenyítése egymás irányába. 

‐ Dömösön a mélyszegénység releváns mértékben nincs jelen. 
‐ Az Önkormányzat évek óta alkalmaz közfoglalkoztatottakat. 
‐ A település Ifjúsági Koncepcióval ugyan nem rendelkezik, de nagy hangsúlyt 

igyekszik a fiatalok helyzetére fektetni. 
‐ A településen nem található sem általános-, sem középiskola, így a továbbtanulás 

során a helyi védettebb közösségből kikerülve más társadalmi helyzettel találkozik 
a fiatal. A faluházban alkalmi jelleggel vannak foglalkozások a fiatalok számára is. 

‐ A Program megállapítja, hogy hivatalosan szegregátumnak minősített 
lakókörnyezet, telep nincs a településen. 

‐ A településen egy gondozó intézmény – Magyar Kékkereszt Egyesület – működik. 
A szervezet célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedők, 
a lelki és testi gyógyulást keresők segítése. 

‐ A településen működő felekezetek számos kulturális és szabadidős programot 
szerveznek a szabadidő hasznos eltöltése érdekében. Igen fontos tevékenységük, 
hogy családi és gyermektáborokat, kirándulásokat szerveznek, melyeken a 
hátrányos helyzetű, szerény körülmények között élő gyermekek is részt tudnak 
venni. Kiemelt céljuk, és egyben tevékenységük is a karitatív munkára való nevelés, 
és annak végzése. 

‐ A Családsegítő Szolgálat célja az egyének és családokat veszélyeztető élethelyzetek 
megszűntetésének elősegítése, valamint krízishelyzetben lévő személyek 
megsegítése, a lakosság szociális-mentális helyzetének figyelemmel kísérése, 
javítása, mely érdekében észlelő és jelző rendszert működtet. 

‐ A település családsegítő szolgálatának feladatai: a különböző szociális problémák, 
a kilátástalan élethelyzetek (munkanélküliség, anyagi problémák) és a helyzetből 
adódó feszültség és konfliktusok életviteli kezelése. 

‐ A Családsegítő Szolgálat központja Esztergomban található. A szolgálat 
munkatársai heti rendszerességgel kihelyezett ügyeletet, ügyfélfogadást tartanak 
Dömös, Szent István u. 13-15. szám alatti ingatlanban. A Családsegítő Szolgálat 
által szervezett programok többnyire ugyanezen helyszínen kerülnek 
megrendezésre. 

‐ A Program célcsoportokra osztottan meghatározta az alábbi intézkedéseket: 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők: 
‐ Lehetne máshogy 
‐ MÉZ (Munkanélkülieket ért zaklatás) 
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‐ Rendezzük együtt 
‐ Lehetőségek háza 
‐ Ne folytasd tovább 
‐ Akro-Polisz 
‐ Vizsgáld meg magad 

Gyermekek: 
‐ Boldog gyermekkor 
‐ Porszívó 
‐ Aktívan 

Nők: 
‐ Újrakezdés 
‐ Esély a családnak 
‐ Esély a foglalkoztatásban 
‐ Megnyílt ajtó 

Idősek: 
‐ Jobb kettőnek, mint egynek 
‐ Ne vedd a szívedre 
‐ Regeneráció 
‐ Szemléletformálás 
‐ Légy résen 
‐ Aktív időskor 

Fogyatékkal élők: 
‐ Teljesség felé 
‐ Közösségi tér 
‐ Kapcsolatban 
‐ Statisztika 

Az intézkedésekkel kapcsolatban a Program feltárta a problémát, kitűzte az elérendő célt 
és a teendőket. A végrehajtással kapcsolatban munkacsoportokat hozott létre, amelyet a 
HEP Fórum fog össze. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere: 

Az Önkormányzat Képviselő testülete számos rendeletében gondoskodik az 
esélyegyenlőség kapcsán az ellátási formákról: 

- személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, 
- személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, 
- a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 

6/2015.(III.3.) önkormányzati rendelete meghatározza a támogatandók körét: 
- alacsony jövedelműek támogatásáról, 
- létfenntartási gondokkal küzdők támogatásáról, 
- elemi károsultak támogatásáról, 
- hozzátartozójuk elvesztők támogatásáról, 
- lakásfenntartási gondokkal küzdők támogatásáról, 
- időskorúak támogatásáról. 

Összegzés: 
A településen az alapfokú oktatási ellátás csak részben biztosított. Jelenleg csak 
óvoda működik. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma az elmúlt 
időszakban drasztikus csökkenést mutat. Fontos hogy Dömös pályázatot nyert el 
egy mini bölcsőde kialakítására, és tervezi az általános iskola alsó tagozatának 
újraindítását. Az alapfokú egészségügyi ellátás biztosított. Szociális 
közszolgáltatások alapját esztergomi székhelyű térségi feladatokat ellátó 
szervezet látja el, de helyben is működik néhány sajátos feladatot ellátó 
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intézmény, amelyek szintén térségi szerepkörrel bírnak. Dömös rendelkezik Helyi 
Esélyegyenlőségi Programmal, mely 2016-ban került elfogadásra és 2021-ig 
érvényes. Az önkormányzat rendelkezik a pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
és támogatásokról. A kulturális szolgáltatások településhez mérten széles 
körével rendelkezik Dömös, amely részben a Faluházban és a Polgármesteri 
Hivatalban elérhető, de fontos elem a prépostsági romok altemploma, amely 
bejelentkezés mellett látogatható. A település előrelátó módon indítja el oktatási 
fejlesztéseit, amelyek a távlati tervezett népességnövekedését is ki tudja majd 
szolgálni. 

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE 

A településen a regisztrált vállalkozások számának alakulását megvizsgáltuk 2011. és 
2014. év közötti időszakra vonatkozóan. (A Helyzet-Tér-Kép ezen időszakra tartalmaz 
adatokat.) Ezen felül az adatokat összevetettük az országos, megyei és járási adatokkal. 
Dömösön a vizsgált időszakban a regisztrált vállalkozások száma összességében 
növekedést mutat, bár a köztes években az értékek alacsonyabbak. A településen a 
vállalkozások száma (1000 lakosra vetítve)a  2012. évben volt a legalacsonyabb. Sajnos 
az összes vizsgált évben alacsonyabb értékeket mutat a település, mint az országos és a 
térségi átlag, viszont az egyértelműen kedvező hogy négy évre vetítve az első évhez 
képesti növekedés üteme a településen a legnagyobb 104,08%. 

Kiemelve a 2018. évet a járásban a település középső kategóriába esett a szomszédos 
Pilismaróttal közel azonos, attól csak egy kicsit elmaradó értékkel. 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

Az összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma, ezer lakosra vetítve a 
települést tekintve igen kedvező értékeket mutat az országos és a térségi adatokhoz 
képest, általánosságban hatszoros értékkel rendelkezik. Igazi visszaesés csak két év 
esetén figyelhető meg: 2010-ben szinte azonos értékekre süllyed az országos és a térségi 
értékekkel, 2011-ben pedig az értéke nullává válik. Ezt követően ismét megugranak az 
értékek. Megállapítható, hogy az előző két említett évtől eltekintve enyhe hullámzás 
figyelhető meg 2004-2008 között, majd ezt követően folyamatos és egyre erősödő 

98 96 97
102

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

2011 2012 2013 2014

Regisztrált gazdasági vállalkozások száma ezer lakosra Dömös (db)

Dömös Esztergomi járás Komárom‐Esztergom megye Magyarország



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 65 

növekedés látszik. Az országos értékek esetén az évek folyamán inkább a visszaesés 
figyelhető meg, de az utolsó évekhez kötődően két esetben is egy-egy erőteljesebb 
emelkedés összességében emelkedést okozott a teljes vizsgált időszakot tekintve. A 
megyei és járási adatok még érdekesebb alakulást fejeznek ki. Miközben ott kevesebb 
évben találkozhatunk visszaeséssel az országos adatokhoz képest, de ezek a visszaesések 
drasztikusabbak, és az ezeket követő javulások nem tudták azt kompenzálni, így mindkét 
esetben összességében jelentős csökkenéssel zárul. Mindebből kifolyólag elmondható, 
hogy Dömös kedvező pozícióban van ezen a területen. 

Járási viszonylatban pedig igen nagy eredményt jelent, hogy Dömösön volt a legtöbb 
összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma, ezer lakosra vetítve 2014-ben 
(255,4 db), őt csak jelentős mértékben lemaradva követi a szomszédos Pilismarót, 
amelynek értéke kevesebb, mint a felét éri el (94,2 db). 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Dömös településen a turizmusnak egyértelműen magas a súlya a gazdaság területén, így 
külön figyelmet szenteltünk ennek a területnek. A vendégéjszakák számának alakulását a 
kereskedelmi szálláshelyeken a KSH adatai szerint 2005. és 2014. évek között tudtuk 
vizsgálni. Az adatokat itt is összevetettük az országos, megyei és járási adatokkal. A 
települési adatok ugyan erős ingadozást mutatnak, de szinte mindvégig magas értékűek. 
Kiemelkedően magas értékek 2005-2008 évek között voltak, ahol is a legmagasabb érték 
9193 db volt. Ezt követően erős visszaesés figyelhető meg egészen 2011. évig ahol minden 
egyéb érték alá zuhan (328 db). Megjegyzendő, hogy ezen időszakban a településen 
található kemping rövid ideig nem működött. Ezt követően újabb növekedés indul meg, 
amely ugyan ingadozó, de ismét magas értékeket mutató. Az országos és térségi 
értékekkel összehasonlítva egyértelmű, hogy egy-két évtől eltekintve a település 
magasabb értékeket mutat, amely ugyan az utolsó években már nem annyira kiemelkedő, 
de az első időszakot tekintve többszörös értékeket jelez. 

Kiemelve a 2018. évet a járásban a település a legkiemelkedőbb értékeket mutatta, 
olyannyira, hogy a többi település közül kiemelkedő Esztergom is csak 2487 db-bal 
számolhatott, amely érték ekkor Dömösön 3269 db volt. A szomszédos Pilismaróton ekkor 
mindössze ennek ~15,6 % volt (510 db). Így egyértelműen beazonosítható, hogy a 
településen a turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket érdemes támogatni. Forrás: TEIR - 
Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

A vendégéjszakák számát tekintve fontos megállapítani, hogy a külföldi vendégek aránya 
a településen igen magas ugyanebben az időszakban 35-68,85 % között mozog, de 
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általánosságba csökkenő tendenciát mutat. A külföldi vendégek által eltöltött 
vendégéjszakák aránya már nem olyan kedvező a településen a térségi adatokhoz képest. 
Itt is megjelenik a visszaesés a 2010-2011 években. A folyamatos visszaesés is azonos az 
összes vendégéjszakákhoz hasonlóan, de itt már nem jelenik meg az utolsó évben a 
fejlődés megindulása. A térségi értékekhez képest azonban már nem mutatkozik meg az 
előzőekben kimutatott jelentős előny, ugyan a két visszaeső évtől eltekintve kedvezőbbek 
az értékek a megye és a járás értékeitől, de az országos érték már fölé kerül a 2012 évtől.  
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Az egy főre jutó idegenforgalmi adó szintén igen kedvező térségi viszonylatban 2006-2010 
között. A település értékeinek folyamatos csökkenése mellett elmondható, hogy mindvégig 
a térségi adatok sokszorosát képezik, amely annyit tesz, hogy az országos érték 
nyolcszorosa az első vizsgált évben, amely előny az utolsó vizsgált évben a háromszorosára 
csökken, a többi térségi érték mindvégig az országos értékek alatt van, tehát azoktól még 
kedvezőbb arányokat mutat. A 2010 évet kiemelve a járás területén Pilismarót értékét 
követve a második helyen áll a település. 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/ 
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1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

A működő vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak köréből Dömös területén a vizsgált 
időszakban (2011-2016) a szolgáltatások területén emelkedik ki minden vizsgált évben, 
azonban ingadozás mutatkozik, hiszen 2013-2014-ig csökkenés figyelhető meg, majd az 
utolsó vizsgált évig szinte a kiinduló állapotra tornássza vissza magát az ágazat, ez 
kisléptékű bizonytalanságra utal, de a jelenlegi emelkedés pozitív jelenségnek tekinthető. 
A második még igen erős ágazat az ipar és építőipar területe, itt erősségként lehet 
bemutatni, hogy az összefoglaló ágazat esetén szinte folyamatos növekedési tendenciáról 
beszélhetünk egy-egy egységnyi visszaeséstől eltekintve. A mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás és halászat a településen elhanyagolhatónak tekinthető, hiszen minden 
évben 1-1 db működő vállalkozás található csak. 

 

Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

A működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása térségi 
összehasonlításban került vizsgálatra. Az egyes összefoglaló ágazatok mind települési, 
mind térségi és országos szinten ugyanolyan sorrendben követik egymást a 2016-os 
évben, azonban az arányaikban kisebb nagyobb eltérések láthatók. Megállapítható, hogy 
az ipari és építőipari vállalkozások aránya a településen egyöntetűen magasabb a térségi 
és országos értékeknél. A szolgáltatások területére tartozó összefoglaló ágazatok viszont 
a település esetén minden esetben alacsonyabb arányokat vesznek fel. A mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás és halászat területére tartozó ágazatok esetén, pedig a település 
alacsonyabb arányokkal bír, mint a megye és az ország, a járás esetén pedig kissé 
magasabb arányokat tapasztalhatunk. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 
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Szolgáltatások 

Dömösön az összes működő vállalkozás 53,33 % a tevékenykedett szolgáltatási ágazatban 
2016-ban. A településen szám szerint a legtöbb vállalkozás a szakmai és tudományos, 
műszaki tevékenység körében (8 db) található, az ezt követő legmagasabb értékkel a 
feldolgozó ipar (7 db), majd a kereskedelemben, gépjárműjavításban, valamint a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás körében (6-6 db) tevékenykedik. Országos és térségi 
szinten a kereskedelmi és gépjármű javítási ágazatok tartoznak, ezt követően még 
kiemelkedik a szakmai és tudományos, műszaki tevékenység körébe tartozó vállalkozások 
aránya. Mindkét térségi elem megfelel a dömösi kiemelkedők sorával, így elmondható, 
hogy a település irányultsága követi a térségi irányokat. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Ipar 

Az iparban, építőiparban működő vállalkozások száma az összes vállalkozás 43,33%-át 
tette ki 2016-ban Dömösön, mely meghaladja az összes térségi átlagot. Az egyes működő 
ipari ágazatok közül viszont csak a feldolgozóipar és az építőipar van jelen a településen, 
amelyek körülbelül fele-fele arányban osztoznak. Egyebekben ez a két ágazati kategória, 
amely a térségi vonatkozásokban is a túlnyomó többséget adja. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 
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Mezőgazdaság 

A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászatban működő vállalkozások száma az 
összes működő vállalkozás 3,33 %-át tette ki 2016-ban Dömösön, mely alacsonyabb a 
megyére és az országra jellemző értékeknél, de kicsit magasabb a járási értéknél. A 
mezőgazdasági termelés vizsgálatára a KSH 2000 és 2010 adatai alapján kerülhet sor. Az 
egyéni gazdaságok száma 70 db-ról 62 db-ra csökkent le, amellyel párhuzamosan a 
használatban lévő összes földterület is csökkent 18,19 %-ra. amely 36,20 ha jelent 2010-
ben. Ennek ellenére az egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok száma jelentősen 
megnő 22 fő-ről 94 fő-re. 

A KSH adatbázisában elérhetőek adatok az egyéni gazdaságok használatában lévő 
földterületekről szintén a 2000 és 2010 évekre. A két évet összehasonlítva a következők 
mondhatók el: míg 2000-ben az egyéni gazdasági földterületek közel 60 %-át az 
erdőterületek tették ki, addig 2010-re a településen az ilyen típusú használat megszűnt. A 
szántó területek vonatkozásában 2000-ben ugyan 38,46 %-os használatot jeleznek az 
értékek, amely 2010-re rohamos növekedést mutat a maga 85,17 %-val, de a valós 
területi értékek a következőket mutatják, míg 2000-ben 74,62 ha volt, addig 2010-re ez 
29,5 ha csökken, amely azt jelenti, hogy közel 60 %-kal csökkent. Mindezeket a 
változásokat az erdőterületek kiesése és az összterületek drasztikus csökkenése okozza a 
magánszektorból. A rangsorban ezt követően felváltva a gyümölcsösök és a gyepek állnak, 
majd a sort a szőlőterületek zárják, amelyek aránya egyik évben sem haladja meg az 1 %-
ot. 2000-ben szinte minden típusú állattal foglalkoztak az egyéni gazdaságok, de túlnyomó 
többségben a tyúkállomány, a házinyúlállomány, valamint a sertésállomány állt. 2010-re 
szűkült a jelenlévő fajták köre a tyúkállomány és a házinyúlállomány létszáma nőtt, 
harmadik helyre pedig a méhcsaládok száma került, a sertésállomány viszont nagy 
mértékben lecsökkent. 

Egyéni gazdaságok földhasználata, 2000 és 2010 

    
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

A településen a legtöbb vállalkozás a nemzetgazdasági ágakra vetítetten öt terület között 
oszlik el, amelyek a következők: építőipar, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 
kereskedelem, gépjárműjavítás, feldolgozóipar és szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. Az 
utóbbi nemzetgazdasági ágazat a település potenciáljából adódóan igen fontos terület. Az 
adatokat 2011. és 2016. évek között tudtuk vizsgálni. Általában mind az öt 
nemzetgazdasági ág ingadozó értékeket mutat, legmagasabb értékeik 5-8 db között 
mozognak. A legmagasabb értéket 2016. évben a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység érte el a maga 8 db-jával. 

A település 10 legjelentősebb adózója a megalapozó vizsgálat készítésének idején Forrás: 
Önkormányzati adatszolgáltatás: 

Név Székhely Fő tevékenység 

MN-MED Bt. 2027 Dömös,  
Táncsics utca 71. 8621 Általános járóbeteg-ellátás 

Halmschláger Trade 
Zrt. 

2027 Dömös,  
Kossuth Lajos u. 16.  

PATAK VÖLGYE Kft. 2027 Dömös,  
Árpád telep 14. 

9329. M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 

Rámvár Kft. 2027 Dömös,  
Királykúti út 62. 

6820. Saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

Dunakanyar 
Révhajózási Kft. 

2027 Dömös,  
Külterület 04/A hrsz. 5030. Belvízi személyszállítás 

INVITEL Távközlési Zrt. 1134 Budapest,  
Váci út 37. 6110. Vezetékes távközlés 

Telenor Zrt.  6110. Vezetékes távközlés 
E.ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató   

Magyar Posta Zrt.   

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest,  
Könyves Kálmán krt. 36. 6110. Vezetékes távközlés 

DMRV Zrt. 2600 Vác,  
Kodály Zoltán út 3. 

3600. Víztermelés, -kezelés, -
ellátás 

Forrás: https://www.ceginformacio.hu/ 
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1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI, FONTOSABB BERUHÁZÁSAI TELEPÜLÉST 
ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE 

Dömösön 2016-ban 54 vállalkozás működött, amelyek alkalmazotti létszám kategória 
szerint két típusba oszthatók: az 1-9 fő (mikro) és az 50-249 fő (közép) között. A mikro-
vállalkozás kategóriába tartozott a vállalkozások zöme (98,15 %), a középvállalkozások 
körébe pedig 1,85 %, amely összesen 1 db vállalkozást jelentett. Visszatekintve a korábbi 
vizsgálható évekre elmondható, hogy a mikrovállalkozások száma először csökkenést, 
majd növekvést mutat, a középvállalkozások száma nem nagyon változik, hiszen két évtől 
eltekintve 1 db-ot mutat, s a növekedés évében is csak két vállalkozásról beszélhetünk. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Az Önkormányzat adóbevételeit vizsgálva összességében növekedést mutatnak, amely 
növekedés tendenciája nem egységes, sőt egy esetben visszaesés is megfigyelhető. 
Önmagában az iparűzési adót 2008-ig enyhe csökkenés, majd 2010-ig erőteljes 
növekedés, végül visszaesés jellemzi. Az összes adóbevételből az iparűzési adó 2010-ben 
érte el a legmagasabb arányt 25,46 %-ot, egyebekben 1,84-9,55 % között ingadozott. Az 
idegenforgalmi adó a vizsgált időszakban folyamatos csökkenést mutat. 2008-ig az értéke 
magasabb volt az iparűzési adónál, onnantól átbillen a másik oldalra. Az összes 
adóbevételből az idegenforgalmi adó aránya folyamatos csökkenést mutat és 4,49 %-ról 
0,52%-ra esik vissza. Itt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a két utolsó évben a 
korábban vizsgált vendégéjszakák adatainak kapcsán a 2010-2011 évek visszaesése után 
emelkedés indult el, amely a kapcsolódó adóbevétel növekedését is elénk vetíti a 
kapcsolódó adatok hiányában is. 
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Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

1.9.4. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ELÉRHETŐSÉG, 
MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE, K+F STB.) 

A település elérhetőségét az 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a 
településhálózatban, térségi kapcsolatok fejezetben bemutattuk, ugyan a település nem 
rendelkezik gyorsforgalmi összeköttetéssel, közúti közlekedési kapcsolata (11. sz. főút) 
logisztikai szempontból elegendőnek minősül. A településről személygépjárművel 1 órán 
belül elérhető Budapest, sokkal rövidebb idő alatt pedig Esztergom. Ennek megfelelően 
Dömös község elérhetősége kiváló. A településen a középfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya közel azonos a térségi adatokkal, azonban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya a térségi adatoknál kissé magasabb munkaerő képzettségre utal. A szinte 
folyamatosan pozitív vándorlási különbözet a település vonzerejéről tanúskodik. 

A település elhelyezkedéséből és természeti érintettségéből adódóan a gazdasági potenciál 
elemei egyedül a turizmus és az ehhez kapcsolható elemek területéről emelhetők ki. A 
település kiemelkedő vonzerővel bír a kiköltözők számára, a kivételes tájképi adottságai, 
Duna-parti fekvése, Dunakanyar legértékesebb pontján való elhelyezkedése kapcsán, 
rendkívül sokrétű természeti- és épített örökségi kincse potenciálisan szelíd turisztikai 
lehetőségek széles tárházát teszi lehetővé (vízi-, kerékpáros-, bakancsos túrizmus, 
valamint falusi-, öko- és épített örökséghez kapcsolódó túrizmus). A hatályos rendezési 
terv is több olyan idegenforgalmi, rekreációs célú területet jelöl, melyek még nem épültek 
be, de a jövőben biztosítják a területet a későbbi rekreációs fejlesztések megvalósulása 
számára. 

1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT) 

A kínálati és értékesítési árakat az „otthontérkép” (Forrás: https://otthonterkep.hu/ és 
https://ingatlan.com/) adatai alapján vizsgáltuk.  

- Komárom-Esztergom megye Kínálati ár: 333 ezer Ft/m2 
- Pest megye Kínálati ár: 538 ezer Ft/m2 
- Nógrád megye Kínálati ár: 195 ezer Ft/m2 
- Budapest Kínálati ár: 793 ezer Ft/m2 
- Esztergom Kínálati ár: 342 ezer Ft/m2 
- Pilisszentkereszt Kínálati ár: 491 ezer Ft/m2 
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- Dömös Kínálati ár: 221 ezer Ft/m2 

A kínálati árak vizsgálata során jól látszik, hogy összevetve az adatokat a térségi 
értékekkel, Dömösön kedvezően lehet ingatlanhoz jutni. Azonban azt is meg kell állapítani, 
hogy ez egy pillanatnyi állapotot takar, s az árak Dömös esetében igen szórnak 125-600 
ezer Ft/m2. A KSH adatai alapján, Dömösön a 2019. évben 523 db lakás volt. A pillanatnyi 
helyzetben a https://ingatlan.com/ honlapján 20 db lakás volt eladó, amely a lakások 
3,82 %-át jelenti. 

A Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisa részletes adatokkal rendelkezik 
Dömös lakásállományáról. A lakások mennyiségéről 2001-től állnak rendelkezésre adatok, 
ezen időszak alatt a lakások száma növekedést mutatott. A növekedés üteme azonban 
nem egyenletes: 2001-2008 növekedés, 2008-2010 között stagnálás, 2011-ben erőteljes 
ugrás, 2014-ig szintén stagnálás, majd 2015-től enyhe növekedés figyelhető meg. 
Nagyobb növekedés két évhez köthető 2005-ben 11 db új lakás, és a már kiemelt 2011, 
amikor 32 db új lakás épült. Dömös területén 2019-ben 523 db lakás volt. A lakásállomány 
2001 és 2019 között összességében 15,20 %-kal (69 db új lakás) nőtt. 

 
Forrás: KSH Tájékoztató adatbázis - Szakstatisztikák témák szerint – 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

A KSH a 2011-es Népszámlálás lakásállományra vonatkozó adatai közül az építési időre és 
komorfokozatra vonatkozó adatokat már a korábbiakban áttekintettük. Az adatok közül a 
továbbiakban a tulajdonviszonyra, a használati jogra, a szobák számára és az alapterületre 
vonatkozó adatokat tekintjük át. 

Az lakások 99,23 %-a magánszemélyek, 
0,19 %-a önkormányzati, 0,58 %-a más 
intézmény, szervezet tulajdonában állt. 
Használati jogcím alapján 95,99 %-ban 
tulajdonosi, 1,56 %-ban bérleti és 2,45 %-
ban más jogcímen használják a település 
lakásait. 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 2011 Népszámlálás 
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Az alapterület szerinti megoszlás 
változatos, az 50 m2 alatti lakások aránya 
13,90 %, az 50-100 m 2 közötti lakások 
56,37 %, míg a 100 m2 felettieké 29,73 %. 
A népszámlálási kategóriákat figyelve az 
egyre magasabb alapterületi értékekhez 
tartozó lakások aránya egyre magasabb, 
amely alapvetően a kedvezőbb 
lakókörülményekre utal. 

 

 

 

 

Forrás: 2011 Népszámlálás 

A szobák számát vizsgálva közel egyenlő 
arányban vannak jelen a kétszobás 
(29,92%) és a háromszobás (30,12 %) 
lakások. A négy- és többszobás (26,06 %) 
lakások aránya egy kicsivel alacsonyabb. 
Az egyszobás lakások arány viszont 
jelentősen kevesebb 13,90 %. 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 2011 Népszámlálás 

A lakások szobaszámát tekintve a 2012-2019. között közel azonos arányok mutathatók ki. 
A településen 2019-ben a legtöbb lakás 30,40 % háromszobás kategóriába tartozik, ezt 
követik a kétszobás lakások (29,64 %), majd a négy és több szobás lakások (26,00 %), s 
végül az egyszobás lakások (13,96 %). A vizsgált időszakban épített lakások mind a három 
szobás és négy vagy több szobás kategóriába tartoztak. Mindebből látható, hogy a lakások 
szoba számának aránya nem igazán változott a 2011 népszámlálás óta. 

Összegzés:  
A településen viszonylag állandó az ezer lakosra jutó vállalkozások száma, mely 
érték elmarad térségi és országos adatoktól, de a növekedés üteme meghaladja 
azokét. A kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma, ezer lakosra 
vetítve igen kiemelkedő értékeket mutat az országos és a térségi adatokhoz 
képest. 2014-ben a járásban kiemelkedően az első helyen állt. A vendégéjszakák 
száma ezer lakosra vetítve ugyan ingadozást és csökkenést mutat, de még 2019-
ben is magasan az országos és térségi értékek fölött volt. Az egy főre jutó 
idegenforgalmi adó szintén hasonló tendenciájú csökkenő, de az országos és 
térségi értékek felett van. 
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Az egyes gazdasági ágazatok közül a szolgáltatások és az ipar, építőipar 
dominálnak, míg a mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya 
elhanyagolható. A működő vállalkozások 53,33 %-a tevékenykedett a szolgáltató 
szektorban 2016-ben. A szolgáltatások területén a legkiemelkedőbb ágazat a 
szakmai és tudományos, műszaki tevékenység, de még másik négy ágazat is 
mérvadó. Az ipar területén csak a feldolgozóipar és az építőipar van jelen a 
településen. 

A település legnagyobb adózói között a közműszolgáltatókon kívül ott található a 
MN-MED Bt., Halmschläger Trade Zrt., PATAK VÖLGYE Kft., Rámvár Kft. és 
Dunakanyar Révhajózási Kft. 

A településen mikro- és közép vállalkozások működnek, az utóbbiból azonban 
állandóan csak egy működése figyelhető meg. A mikro vállalkozások száma 
eleinte csökkenést, majd növekvést mutat, összességében pedig növekedés 
figyelhető meg. 

Az Önkormányzat összes bevételéből (2006-2011) az iparűzési adó először 
stagnálást, majd erőteljes növekedést, végül ismételt visszaesést mutat, az 
idegenforgalmi adó pedig folyamatos csökkenést mutat. 

Lakásállománya az elmúlt években először növekedést, majd stagnálást mutat, 
amelyet 2011-ben egy nagyobb kiugrás követ, amelyet egy ismételt stagnálás, s 
végül enyhe növekedés követ. A lakásállomány vizsgálata alapján, a 
magántulajdon a mérvadó, az önkormányzati tulajdon pedig elhanyagolható; a 
településen a nagy alapterülettel rendelkező lakások aránya igen magas, amely 
a szobaszám arányok vizsgálatában is érvényesül. 

1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM 

Dömös Község Gazdasági programja 2015. és 2019. év közötti időtávra szólt, amelyet 
12/2016. (II. 23.) számú határozatával fogadott el. A dokumentum az alábbi 
megállapításokat, célokat fogalmazta meg: 

- Dömös Község értékeinek, hagyományainak, kultúrájának és szépségének 
bemutatása érdekében tovább kell fokozni Dömös Községnek a Dunakanyari 
turizmus területén betöltött szerepét és ismertségét. 

- Dömös Község működőképességének és fenntartható működtetésének, valamint a 
jövőbeli fejlesztési lehetőségeinek biztosítása érdekében folytatnia kell 
infrastrukturális hálózatainak (pl. közúti, közlekedési, energetikai) modernizációját 
illetve a beruházások finanszírozása érdekében további anyagi források 
felkutatását. 

- Alapelvek és irányelvek 
o együttműködés gazdasági, társadalmi és civil szervezeteivel, valamint a 

magyarországi történelmi egyházakkal, 
o támogatni és együttműködni a lakosság önszerveződő közösségekkel, 
o erősíteni a település önfenntartó képességét, feltárni lehetőségeit és 

hasznosítani saját erőforrásait, törekedni gazdasági teljesítőképesség és a 
lakosságszám növelésére, 

o alkalmazkodni a magasabb szintű települést érintő Programokhoz a helyi 
érdekek szem előtt tartásával, 

o együttműködés a kistérség településeivel, 
o erősíti magasabb szintű kapcsolatait, 
o előkészítő munkák minőségi és hatékony javítása, 
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o infrastruktúra korszerűsítése, településen élők életminőségének javítása, 
o Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyának 

megteremtésére, 
o befektetőbarát, vonzó gazdasági környezet kialakítása, minőségi fejlesztés, 
o helyi gazdaság fejlesztése, 
o korszerű vagyongazdálkodás és költséghatékony közigazgatás kialakítása, 
o környezet- és klímatudatos, valamint energiahatékony szemlélet erősítése 

és előtérbe helyezése. 
- Dömös főbb turisztikai célpontjai: 

o Dobogókő és a Prédikálószék, 
o Rám-szakadék, 
o Prépostsági romok. 

- Konkrét turisztikai célú fejlesztések: 
o fogadóterek kialakítása, 
o „Táborhely” kialakítása a 061 hrsz.-ú ingatlanon, 
o a Prépostsági romok másodlagos desztinációvá alakítása. 

- Közszolgáltatásokban kitűzött célok területei: 
o településfejlesztés, településrendezés, 
o településüzemeltetés (köztemető, közvilágítás, helyi közutak, közparkok és 

egyéb közterületek), 
o környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának 

biztosítása; hulladékgazdálkodás, 
o óvodai ellátás, 
o kulturális szolgáltatás, 
o gyermekjólét, szociális szolgáltatások, 
o önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása, 
o helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 
o helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, 
o sport, ifjúsági ügyek, 
o közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 

- Anyagi források, bevételek területén kitűzött célok: 
o takarékosabb, optimálisabb gazdálkodás, 
o működési bevételeinek növelési lehetőségeinek keresése (helyi 

adórendszer), 
o támogatási rendszerek felkutatása (pályázati források), 
o az Önkormányzat meglévő vagyontárgyak hasznosítási módjainak 

felkutatása, 
o körültekintő módon a legszükségesebb esetekben hitelfelvétel 

igénybevétele. 

A Dömös Község Önkormányzatának éves költségvetése bevételek, kiadások, 
költségvetési egyenleg tekintetében az alábbiak szerint alakult az elmúlt években. 

 2016 2017 2018 2019 
Bevétel (E Ft) 190.393 247.055 231.517 402.178
Kiadás (E Ft) 157.066 158.164 213.317 197.445
Kiadáson belül, a 
beruházási 
kiadások összege 
(Ft) 

8.473 7.921 5.622 3.804 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 
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1.10.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE, 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 

Képviselőtestület felépítése: 
- Polgármester 
- Alpolgármester 
- Képviselők 

Dömös Község Önkormányzatának működésében az alábbi bizottságok vesznek részt: 
- Vagyonnyilatkozati bizottság 
- Kulturális és szociális bizottság 

Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségének felépítése 
- Kirendeltség-vezető 
- Igazgatási előadó; anyakönyvvezető 
- Igazgatási-pénzügyi előadó 
- Pénzügyi előadó 
- Adóügyi előadó 

Az ügysegéd és a főépítész Dömös Polgármesteri Hivatalában működik. A falugazdász 
működési feltételeinek megteremtése folyamatban van. 

A járási hivatal és a kormányablak Esztergomban működik. 

1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG 

A korábban említettek szerint a település gazdasági programmal a 2014-2019. közötti 
időszakra rendelkezik. 

A hatályos településrendezési eszközök elhatározásai is közvetve hozzájárulnak a település 
gazdaságának fejlesztéséhez. A település méretéhez viszonyítva viszonylag nagy és 
összefüggő kiterjedésű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület került kijelölésre a 
hatályos településrendezési eszközökben Pilismarót közigazgatási határa, a 11. sz. főút 
mentén, illetve számos turisztikai kapcsolódású fejlesztési terület kijelölésére is sor került 
a belterületet övezően. Ezeknek kialakítására azonban eddig még nem került sor. 

Az Önkormányzat évenkénti, kiadáson belüli beruházási összegeit az „1.10.1. 
Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program” című fejezetben szereplő 
táblázatban tüntettük fel. 

A településen a helyi gazdaság fejlesztéséhez közvetve a szennyvíz csatornahálózat 
kiépítése is hozzájárul. Az infrastruktúra fejlesztés tovább erősíti a településre költözés 
jövőbeni mértékét, mely jelentős mennyiségű építési tevékenységgel jár. Ezen felül a 
népességszám tervezett növekedése a szolgáltatások iránti igényt is növelni fogja. 

Az Önkormányzat méreténél fogva nem rendelkezik külön gazdasági, pénzügyi, 
településfejlesztési és településfenntartási bizottsággal, ezekkel a témákkal közvetlenül a 
Képviselő-testület foglalkozik. 

1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

Dömös Község Gazdasági Programja (2015 – 2019.) az alábbiakat fogalmazza meg a 
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatban: 

o erősíteni szükséges a település önfenntartó képességét, hasznosítani saját 
erőforrásait és törekedni a gazdasági teljesítőképességet, 
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o előkészítő munkák - többek között a foglalkoztatáspolitika területén is – 
hatékonyabbá tenni, 

o befektetőbarát, vonzó gazdasági környezet kialakítása, 
o helyi gazdaság fejlesztése, 
o a megnevezett fejlesztési elképzelései kapcsán számos munkahely 

teremtődése valósulhat meg a településen. 

1.10.5. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS 

Az Önkormányzat tulajdonában áll a Faluház, amely korábban ifjúsági szálláshelyként is 
működik, de ez a funkció mára megszűnt. Itt lehetőség nyílik rendezvények szervezésére. 

1.10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS 

A tervezett népességszám növekedésével párhuzamosan az intézmények kapacitás-
kihasználtsága is növekszik. A településen jelenleg csak óvoda működik, a Dömösi 
Szivárvány Óvoda. Oktatási intézményeit a település két irányban is bővíteni kívánja. Az 
Önkormányzat pályázati pénzt nyert el mini bölcsőde kialakítására, amelyre az óvoda 
ingatlanán, új épületszárny kialakításával kerülne sor. A településen régen működött 
általános iskola, alsó tagozatának újraindítása a fejlesztési elképzelések között szerepel. 

Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásának (gyermek és háziorvosi, fogorvosi, 
valamint a védőnői ellátás) helyet biztosító rendelő épületére szintén Európai Uniós 
pályázati forrást nyert el, amely az épület energetikai korszerűsítését (külső falak 
hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, tető teljes cseréje) és új eszközök beszerzését 
célozza. 

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére Európai Uniós támogatással már sor 
került, amelynek keretében sor került az épülethatároló falszerkezetek utólagos 
hőszigetelésére, a nyílászáró szerkezetek cseréjére, a padlásfödém szigetelésére, az 
energiatermelő rendszer kiépítésére (napelemes rendszer), a tetőhéjalás cseréjére és az 
épület részbeni akadálymentesítésére. 

Az Önkormányzat rendelkezik kulturális és szociális bizottsággal. 

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

Az önkormányzati tulajdonú épületek (előző fejezetben felsorolt) egy részének energetikai 
korszerűsítésére sor került, vagy a közeljövőben fog sor kerülni. A Polgármesteri Hivatal 
épületében, a felújítás során, napelemes rendszer kiépítésére került sor. A hivatal épülete 
előtt pedig kiépítésre került egy elektromos autó töltőállomás, ahol egyszerre két autó 
töltése biztosított. 

Összegzés: 
Dömös község 2014. és 2019. év közötti időszakra vonatkozóan rendelkezik 
Gazdasági Programmal, amelyben részletesen kitér valamennyi terület fejlesztési 
céljaira. 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodása átlátható, az évenkénti költségvetés a 
honlapon elérhetően megtekinthető mindenki számára. Az elmúlt 4 évben a 
bevételek és kiadások egyenlege megegyezett. 

A Községnek foglalkoztatáspolitikája van, emellett intézmény-fenntartással is 
foglalkozik a gazdasági programjában. 
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A településen a megújuló energiaforrások hasznosítása is megjelent, a 
Polgármesteri Hivatal épületében kiépítésre került egy napelemes rendszer, 
illetve a hivatal előtt elhelyezésre került egy elektromos autó töltőállomás. 

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKOS VÁROS 
TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól – 13. §-a 
meghatározza a helyi önkormányzatok feladatait: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 
a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 

/A kiemelt tevékenységek érintik Dömös községet./ 

A vastagon kiemelt településüzemeltetési feladatok mindegyikét ellátja Dömös Község 
Önkormányzata. 

Összegzés: 
Dömös község a településüzemeltetési szolgáltatások elvárt szintjét biztosítja 
lakosai számára. A törvényben szereplő önkormányzati feladatok közül szinte 
valamennyi, releváns elemet érinti az önkormányzat tevékenysége. 
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

Dömös község közigazgatási területe a Dunántúli-középhegység nagytájnak a Dunazug-
hegyvidék középtájhoz tartozó Visegrádi-hegység és Visegrádi-Dunakanyar kistájak 
területén helyezkedik el. A település Duna menti, alacsonyabb térszínen fekvő része a 
Közép-Duna-völgy (a 11. sz. főút menti és attól északkeletre található területek) és a 
Kisalföldi Duna-völgy (a belterülettől északnyugatra található területek) vegetációs 
tájakhoz tartoznak, míg a közigazgatási terület javát képző magasabb térszínen fekvő 
területek a Visegrádi-hegység vegetációs részét képzik. [lsd. Térképmelléklet: Földrajzi 
kistájak, Vegetációs táj] 

Magyarország földrajzi kistájainak térképe 

 
Forrás: https://www.novenyzetiterkep.hu/node/101 

A fejezethez részletes térinformatikai vizsgálat készült. A vizsgálati térképlapok külön 
fejezetben megtekinthetők. 

1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Földtani adottságok 

A kistáj alapja harmadidőszaki homokkő és andezittufa, illetve agglomerátum A felszín 
közeli üledékek 20%-a lösz vagy lejtőlösz, 40%-a pedig pleisztocén folyóvízi homok, és 
kavics. 

A kistáj szerkezeti irányait helyenként a Duna folyásirányával is jelzett ÉNy-DK-i, valamint 
erre merőleges, a rögös-töréses feldarabolódáshoz kapcsolódó ÉK-DNy-i vonalak jellemzik. 
Forrás: Kistájkataszter 

Az MBFSZ térképes adatbázisa tartalmaz földtani térképeket. Magyarország felszíni 
földtana térképe szerint Dömös község területén a következő földtani alapszelvények 
találhatóak: 

- Folyóvízi üledék 
- Folyóvízi aleuritos homok 
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- Dobogókői Andezit Formáció 
- Lösz 
- Cserhegyi Andezit Tagozat 
- Törökbálinti Homokkő Formáció 
- Proluviális-deluviális üledék 

A belterület javarészt folyóvízi üledék, folyóvízi aleuritos homok és lösz rétegen fekszik. A 
külterület erdővel fedett része javarészt Dobogókői Andezit Formáció rétegével borított, a 
külterület egyéb Dunához közel eső részei a belterülettel azonos rétegeken fekszenek. Az 
erdőkben futó patakok környezete pedig szintén folyóvízi üledék réteggel fedett. 

Talajtani adottságok 

A kistáj talajtakaróját a pleisztocén folyóvízi üledékeken közel egyenlő területi 
részarányban (27 és 28%) szerves anyagban szegény, meszes homok és különböző 
mechanikai összetételű nyers öntés talajok alkotják. A Dunára néző domboldalak löszös és 
idősebb korú üledékein vályog, agyagos vályog mechanikai összetételű, közepes vagy 
gyenge vízvezető képességű, jó vagy nagy víztartó képességű barnaföldek találhatóak kb. 
a terület 28%-án. A Dunától délre lévő dombokon a barnaföldek sekély termőrétege miatt 
szélsőséges vízgazdálkodásúak. A barnaföldek mezőgazdasági hasznosítása a 
lejtőviszonyok szerint alakulhat. Termékenységük az erodáltság szerint változik, 
termőképességük is az erózió mértéke szerint (ext. 20-50, int. 25-75.) Szántóként 40%, 
gyepterületként 20%, gyümölcsösként további 27% hasznosítható. A tájban intenzív a 
lejtőpusztulás, a Duna felé lejtő felszíneken köves és földes kopár talajok fordulnak elő, 
ezeken szőlő és gyümölcsös telepítése lehetséges. 

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere - Második, átdolgozott és bővített kiadás - MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest (Dövényi, 2010) 

A talajértékszám a település legnagyobb részén 21-30 közötti, a Duna mentén 31-40 
közötti értékű és két helyen Pilismarótról északon, délről pedig Pilisszentlászló felől 
benyúlóan 41-50 értéket mutat. A termőréteg vastagsága három kategóriába osztható: a 
Duna mentén változó szélességben, Pilismarót irányában szélesedően 100 cm fölötti, a 
legmagasabb területeken Visegrád felől benyúlóan 70-100 cm közötti, az egyéb 
területeken pedig 40-70 cm közötti. A talaj szervesanyag-készlete két részre osztható a 
településen: a Duna felől 1/3 részt 50-100 tonna/hektár, a település déli 2/3-án pedig 100-
200 tonna/hektár. Kémiai tulajdonság szerint felszíntől karbonátos talajok találhatóak a 
Duna mentén és attól délre a település nagyobbik részén pedig gyengén savanyú talajok. 
(Forrás: KÖRINFO – Talajtérképek - http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/) 

Domborzati adottságok 

Dömös község területén a domborzati adottságok vizsgálatát a földhivatali adatszolgáltatás 
keretei között kapott, digitális domborzatmodell felhasználásával végeztük el. 

A kistáj tektonikusan előre jelzett, antecedens, többnyire szimmetrikus, eróziós folyóvölgy. 
Területének kb. 20%-a közepes magasságú, enyhén tagolt síkság, kb. 80%-a völgytalp. 
Tszf-i magassága 107 és 220 m között változik. Az árterek átlagos magassága 120 m, a 
teraszok 30-200 m relatív magasságban helyezkednek el. A relatív relief átlagos értéke 
106 m/km2. A kistáj középső részén – a teraszok magasabb helyzete miatt – ez az érték 
130 m/km2, K-en és Ny-on viszont csak 70 m/km2 körüli. A völgysűrűség átlagos értéke 
1,5 km/km2. Intenzív lejtőpusztulással, ill. mozgásveszélyes felszínekkel Dömös és 
Pilismarót, valamint Visegrád és Zebegény-Verőce között, a Duna felé lejtő felszíneken 
találkozhatunk. A domborzati adottságok elsősorban a rekreációs célú területhasznosítás 
szempontjából kedvezőek. Forrás: Kistájkataszter 
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Dömös domborzati adottságainak vizsgálatát az ASTER digitális terepmodell 
felhasználásával végeztük el. Forrás: https://earthexplorer.usgs.gov/ A vizsgálat során a 
magassági, kitettségi, illetve lejtőviszonyokat elemeztük. A település legalacsonyabb 
pontja a település keleti részén fekvő réten található (105 m), a legmagasabb pontja 
Visegrádi-hegység területén (~697,5 m).[lsd. Térképmelléklet: Tengerszint feletti 
magasság] 

A kitettségi vizsgálat megmutatja, hogy az egyes lejtők melyik égtáj felé néznek. A 
kitettség vizsgálat során kiemelt fontosságú a déli kitettségű lejtők területi beazonosítása, 
mivel ezek benapozási feltételei a legkedvezőbbek, itt alakulnak ki legkisebb eséllyel 
fagyzugok. A déli kitettségű lejtők kedvezőek a szőlő-, és gyümölcstermesztés számára, 
továbbá melegkedvelő növények telepíthetőek. Dömös területén a mezőgazdasági művelés 
alá vont területek nagy része északkeleti, keleti és délkeleti kitettséggel bírnak, a település 
erdővel borított részén a völgyek iránya határozza meg a kitettség irányát. [lsd. 
Térképmelléklet: Kitettség] 

Dömös lakott területének nagy része 
5% alatti lejtéssel bír. Meredek lejtésű 
területek a település közigazgatási 
területének déli részén, a Visegrádi-
hegység völgyekkel szabdalt, erdős 
területein fordulnak elő. A 
mezőgazdasággal érintett területek, 
valamint a zárt kertek a 12-17%-os 
lejtési érték között maradnak, ezen 
területek gyümölcsösként és 
szántóként vannak nyilvántartva. Az 
erdőterületeken igen magas a 25 %-nál 
jelentősen meredekebb lejtésű 
területek aránya. A lejtők 
kategorizálását az alábbi táblázat 
alapján készítettük el. [lsd. 
Térképmelléklet: Lejtés] 

Domborzat vizsgálat – Lejtőkategóriák – 
Forrás: Földhivatali adatszolgáltatás; 
digitális domborzatmodell – saját 
szerkesztés 

A hatályos rendezési eszközök 
lehatárolták a felszínmozgás veszélyes 
területeket, a korábban a 
Bányakapitányságtól kapott 
adatszolgáltatás alapján.  

Az Önkormányzat ezen területeken 
történő építési tevékenységek védelme 
érdekében a lehatárolásokat a 
továbbiakban is szerepeltetni kívánja a 
szükséges előírások 
megfogalmazásával együtt. 

 

 

 

 

Forrás: Korábbi Bányakapitánysági 
adatszolgáltatás 
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A lejtők meredekség vizsgálatát az alábbi csoportosítás szerint végeztük el: 

Lejtőkategória Lejtés [%] Minősítés Megjegyzés 
I. < 5 %  Sík Erózió hatása nem jellemző 
II 5 -12 %  Enyhén lejtős Gépesítési, sáncolási határ 
III. 12-17%  Lejtős Speciális szántást igényel 
IV. 17-25%  Enyhén meredek A szántóföldi művelés határa 
V. 25-40%  Meredek Szántóföldként nem művelhető 
VI. > 40%  Nagyon meredek Csak erdőként hasznosítható 

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_teő11/cho1S04.html 

Vízrajzi adottságok 

Felszíni vizek 

A település meghatározó vízfolyásai a Duna és a Malom-patak(Dömösi malompatak). Ezen 
túlmenően a következő vízfolyások futnak még keresztül a településen: Csaja-patak, 
Szuha-patak, Kenderesi-árok és Köves-patak. A településen, a magasabb területeken még 
találhatók egyéb vízfolyások, mint például a Lukács-árok, a Rám-szakadék, a Miklós-forrás 
és a Miklós forrás mellékága. 

Dömös Község a Duna folyam 1702 és 
1699 [Fkm] szelvényénél található a 
EDUVIZIG által készített nagyvízi 
Mederkezelési Terv szerint. Ezen a 
folyamszakaszon a 74/2014. (XII. 23.) 
BM rendelet - a folyók mértékadó 
árvízszintjeiről – szerint a mértékadó 
árvízszint (MÁSZ) 107,79 – 108,31 
[mBf] közötti. A település partmenti 
szakaszát egyaránt érinti az elsődleges, 
az átmeneti zóna, az áramlási holttér, 
valamint az ideiglenes védművel védett 
nyíltártéri öblözet részt. Az ideiglenes 
védművel védett nyíltártéri öblözet rész 
két helyen érinti a települést, ahol az 
önkormányzat ellátja érintettség esetén 
az árvízvédelmi feladatokat. 

Forrás: EDUVIZIG adatszolgáltatás 
(Nagyvízi meder) 

A Duna árvizei márciusban és júniusban, míg kisvizei ősszel és télen a leggyakoribbak. 
Nagy árvizei alkalmával a jobb parti ártér, ahol a település is fekszik, jelentős része víz alá 
kerül. 2006.-ban az úgynevezett nagy árvíz idején a települést közúton nem lehetett 
megközelíteni. 

A víz minősége II. osztályú, amit azonban a vízállás is befolyásol. 

A Malom-patak a település arculati képének egyik meghatározó természeti eleme. 

A Visegrádi-hegység vízgyűjtőjéből eredő, több patak vízfolyását egyesítő Malom-patak a 
dömösi révnél folyik a Dunába. Középső-felső szakaszában több torlat képződött, melyből 
elsősorban a miocén korú amfiból-andezitből, andezittufákból, vulkáni salakokból és a 
kőzetzárványokból kimállott ásványok gyűjthetők. 

A Köves-patak a Malom-patakhoz igen hasonló geológiai adottságokkal bír. A környező 
hegyek vastag andezit-breccsa és andezit rétegei alatt vékonyabb amfibol-andezit és dácit 
rétegek is vannak, amelyek helyenként feltárulnak. A Köves-patak azzal tér el elsősorban 
a Malom-pataktól, hogy noha a hordalékban itt is sok az amfibol, viszont a magnetit sokkal 
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kevesebb. (A biotit teljesen hiányzik.) A patak több szakaszán szurdokvölgyben folyik, 
egyes rövid szakaszai járhatatlanok. 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

[cm] [m3/s] 
Duna Nagymaros -53 707 586 2375 9070 

Forrás: Kistájkataszter, http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=383 [lsd. Térképmelléklet: Vizek] 

Felszíni alatti vizek 

A település Visegrádi-hegység kistáj részére eső nagyobb területén gyér „talajvíz” 
időszakosan a völgytalpakon fordul elő. A hegység mélyebb rétegei is vízszegények. Artézi 
kutak csak a kistáj peremterületein létesültek, meglehetősen gyér vízhozamokkal és sekély 
mélységgel. 

A település Duna folyam menti része a Visegrádi-Dunakanyar kistájhoz tartozik, ahol is a 
szomszédos Pilismarót területén található bányató környezetében található a kistáj 
egyetlen jelentős „talajvíz” előfordulással jelzett területe. 

Forrás: Kistájkataszter (Dövényi, 2010) 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve szerint a Község 
területét az alábbi felszín alatti víztestek érintik. A település nagyobbik nyugati része az 1-
7. jelű Gerecse alegység területén fekszik, keleti keskeny sávja pedig az 1-9. jelű Közép-
Duna alegységhez. 

Víztest 
jele Víztest neve Mennyiségi 

állapot 
Kémiai 
állapot 

1-7. JELŰ GERECSE ALEGYSÉG 

sp.1.4.2 
sekély porózus 

Dunántúli-középhegység északi 
peremvidéke hordalékterasz 

gyenge gyenge 

sh.1.4 
sekély hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 
Által-ér-torkolat - Visegrád 

jó, de gyenge 
állapot 

kockázata 
gyenge 

kt.1.3 termálkarszt 
Budapest környéki termálkarszt jó jó 

kt.1.4 termálkarszt 
Esztergomi termálkarszt jó jó 

h.1.4 
hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 
Által-ér-torkolat - Visegrád 

- gyenge 

1-9. JELŰ KÖZÉP-DUNA ALEGYSÉG 

sh.1.6 
sekély hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 
Visegrád - Budapest 

jó, de gyenge 
állapot 

kockázata 
gyenge 

kt.1.3 
termálkarszt 

Dunántúli-középhegység - Budai-források 
vízgyűjtője 

jó jó 

h.1.6 
hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 
Visegrád - Budapest 

- jó 

Forrás: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve 

Éghajlati adottságok 

Az alfejezet megírásához Dövényi Z. (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere (MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest, 2010) kiadványát használtuk fel. 

Klimatikus adottságok tekintetében két különböző kistáj területére esik a település. 
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Visegrádi-Dunakanyar: 
A település északi negyede ehhez a kistájhoz tartozik. 
Éghajlatilag eléggé változatos képet mutat. A kistáj átmeneti zóna a mérsékelten meleg 
és mérsékelten hűvös típusok között oly módon, hogy a hűvösebb területek Északról és 
Délről, a melegebbek Keletről és Nyugatról határolják. Nedvességellátottság 
szempontjából egységesen a mérsékelten száraz kategóriába tartozik. 
A napos órák évi száma 1900 körüli, ebből a téli három hónap 180, a nyári mintegy 770-
780 órával részesül. 
Az évi középhőmérséklet 9,5 és 10,2 oC között van, a nyári félévé 16-16,5 oC között. A 
10 oC középhőmérsékletet meghaladó 185-190 napos időtartam április 10-15. és október 
19. között várható. A fagymentes időszak sokévi átlagos hossza 185-188 nap; kezdete 
április 15. körül van, de a D-i fekvésű lejtőkön - amely nem jellemző Dömösre - pár nappal 
korábban, vége október 20. körül várható. A nyári legmelegebb napok hőmérsékletének 
átlaga 32,0-33,0 oC, a téli leghidegebbeké -17 oC körüli. 
Az évi csapadékösszeg 580 és 650 mm között várható, a kistáj középső része 
csapadékosabb. A tenyészidőszak csapadéka mintegy 320-350 mm. A szomszédos 
Visegrádon mérték a legtöbb 24 órás csapadékot, 108 mm-t. A hótakarós napok száma 
35-40, az átlagos maximális hóvastagság 20-25 cm. 
Az uralkodó szélirány ÉNy-i, amely mellett az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s közötti. 

Visegrádi-hegység 
A település nagyobbik része ehhez a kistájhoz kapcsolódik. 
A település jellemzően a kistáj alacsonyabban fekvő részéhez kapcsolódik, amelyre Dömös 
területén a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlat típus jellemző. 
Az évi napfénytartam általában 1900 óra körüli. A nyári évnegyedben 760-780 óra 
napsütés a valószínű, míg télen 180-190 óra, de az 500 m feletti tetőkön meghaladja a 
200 órát. 
Az évi középhőmérséklet Dobogókőn kevéssel 8,0 oC alatti, a hegység lábánál 9,5-10,0 oC 
közötti, míg a tenyészidőszakban várhatóan ugyanilyen eloszlásban 14 és 16 oC között 
alakul. A 10 oC középhőmérsékletet meghaladó napok száma az 500 m feletti területeken 
166 nap körüli (április 25. – október 10.), máshol közel 180 (április 12. – október 10.). Az 
utolsó fagy átlagos dátuma a magasságtól függően április 18. és 22. közé esik, az első őszi 
fagyé pedig október 18. és 22. közé. A fagymentes időszak hossza így 175-180 nap között 
változik. A nyári abszolút maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 30,0-32,0 oC, Dobogókőn 
29,0 oC, a téli abszolút minimum hőmérsékleté pedig -16,0 oC. 
A csapadék évi összege a hegylábaknál 580 mm körüli, Dobogókőn 750 mm. A 
tenyészidőszak csapadéka 320 és 450 mm között változik. Az egy nap alatt lehullott 
legtöbb csapadékot, 87 mm-t, Dobogókőn mérték. A hegység lábánál 35-40 hótakarós nap 
várható, de Dobogókőn megközelíti a 90 napot is. Az átlagos maximális hóvastagság a 
Duna völgyében 25 cm, Dobogókőn eléri a 40 cm-t. 
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség a tetőkön 4-4,5 m/s, a völgyekben 
kevéssel 3 m/s alatti. 

Növényzeti adottságok 

Zólyomi Bálint 1:1.500.000 léptékű, Magyarország potenciális vegetációját ábrázoló 1989-
es térképe szerint Dömös területén a Duna mentén ártéri ligeterdők és mocsarak, a 
Keserű-hegy térségében szubmontán bükkösök, míg a közigazgatási terület többi részén 
hegyi gyertyános tölgyesek alkotják a potenciális vegetációt. [lsd. Térképmelléklet: 
Potenciális vegetáció] 

Az alfejezet további részének megírásához Dövényi Z. (szerk.) Magyarország kistájainak 
katasztere (MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Budapest, 2010) kiadványát használtuk 
fel. 
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A Visegrádi-hegység kistáj délies kitettségű lejtőin és az alacsonyabb tetőkön cseres-
tölgyes zonális társulások figyelhetőek meg, amelynek érdekes növénye a Dömösön is 
megtalálható szubmediterrán dudamag (Danaa cornubiensis). Gyertyános-tölgyesek 
zonálisan, csak a legmagasabb területen találhatóak, többi előfordulásuk az É-i oldalakon 
és a völgyekben extrazonális. A bükkösök kis területet borítanak, lombkoronaszintjükbe 
kocsánytalan tölgy elegyedik. A törmeléklejtőkön és a sziklás gerincéleken hársas 
sziklaerdők, a mély szakadékos völgyekben szurdokerdő helyi változata alakult ki. 
A Visegrádi-Dunakanyar potenciális vegetációját a puhafa és a keményfa ligeterdők 
jelentik. A növényzet állapotát meghatározó tényező a vízszint és annak ingadozása. A 
gyors életidejű fajok és pionír társulásos élettere a Duna-part zónája. A folyó mentén, 
egyéb helyeken jellegzetesek a mocsárrétek, láp- és iszaptársulások, tocsogók. 
Forrás: Kistajkataszter 

Űrfelvételek tanúsága szerint a település közigazgatási területének déli nagyobb részét 
szinte teljességében erdő borítja. Elsődleges rendeltetés szerint a település erdei javarészt 
védelmi rendeltetésűek, köztük megjelenik néhány egyéb rendeltetésű erdőrészlet. A 
nyilvántartott erdőterületek, valamint a zöldfelületek elhelyezkedését az 1.13. Zöldfelületi 
rendszer vizsgálata fejezetben mutattuk be. 

A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek 
Térképi Adatbázisa) keretei között készített, 
Magyarország természetközeli növényzettel 
való borítottságát ábrázoló térkép szerint 
Dömös község legjelentősebb részének 
növényzettel való borítottsága 70 % fölötti. 

 

 

Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/46 

A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet - az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról - 2. számú melléklete 
tartalmazza az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzékét, a 3. számú melléklet 
pedig az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzékét.  

Visegrádi-hegység (260) erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzéke 
 Magyar név Tudományos név 
1. barkócaberkenye Sorbus torminalis 
2. budai berkenye Sorbus semiincisa 
3. csertölgy Quercus cerris 
4. déli berkenye Sorbus graeca 
5. feketegyűrű (tatár) juhar Acer tatarica 
6. gyertyán Carpinus betulus 
7. házi berkenye Sorbus domestica 
8. hegyi juhar Acer pseudoplatanus 
9. hegyi szil Ulmus glabra 
10. kecskefűz Salix caprea 
11. kocsánytalan tölgyek Quercus petraea agg. 
12. korai juhar Acer platanoides 
13. közönséges boróka Juniperus communis 
14. közönséges bükk Fagus sylvatica 
15. lisztes berkenyék Sorbus aria agg. 
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16. madárberkenye Sorbus aucuparia 
17. magas kőris Fraxinus excelsior 
18. molyhos tölgy és olasz tölgy Quercus pubescens 
19. nagylevelű hársak Tilia platyphyllos agg. 
20. rezgőnyár Populus tremula 
21. sajmeggy Cerasus mahaleb 
22. vénic szil Ulmus laevis 
23. virágos kőris Fraxinus ornus 

Duna menti síkság (140) erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzéke 
 Magyar név Tudományos név 
1. ezüst hárs Tilia tomentosa 
2. feketegyűrű (tatár) juhar Acer tatarica 
3. gyertyán Carpinus betulus 
4. hamvas éger Alnus incana 
5. hegyi juhar Acer pseudoplatanus 
6. hegyi szil Ulmus glabra 
7. kecskefűz Salix caprea 
8. korai juhar Acer platanoides 
9. magas kőris Fraxinus excelsior 
10. magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. danubialis 
11. rezgőnyár Populus tremula 
12. vénic szil Ulmus laevis 

Az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke 
1. Magyar név Tudományos név 
2. amerikai (vörös) kőris Fraxinus pennsylvanica 
3. alásfa Ptelea trifoliata 
4. amerikai mocsártölgy Quercus palustris 
5. arany ribiszke Ribes aureum 
6. Atlasz-cédrus Cedrus atlantica 
7. bálványfa Ailanthus altissima 
8. erdeifenyő fajtái P. sylvestris cv.-ok. 
9. európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua cv.-ok. 
10. ezüst juhar Acer saccharinum 
11. fehér akác Robinia pseudoacacia 
12. fehér eper Morus alba 
13. fekete dió Juglans nigra 
14. feketefenyő Pinus nigra 
15. gyalogakác Amorpha fruticosa 
16. japánakác Sophora japonica 
17. juharlevelű platán Platanus x hybrida 
18. kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanninana 
19. kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var. glauca 
20. keleti tuja Platycladus (Biota) orientalis 
21. kései meggy Padus serotina 
22. keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 
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23. közönséges dió Juglans regia 
24. közönséges orgona Syringa vulgaris 
25. közönséges ördögcérna Lycium barbarum 
26. közönséges vadszőlő Parthenocissus inserta 
27. lepényfa Gleditsia triacanthos 
28. lucfenyő fajtái Picea abies cv.-ok. 
29. magyar tölgy Quercus frainetto 
30. mahónia Mahonia aquifolium 
31. mocsárciprus Taxodium distichum 
32. nemes füzek Salix alba cv.-ok. 
33. nemes nyárak Populus x euramericana, P. x interamericana,

  

P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa 
hibridek és fajták, Populus alba x P. 
grandidentata ’Favorit’, Populus 
.alba ’Villafranca’ 

34. nyugati ostorfa Celtis occidentalis 
35. nyugati tuja Thuja occidentalis 
36. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 
37. parti szőlő Vitis riparia 
38. seprőzanót Sarothamnus scoparius 
39. simafenyő Pinus strobus 
40. tamariskák Tamarix spp. 
41. tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’ 
42. torzsás ecetfa Rhus typhina 
43. török mogyoró Corylus colurna 
44. turkesztáni szil Ulmus pumila 
45. vadgesztenye Aesculus hippocastanum 
46. vörös tölgy Quercus rubra 
47. zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii var. viridis 
48. zöld juhar Acer negundo 
Forrás: 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 

Állatvilág 

Jelen fejezetben Dömös község területét érintő Natura 2000 területek kijelölésének 
alapjául szolgáló, közösségi jelentőségű, védett fajokat soroljuk fel. 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, 
a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

HUDI10002 – Börzsöny és Visegrád hegység – különleges madárvédelmi terület 

Prioritás: 
„Kiemelt fontosságú cél a következő madárfajok kedvező természetvédelmi helyzetének 
fenntartása, helyreállítása” 

Költő fajok: 
Uhu Bubo bubo 
Fekete gólya Ciconia nigra 
Fehérhátú fakopáncs Dendrocopos leucotos 



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 89 

Fekete harkály Dryocopus martius 
Bajszos sármány Emberiza cia 
Vándorsólyom Falco peregrinus 
Örvös légykapó Ficedula albicollis 
Kis légykapó Ficedula parva 
Hegyi billegető Motacilla cinerea 
Darázsölyv Pernis apivorus 
Uráli bagoly Strix uralensis 

Vonuló madárfajok: 
Kerceréce Bucephala clangula 
Fekete gólya Ciconia nigra 
Kis bukó Mergus albellus 

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/?pg=menu_2796#Celkit 
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/SPA

_celkituzesek/HUDI10002.pdf 

HUDI20034 – Duna és ártere – kiemelt jelentőségő természetmegőrzési terület 

Közösségi jelentőségű állatfajok 
közönséges hód Castor fiber 
vidra Lutra lutra 
vöröshasú unka Bombina bombina 
dunai tarajos gőte Triturus dobrogicus 
leánykoncér Rutilus pigus 
ragadozó őn balin, Aspius aspius 
halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 
ingola fajok Eudontomyzon spp. 
selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 
szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 
német bucó Zingel streber 
magyar bucó Zingel zingel 
vágócsík Cobitis taenia 
széles durbincs Gymnocephalus baloni 
réti csík Misgurnus fossilis 
garda Pelecus cultratus 
tompa folyamikagyló Unio crassus 
lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 
díszes légivadász Coenagrion ornatum 
nagy tűzlepke Lycaena dispar 
vérfű hangyaboglárka Maculinea teleius 

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/?pg=menu_2796#Celkit 
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DINP

I_SAC_celkituzesek/HUDI20034.pdf 

HUDI20039 – Pilis és Visegrád hegység – kiemelt jelentőségő természetmegőrzési terület 

Közösségi jelentőségű állatfajok 
vöröshasú unka Bombina bombina 
nagy hőscincér Cerambyx cerdo 
magyar fésüsbagoly Dioszeghyana schmidtii 
sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 
magyar tarsza Isophya costata 
kék pattanó Limoniscus violaceus 
szarvasbogár Lucanus cervus 
nagy tőzlepke Lycaena dispar 
gyászcincér Morimus funereus 
közönséges denevér Myotis myotis 
álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 
csüngőaraszoló Phyllometra culminaria 
eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius 
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Kiemelt közösségi jelentıségő állatfajok 
kövi rák Austropotamobius torrentium 
magyar vadkörte Pyrus magyarica 

Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/?pg=menu_2796#Celkit 
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DINP

I_SAC_celkituzesek/HUDI20039.pdf 

1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 

A tájtörténet vizsgálatát történeti térképek áttanulmányozásával végeztük el. A történeti 
térképeken szereplő helységneveket a vizsgálati térképlapok között külön feltüntettük. 

Ez a kedvező fekvésű vidék a legősibb időktől kezdve megtelepedésre csábította az embert. 
Az emberi település legkorábbi nyoma a Község északkeleti részén az őskőkorszakból 
ismert. Az 1960-as évek elején egy rénszarvasvadászattal foglalkozó ősemberi közösség 
telepének maradványait tárták fel itt a régészek: tűzhelyek, vadló- és rénszarvascsontok, 
pattintott kőszerszámok kerültek elő. 

A Duna-parton, a Köves-patak torkolata közelében előkerült zsugorított csontvázas sír és 
a mellette talált kőszerszám a terület rézkori (i. e. 2500-1900) lakóinak leletei. 

A késő bronzkorszaknak jelentős emléke található a Rám-szakadék, Lukács-árka és 
Árpádvár közti területen. Ez egy kb. 500 × 500 méter terjedelmű, szabálytalan sokszög 
formájú földvár, amelynek jól látható sánca végig a meredek hegyoldal szélén halad és 
hatalmas területet ölel körül. A földvárat – a belső területéről előkerült leletek alapján – a 
késő bronzkori urnasíros kultúra népe mintegy 3000 évvel ezelőtt építette. Az eredetileg 
magas sáncot azóta 1-3 méter magasságúra koptatta az idő. 

A tájhasználatban bekövetkezett változások azonban leginkább a történeti térképek és 
korabeli leírások alapján követhető nyomon. 

I. Katonai Felmérés (1782-1785) 

Az 1784-ben készült I. Katonai Felmérés Dömös területén kiterjedt erdőket, gyep és szántó 
területeket jelöl. A lakott terület kiterjedése főként a mai 11. számú főút környezetére 
korlátozódik, amely egyben a történelmi településmag területét képzi. A 18. század végi 
Dömös főutcája megegyezik a mai Kossuth Lajos utcával, ahol két templom is ábrázolásra 
került a kőből épült Szent István király templom és a főút Álmos herceg útja találkozásánál 
egy fából készült templom. Nyugati irányban a település a fa templomig terjed ki, míg 
keleti irányban a kő templom környezetében a kiterjedése meg nő a Cukor-hegy irányában 
és kis mértékben felnyúlik a Királykúti út mentén. A település kismértékben a mai Béla 
király út mentén is felhúzódik a hegyoldal irányában. A főutcára merőlegesen futnak ki a 
telkek, melyeken oldalhatáros beépítés figyelhető meg. 

II. Katonai Felmérés (1819-1869) 

A II. Katonai Felmérés idejére (1841) nem változott meg jelentősen a tájhasználat, sem a 
lakott terület nagysága a I. Katonai Felméréshez képest. Kismértékű növekedés figyelhető 
meg a Szent István király templom környezetében a jelenlegi Polgármesteri Hivatal 
irányában. Itt már feltüntetésre kerül a dunai rév a Malom-patak torkolatának közelében. 
A Dobogókői út mentén megjelenik a temető területe. A főút hajóállomás körüli 
nyomvonala már a mai kialakult íveket követi. 
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I. katonai felmérés II. katonai felmérés 

III. Katonai Felmérés (1869-1887) 

A III. Katonai Felmérés (1883) sem mutat markáns változást az előző felmérésekhez 
viszonyítva. A beépített terület mérete csak kis mértékben változik, katolikus templom 
mögött kialakul a mai Bartók Béla utca elődje, a Béla király út mentén a település elkezd 
felkúszni a hegyoldalra, beépül a Dobogókői út, megfigyelhető az Álmos herceg útjának a 
kezdeménye, valamint feltüntetésre kerül a református templom. A templommal szemben, 
a patak túlpartján egy kőfeszület is megjelenik. Ábrázolt a település temetője, és mellette 
jelölésre került a prépostság romjai. A főutca házai és a Duna-part között gyümölcsösök 
és szántók húzódtak. További szántóterületek tüntet fel a Körtelek területén, valamint a 
Duna és az országút között. A településtől délre túlnyomórészt erdőterületek húzódtak a 
magasabb térszíneken. 

19. századi Kataszteri térkép 

Az 1886-os Kataszteri térkép már pontosan feltünteti a telekviszonyokat. Jól kivehetők a 
főutcára merőleges, egyszintes, oldalhatáron álló házak. Sok esetben már kialakultak az 
egymás mögé sorolt házak is. A házak telke mögött gyümölcsöskertek, a gyümölcsösök és 
a Duna között szántók húzódnak. A kataszteri térkép 2 új utcát tüntet fel a település 
nyugati végében, az Árpád-telepet és a Táncsics Mihály utcát. A Prépost-hegy északi lejtőin 
feltehetően gyümölcsöskertek húzódtak, erre utal a „Kert föle” településrész. A Vörös-hegy 
nyugati és délnyugati tájolású északi lejtőin szőlőt termesztettek. Ezen területrészek 
együttesét „Vöröshegyi szőlők”-ként említi a térkép. A prépostsági romok rajzi ábrázolással 
jelöltek. A kataszteri térkép már számos olyan településrész-nevet említ, melyek ma is 
használatban vannak. 
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III. katonai felmérés Kataszteri térkép (1886) 

1941. évi Katonai térkép 

A II. világháborús topográfiai térképen lényegi változás a beépített területek kapcsán nem 
történt a 60 évvel korábbi katonai felméréshez viszonyítva. A Dobogókői úttól északra 
található temető továbbra is megtalálható. A település szomszédságában jóval több 
mezőgazdasági terület figyelhető meg. A szántók továbbra is leginkább a Duna mentén és 
Szekrény-hegy északi lábánál húzódnak. A Körtelek/Körtvélyesi puszta területén csökkent 
a szántók kiterjedése. A hajóállomás és a rév is feltüntetett. Három említésre méltó 
változás írható le: a Cukor-hegy területén megjelennek az üdülőházak, és kialakításra kerül 
a beépítéstől északra a Duna-partján a vízműtelep (Szivó. tp.), ettől délre ábrázolt egy Tgy 
(téglagyár?), felirat. 

1964. évi Katonai légifotó 

A II. világháborús térképhez képest kiépül a Kossuth Lajos utca nyugati vége, a mai 
beépítés határáig. A prépostsági romok nem láthatók a légifotón. Kiépül a Kossuth Lajos 
utca Bergmann villa felé bekanyarodó szakasza, amely villa egyebekben a század első 
felében kezdett üzemelni vendéglő és panzió funkcióval. A Cukor-hegyen pedig számos új 
üdülő épület megjelenése látható. Forrás: https://www.fentrol.hu/ 
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II. vh. topográfiai térkép 1964. évi katonai légifotó 

1970. évi Katonai térkép 

Az 1975-ben készült topográfiai térképen szembetűnő változás, hogy jelentősen nőtt a 
beépített területek aránya. Megépült a Dózsa György utca és a Kőrössy utca. A Szuha 
pataktól jobbra, a Kossuth Lajos utcától délre is tovább terjeszkedett a település. Itt jött 
létre az Álmos herceg útja, a Vertel József utca és a Novák Lajos utca. A temető 
szomszédságában tárták fel 1970-ben a 12. századi prépostsági templom romjait, mely 
feltüntetésre került a topográfiai térképen. A Táncsics Mihály utca Duna felőli oldalán is 
jelentős beépítések mutatkoznak. A Táncsics Mihály utca a Dunával párhuzamosan tovább 
terjeszkedett és számos kis utca ágazódott le róla. Itt leginkább hétvégi házas 
üdülőterületek létesültek. Dömös az utca révén összeépült Visegrád Diós településrészével. 
Az új beépítések leginkább a szántóterületek rovására terjeszkedtek, kivéve keleten, ahol 
az üdülőházak építése miatt kisebb erdőterületeket vágtak ki a Poszogó-hegy lábánál. A 
Malom-patak torkolatának közelében egy kemping és egy sportpálya is létesült. Az újonnan 
beépült telkeken szintén az oldalhatáron álló beépítés jellemző. A Piroska-hegyi-dűlőn, a 
Vöröshegyi szőlők, és a Prépost hegy északi lábán egészen a beépített területekig jelentős 
méretű szőlők és gyümölcsösök húzódnak. 

2019. évi földhivatali adatszolgáltatás – ORTO fotó 

A jelenkori légifelvételen jól kivehető a lakóterületek és üdülőterületek kiterjedése. A két 
területhasználat eltérő arculati képe már felülnézetből is jól kivehető. A legújabb 
beépítések pedig a településen az Alsórét és a Szuha-dűlő területére helyezhetők. 
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1970. évi katonai térkép 2019. évi – ORTO fotó 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

A település közigazgatási területén belül tájhasználat szempontjából a művelt területek 
álnak többségben, a művelés alól kivett területek aránya a település teljes területéhez 
viszonyítva 11,71%.  

Művelési ágak Művelési ágak megoszlása 

Forrás: Szerző készítése Forrás: Szerző készítése 

A kivett területekhez az alábbi használathoz kötődnek: lakó-, gazdasági-, szolgáltatói-, 
kereskedelmi és üdülő területeken túlmenően a Duna folyam, az egyéb vízgazdálkodási 
területek és a vízmű területe. A település fekvéséből adódóan a legnagyobb területű 
művelési ág az erdők területe, amely 1793,2 ha területet foglal el a közigazgatási 
területből, a művelés alá vont területek 74,69 %-át lefedve, a területük egésze 
külterületen helyezkedik el, s a közigazgatási terület déli háromnegyed részére 
korlátozódik. A település nem tartozik a hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozó 
községek közé, a szántók területe mindösszesen 249,99 hektárnyi, és a külterületre, 
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zártkertek területére koncentrálódik. A kert, szőlő, valamint gyümölcsös művelési ágak 
többnyire a zártkertekre korlátozódnak. Említésre méltó gyümölcsös található még a Köves 
patak környezetében. Rét és legelő területek elszórva találhatóak meg javarészt a 
külterületen, azon belül elsősorban a Köves-patak és a Malom-patak mentén, illetve az 
erdők és a zártkertek között. A tájtörténet vizsgálatából megállapítható, hogy a korábbi 
szőlő és gyümölcs művelés mára jelentősen visszaszorult. A nagykiterjedésű erdő, legelő 
és a visszaszorult zártkerti területek nagy mértékben őrzik a korábbi tájhasználatot. 

A tájhasználatban a legjelentősebb, jelen kori, folyamatban lévő változás, a lakóterületek 
felértékelődése, a nagyobb városokból ide költözők által. Dömösön a legutóbbi időszakban 
ennek megvalósulása még nem kezdődött el, de a hatályos településrendezési 
eszközökben lakóterületi fejlesztések kijelölésére már sor került, amelyeket kismértékben 
az önkormányzat felül kíván vizsgálni, de területi növelése nem szándék. A fejlesztések 
kijelölése nagyobb részben kivett területeket, kisebb részben pedig szántó, illetve zártkerti 
területeket érintenek. 

1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A tájképvédelmi terület övezetét, 
adatszolgáltatás keretei között, a tervezők 
rendelkezésére bocsátotta a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatósága. Ennek 
lehatárolását a vizsgálati térképlapok között 
feltüntettük. A tájképvédelmi terület övezete 
Dömös teljes közigazgatási területét érinti. 
Dömös egyebekben a Dunakanyar tájképi 
értékek szempontjából egyik 
legkiemelkedőbb részén helyezkedik el. A 
település szinte minden pontja gyönyörű 
kilátást nyújt, amely a település 
idegenforgalmi potenciálját rendkívüli módon 
megnöveli. 

Forrás: DINPI adatszolgáltatása 

A Duna felőli ráláthatóság azonban kiemelten megköveteli az épületek, építmények, 
igényes tájba illesztését. (Pl.: beépítési mód, anyaghasználat, színhasználat, építészeti 
tömegformálás, növényalkalmazás stb.) 

Emellett röviden szót kell még ejteni a Prépost-hegy zártkerti területekről, amely 
terepviszonyokból adódóan igen kiemelt területévé válik Dömösnek, hiszen a domborzat a 
jelenlegi kialakult beépítések mögött hirtelen megugrik, így itt alakult ki a Duna felől a 
legnagyobb ráláthatóság, tehát a beépíthetőség mértékét mindenképpen visszafogni 
szükséges a tájképi értékek megőrzése érdekében. Ebből adódóan e területen is kiemelten 
óvni kell a településkép megjelenését. 

A Duna folyamhoz közel eső nyugati legelő- és szántóterületeken javasolt a mozaikosság 
megőrzése, érvényesülésének biztosítása, amely szintén kedvezően befolyásolja a feltáruló 
tájképet. 
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Egyedi tájértékek 

Az egyedi tájértékek meghatározásakor 
szintén a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága adatszolgáltatása került 
felhasználásra, amely alapján a településen 
35 db elem került rögzítésre. A tájértékek 
zöme a település belterületén helyezkedik el, 
de néhány tájérték rögzítésére a külterületi 
erdők területén is sor került. A TÉKA 
(http://tajertektar.hu/hu/) adatbázisa 
alapján a DINPI adatainak közel kétszeresét 
láthatjuk a településen, amelyek az alábbi 
táblázatban bemutatásra kerülnek. 

 

Forrás: egyedi tájértékek DINPI 
adatszolgáltatás 

Forrás: Egyedi tájértékek a TÉKA adatbázisa szerint - Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 

 Megnevezés   
1 Rám-kereszt 37 Zsidó temető 
2 Japán akácok 38 hajóállomás 
3 Oroszlános ház 39 Kápolna 
4 Régi sírkövek a református temetőben 40 Dömösi 2. ikerkereszt 
5 Tófenék 41 Forrás 
6 Szanatórium 2 Hajóállomás 
7 Zelovich Kornél emléktábla 43 Dömösi templom kereszt 
8 Külterületi pince 44 Ivókút 
9 Forrás 45 Toronyszerű kiemelkedő épület 
10 Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 46 Forrás 
11 Mária Út (M02_26 szakasz) 47 Forrás 
12 Golyozó fiú szobra 48 Forrás 
13 Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop 49 Forrás 
14 Forrás 50 Zelovich Kornél emléktábla 
15 Református templom 51 Szentfa-kápolna 
16 Forrás 52 Prépostsági romok, Dömös 
17 Árpádvár III. 53 Forrás 
18 R. k. templom 54 Siketnémák Mária-kegyhelye 
19 Kereszt 55 Idős eperfák 
20 Forrás 56 Szentfa kápolna keresztje 
21 Kereszt 57 Kereszt 
22 Forrás 58 Promenád 
23 Platán fasor 59 Tanítói lakás 
24 Külterületi pince 60 A ház udvarán Nep. Szt. János szobor 
25 Öreg diófa 61 Kerekes kút 
26 Rámi-híd 62 Általános iskola 
27 Szent László kereszt 63 Pásztor János emléktábla 
28 Rám-szakadék 64 Mária oszlop 
29 A Dömösi prépostság maradványai 65 Forrás 
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 Megnevezés   
30 Templom 66 Temetői lépcső 
31 Régi kilométerkő 67 Artézi kút 
32 Kilátópont 68 Forrás 
33 Külterületi pince 69 Dömösi Galéria és Helytörténeti Kiállítás
34 Lengyel emléktábla 70 Polgármesteri Hivatal épülete 
35 Forrás 71 Katolikus temető régi sírkövei 
36 Kövecses-patak 72 Dobogókői kis kilátó 

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

A természetvédelmi területek lehatárolását adatszolgáltatás keretei között, a tervezők 
rendelkezésére bocsátotta a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága. 

Fokozottan védett természetvédelmi terület és Országos jelentőségű 
természetvédelmi terület 

A településen teljes közigazgatási területe 
országos jelentőségű természetvédelmi 
területként került kijelölésre. 

A fokozottan védett természetvédelmi 
területek a település külterületén találhatóak, 
erdőgazdálkodási és szántóterületeket 
érintve. Elhelyezkedés szempontjából a 
közigazgatási terület alsó felének tetejét fedi 
le. 

 

 

 

 
Forrás: DINPI adatszolgáltatása 

Natura 2000 terület 

Dömöst az alábbi Natura 2000 kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területek 
(SCI) érintik: 

- Börzsöny és Visegrádi-hegység 
(HUDI10002) különleges 
madárvédelmi terület 

- Duna és ártere (HUDI20034) 
különleges kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület 

- Pilis és Visegrádi-hegység 
(HUDI20039) különleges kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési 
terület 

Forrás: DINPI adatszolgáltatása 
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A Natura 2000 hálózat az Európai Unió 79/409/EEC - Madárvédelmi-, valamint az 
92/43/EEC - Élőhelyvédelmi irányelv alapján létrehozott természetvédelmi hálózata, 
amelynek célja az EU területén található kötelezően megőrizendő természetes élőhely 
típusok, állat-, és növényfajok védelme. A Natura2000 hálózat két típusa a madárfajok 
védelmére kijelölt Különleges Madárvédelmi Területek (SPA), valamint a növény-, és egyéb 
állatfajok védelme érdekében kijelölt Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI és 
SAC). 

Natura 2000 területen bármilyen jellegű változtatás csak a 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet – az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről – 
szerinti hatásbecsléssel valósítható meg. [lsd. Térképmelléklet: Védett természeti 
területek] A rendelet az alábbiak szerint fogalmaz: 

10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem 
szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz 
nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár 
más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a 
beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület 
kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, 
valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – 
vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 
természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 
(2)Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak 
jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. … 
(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés 
alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. 
számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, 
illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre 
figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival. 
(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének 
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 
természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás 
megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 
10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás 
engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen 
hatással járjon. 
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság a terv kidolgozója, illetve a 
beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek egységességének, valamint az 
élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése 
érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési 
feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését írja elő az érintett vagy más 
területen. 
(10) A természetvédelmi hatóság a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti 
adatlapon – a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján – 
tájékoztatja az Európai Bizottságot. … 
10/A. § (1) Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok 
alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak kijelölésének 
alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra 
vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, – a (3) 
bekezdés kivételével – kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg 
engedélyezhető. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az 
emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet 
szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése. 
(3) A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy 
kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás 
elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez – a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül – 
egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. 
Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok. 
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Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A Duna és ártere Natura 2000 terület jóváhagyott fenntartási tervvel rendelkezik, mely a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság holnapján (Forrás: 
http://dinp.nemzetipark.gov.hu/elfogadott-fenntartasi-tervek#) elérhető. 

A terület teljes kiterjedése 16573,52 ha, melyből Dömöst 121,27 ha érint, amely a 
település teljes területének 5,05%-a. 

Jelölő élőhelyek és fajok (A *-gal jelöltek kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok) 
Jelölő élőhelyek 

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea unoflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval 
(3130) 
Természetes eutróf tavak Magnapotamion vagy Hydracharition növényzettel (3150) 
Iszaopos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel (3270) 
Szubpannon sztyeppék (6240) * 
Síksági pannon löszgyepek (6250) * 

Pannon homoki gyepek (6260) * 
Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 
(6410) 
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 
(6430) 
Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440) 
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) 
Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival (7210) * 

Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230) 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) * 

Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0) 

Jelölő fajok 
homoki kikerics (Colchicum arenarium) vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) tompa folyamkagyló (Unio crassus) 
ürge (Spermophilus citellus) német bucó (Zingel streber) 
hód (Castor fiber) ingola fajok (Eudontomyzon spp.) 
vidra (Lutra lutra halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) 
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) széles durbincs (Gymnocephalus baloni) 

lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) selymes durbincs (Gymnocephalus 
schraetzer) 

szarvasbogár (Lucanus cervus) magyar bucó (Zingel zingel) 
nagy tűzlepke (Lycaena dispar) vágó csík (Cobitis taenia) 
szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) réti csík (Misgurnus fossilis) 
balin (Aspius aspius) mocsári teknős (Emys orbicularis) 
vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus) 
leánykoncér (Rutilus pigus)  

Jelölő értéknek javasolt közösségi jelentőségű faj 

díszes légivadász (Coenagrion ornatum) csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria) *
Forrás: A Duna és ártere (HUDI20034) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve 

Veszélyeztető tényezők: 

‐ gyepterület átalakítása szántóvá 
‐ erdőfelújítás  
‐ erdei aljnövényzet eltávolítása  
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‐ ösvények, burkolatlan utak, kerékpárutak  
‐ autópályák, autóutak, fő- és mellékutak  
‐ csővezetékek  
‐ hajózási útvonalak  
‐ szabadidős halfogás  
‐ vadászat  
‐ sporthajózás  
‐ túrázás, lovaglás és nem gépesített járművel végzett tevékenység  
‐ motoros járművel végzett tevékenység  
‐ felszíni vizek szennyezése  
‐ idegenhonos inváziós fajok jelenléte  
‐ talajfeltöltés, lecsapolás, kiszárítás 
‐ hordalékkotrás  
‐ feliszapolódási arányváltozások, kikotort mederanyag elhelyezés  
‐ szemét, hulladék  
‐ felszíni vizek szennyezése  

Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület 

A Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) különleges madárvédelmi terület 
hivatalosan elfogadott fenntartási tervvel nem rendelkezik. 

A madártani jelentőséggel bíró terület nagysága: 49775,79 hektár. 

Jelölő fajok 
Fekete gólya Fehér gólya 
Darázsölyv Kígyászölyv 
Barna rétihéja Parlagi sas 
Kerecsensólyom Uhu 
Hamvas küllő Fehérhátú fakopáncs 
Balkáni fakopáncs Közép fakopáncs 
Fekete harkály Kis légykapó 
Erdei pacsirta Jégmadár 
Lappantyú Örvös légykapó 
Tövisszúró gébics Vándorsólyom 

Veszélyeztető tényezők 

‐ Intenzív erdőgazdálkodás 
‐ infrastruktúra fejlesztése 
‐ madarak zavarása 
‐ mezőgazdasági művelés felhagyása 
‐ mezőgazdasági termelés növekedése 
‐ üdülés és turizmus 
‐ egyéb zavaró tényezők 

Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

A Pilis és Visegrádi-hegység (HUDI20039) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
hivatalosan elfogadott fenntartási tervvel nem rendelkezik. 

Jelölő élőhelyek 
Éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők (91) 
Pannon sziklagyepek (6190) 
Pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők (6240) 
Üde magas füvű kaszálórétek (6510) 

Veres csenkeszes rétek és sovány gyepek (6520) 



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 101 

Sziklahasadékok, - falak és törmeléklejtők növényzete (8150) 
Sziklahasadékok, - falak és törmeléklejtők növényzete (8210) 
Sziklahasadékok, - falak és törmeléklejtők növényzete (8220) 
Nem látogatható barlangok (8310) 
Kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések (40A0) 

Szálkaperjes-rozsnokos félszáraz gyepek (6210) 
Szubmontán és montán bükkösök (9130) 

sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők* (9150) 
törmeléklejtő- és szurdokerdők (9180) 

Pannon gyertyános-tölgyesek (91G0) 

Pannon molyhos tölgyesek (91H0) 

Pannon cseres-tölgyesek (91M0) 

Jelölő fajok 
Szent István-szegfű (Dianthus plumarius 
regisstephani) Piros kígyószisz (Echium maculatum) 

Magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) Bíboros Sallangvirág (Himantoglossum 
caprinum) 

Homoki nőszirom (ris humilis ssp. arenaria) Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) 
Magyar vadkörte (Pyrus magyarica) Magyar gurgolya (Seseli leucospermum) 
Kövi rák (Austropotamobius torrentium) Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) 

Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) Magyar tavaszi-fésűsbagoly (Dioszeghyana 
schmidtii) 

Sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) Csíkos medvelepke (Euplagia 
quadripunctaria) 

Budai szakállasmoly (Glyphipterix loricatella Magyar tarsza (Isophya costata) 
Kék pattanó (Limoniscus violaceus) Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) Gyászcincér (Morimus funereus) 
Álolaszsáska (Paracaloptenus caloptenoides) Csüngő araszoló (Phyllometra culminaria) 
Havasi cincér (Rosalia alpina) Eurázsiai rétisáska (Stenobothrus eurasius) 
Harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) Hasas törpecsiga (ertigo moulinsiana) 

Petényi márna (Barbus petenyi) Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus 
amarus) 

Vöröshasú unka (Bombina bombina) Sárgahasú unka (Bombina variegata) 

Mocsári teknős (Emys orbicularis) Nyugati piszedenevér (Barbastella 
barbastellus) 

Eurázsiai hód (Castor fiber) Közönséges vidra (Lutra lutra) 
Hosszúszárnyú denevér (Miniopterus 
schreibersii) Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 

Hegyesorrú denevér (Myotis blythii) Tavi denevér (Myotis dasycneme) 
Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) Közönséges denevér (Myotis myotis) 
Kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus 
euryale) 

Nagy patkósdenevér (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 

Ex lege védett természeti értékek 

A felbukkanó források vizének védelme érdekében kiemelt fontosságú a források 
úgynevezett „foglalása”. Forrásfoglalás során a források körül kiépített foglalatok 
biztosítják a források kulturált megközelíthetőségét, illetve védik a vizeket az esetleges 
szennyezésektől. 
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Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva 
védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 
földvár. Területükre a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény országosan 
védett természeti területekre vonatkozó 
előírásai érvényesek. Az DINPI 
adatszolgáltatása alapján a közigazgatási 
területen jelenleg 23 db ex-lege forrás, egy 
ex-lege földvár és 13 db ex-lege védett 
barlang szerepel nyilvántartás alatt. A 
barlangokhoz kapcsolódik egy összefüggő 
felszíni védőzóna. 

 

Forrás: DINPI adatszolgáltatása 

Tervezett természeti területek 

Tervezett természeti területek kijelölése a Duna-Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatása 
alapján nem érinti a települést. 

Érzékeny Természeti Területek (ESA) 

Dömös – az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) 
KöM-FVM együttes rendelet melléklete alapján – egyetlen kategóriába sem került 
besorolásra. 

UNESCO bioszféra-rezervátum: 

A bioszféra-rezervátumok világhálózatának alapító okirata szerint a rezervátumok 
„mozdítsák elő és mutassák be az ember és a bioszféra között létrejövő kiegyensúlyozott 
kapcsolatot”. A bioszféra-rezervátum területe három övezetre osztott. A külső az 
úgynevezett „puffer” zóna, ahol a táji adottságok kihasználásával gazdálkodnak. A 
következő az átmeneti zóna, ahol jellemző az emberi jelenlét, de szigorú korlátok között. 
A legbelső és legértékesebb zóna a rezervátum magterülete, ahol semmilyen gazdasági 
tevékenységet nem lehet folytatni, a legfontosabb feladat a természeti értékek megőrzése. 

Dömös közigazgatási területét az UNESCO 
bioszféra-rezervátum mindhárom típusú 
zónája érinti: 

• Pilis Magterület  

• Pilis Átmeneti zóna 

• Pilis Pufferterület 

A magterület a beépített területektől távol a 
közigazgatási terület délkeleti felén 
helyezkedik el. 

 

 

 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 
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Magyarországon 6 db bioszféra-rezervátum került kijelölésre, melyekből Dömös a Pilisi 
bioszféra-rezervátum területére esik, amelyet 1981-ben jelöltek ki a mérsékelt övi 
lombhullató erdők képviselőjeként. 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Dömös helyi jelentőségű védett természeti területekről nem rendelkezik egyetlen 
önkormányzati rendeletében sem. 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásában megküldte az országos 
ökológiai hálózat Dömöst érintő területeinek lehatárolását. A település magterülettel, 
ökológia folyosóval és pufferterülettel egyaránt érintett. 

A településen megtalálható az országos 
ökológiai hálózat összes eleme. 

A hálózat magterületként nyilvántartott 
területe a település belterületétől délre 
található, attól egy változó szélességű 
különböző típusú mezőgazdasági sáv 
választja el, csak néhány esetben 
kapcsolódik közvetlenül beépítésekhez, mint 
a Cukor-hegy üdülőterületei, a Királykúti utca 
menti beépítés, a Novák Lajos utca 
környezetében található lakóterületek, illetve 
a Szuha-dűlő átalakulóban lévő tervezett 
lakóterülete. 

 

Forrás: DINPI adatszolgáltatása 
Az ökológiai folyosó eleme, amely a Duna és árterét érinti, illetve a Köves-patak és a 
Malom-patak mentén egészen a magterületig felhúzódik egy-egy keskeny sávban. 

Pufferterületként a település közigazgatási területének keleti határán található az Alsórét 
területén a beépített területek és a Duna folyam közötti része került kijelölésre. 

A magterület esetén megállapítandó, hogy a hatályos terv alapján számos olyan tervezett 
beépítésre szánt fejlesztési terület található, amely érintettséget mutat vele. 

Megjegyzendő, hogy ökológiai folyosó szerepet tölt be minden erdősáv, erdőterület, vagy 
gyepes/cserjés terület, melyeken a fajok számára az átjárhatóság biztosított független 
fenti lehatárolásban való szerepeltetésétől. 

1.12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE 

A tájhasználati konfliktusok bemutatását Csemez Attila „Tájtervezés, tájrendezés” című 
könyvében taglalt csoportosítás szerint végeztük el.  

- „Funkcionális konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, 
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak. 

- Tájökológiai konfliktust (nézőpont, illetve megközelítés kérdése, hogy az adott hatást a 
környezet szennyezéseként vagy az ökológiai adottságok károsításaként minősítjük) az 
egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét veszélyeztető területhasználati 
módok okozzák. 
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- Vizuális-esztétikai konfliktust a „csúnya látvány, a rendezetlenség, a rendetlenség, a meg-
oldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya okoz.”  

A tájhasználati konfliktusok csoportosítása ellenére átfedések lehetségesek. A funkcionális 
jellegű konfliktus a tájökológiait is magába foglalhatja. A tájvédelmi-természetvédelmi 
jellegű konfliktusok részben funkcionálisak, részben tájökológiaiak lehetnek. [Forrás: Csemez 
Attila – „Tájtervezés – tájrendezés” – 168-169. oldal - Mezőgazda Kiadó – 1996 - ISBN 963 
286 010 1] 

Funkcionális és tájökológiai konfliktusok 

A funkcionális és tájökológiai konfliktusok jelen esetben szorosan összekapcsolódnak, így 
ezeket együtt tárgyaljuk. A funkcionális konfliktusokat a tájban megjelenő folyamatok 
alapján azonosítottuk. Megjegyezzük, hogy több konfliktus esetében a konfliktusok 
kialakulásának jövőbeli veszélyeire hívjuk fel a figyelmet: 

‐ Eltérő területfelhasználások közötti pufferterületek hiánya 
‐ Zártkertek funkciójának megváltozása, használatuk átértékelődése az idő során 
‐ Jelentős átmenő forgalom 
‐ Nagyvízi meder használati területek érintettsége 
‐ Turizmus növekedésének tájkárosító hatásai 
‐ Invazív fajok elszaporodása külterületen 

A zártkerti területek funkcióváltása jellemző folyamat az országban. Funkcionális 
konfliktusként jelenhetnek meg az egymás melletti telkeken az eltérő hasznosítások. Ilyen 
például az elhanyagolt nem hasznosított területek, valamint néhány esetben a lakó funkció 
egymással szomszédos megjelenése. Tájökológiai konfliktusként azonosítható be a 
zártkerti területeken, a művelésből kivett, ritkán látogatott, felhagyott ingatlanokon, az 
invazív, allergén növényfajok megjelenése, és továbbterjedése. 

További tájökológiai konfliktusként jelennek meg a tájidegen, illetve az invazív növényfajok 
elterjedése a külterületen. A tájidegen növényfajok elterjedése mérsékelhető a tájra 
jellemző, őshonos növényfajok ültetésével a magánkertekben, illetve az utak és erdősávok 
mentén. Az ültetésre javasolt növényfajok listáját az 1.12.1. Természeti adottságok – 
Növényzet – című fejezetben bemutattuk. 

A közutak mentén gyakori jelenség az invazív, tág tűrésű, allergén növényfajok 
elterjedése. Ezeken a területeken rendszeres kaszálással csökkenthető e fajok 
továbbterjedése. A mezővédő erdősávok telepítése során is törekedni kell az őshonos, 
itteni környezeti adottságokhoz alkalmazkodó fajok alkalmazására. 

A településen jelenleg keresztülhalad a 11. sz. főút, amely településközponti- és 
lakófunkciók mellett is egyaránt elhalad, így a forgalom terhe sújtja az ott lakókat, amely 
az út menti háromszintű növényzet telepítésével kis mértékben mérsékelhető. 

A települést érinti a nagyvízi meder területe, amely az ott kijelölhető funkciók lehetőségét 
korlátozza. A jelenleg hatályos terv a korábban érvényes térségi terveknek megfelelően 
ábrázolta a települést elkerülő utat, amely töltés jelleggel történő kialakítása – az út 
megvalósulását, illetve a terepszint megfelelő kialakítását elvárva – beépítésre szánt 
területek kijelölését tette lehetővé a védett oldalon. Azonban az elkerülő út nyomvonala a 
jelenleg érvényes térségi tervekből kikerült, így a felülvizsgálat kapcsán szükségessé válik 
a beépítésre szánt területfejlesztések visszavonása, vagy egyéb feltételrendszerek előírása 
mellett azok fenntartása. Egyebekben a hatályos tervben tervezett elkerülő út 
kialakításával tájökológiai konfliktus merülhetett volna fel, hiszen a tájképi értékekre igen 
kedvezőtlen hatással bírt volna, illetve a beépített területek és a Duna-part kapcsolatát 
rendkívül nagymértékben rontotta volna, amely törlésének lehetőségével feloldódik. 
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Dömös település fejlődését a turizmus fejlesztéséhez köthetjük, azonban túlzott mértékű 
megjelenése tájkárosító hatással lehet, így egyértelmű cél kell, hogy legyen a megfelelő 
arányok kialakítása, így csak a szelíd turizmushoz kapcsolódó elemek támogathatóak. 

Tájesztétikai konfliktusok 

A tájesztétikai konfliktusok beazonosításánál, a zártkerti területre főként a Prépost-hegy 
területére, valamint a Duna felől látható egyéb beépített területekre helyeztük a hangsúlyt, 
mivel ezek azok a területek, témakörök, melyekhez a tájban hangsúlyosan megjelenő 
folyamatok köthetők. 

A magyarországi zártkerti területeken az alábbi jellemző folyamatok tapasztalhatók: 

- korábbi gyümölcstermesztés jelentőségének csökkenése 
- lakó funkció megjelenése 
- üdülő funkció megjelenése 
- zöldség-, és gyümölcstermesztés végzése egyes ingatlanokon 
- a hasznosítás és látogatottság hiányából adódóan elhanyagolt ingatlanok 
számának növekedése 

Dömös településen a Szuha-dűlő területén található zártkerti területek egy részén, a 
hatályos terv által megengedett módon a lakó funkció megjelenése már elkezdődött, és a 
terveknek megfelelően a jövőben folytatódni is fog. Az érintett területen a ráláthatóság 
mértéke viszonylag alacsony, így a tájesztétikai konfliktus elhanyagolható. A Prépost-hegy 
területére eső zártkerti területek esetén a tájképre gyakorolt hatás viszont markáns, hiszen 
a ráláthatóság sokkal nagyobb. A hatályos terv a terület legalján a Kertekföle területén, 
közvetlenül a jelenlegi Kossuth Lajos utca menti beépítettséghez kapcsolódóan jelölt ki 
tervezett lakóterületi fejlesztést, amely megvalósulására még nem került sor, de 
elhelyezkedése okán itt a tájesztétikai konfliktusok csekély jelentőséggel bírnak. A 
magasabban fekvő területeken azonban egyértelmű cél, hogy a kertes mezőgazdasági 
funkció a továbbiakban is fennmaradjon, amelyet már a hatályos terv is a beépíthetőség 
korlátozásával szabályozott, s ennek fenntartása a felülvizsgálat kapcsán is fontos a 
tájesztétikai konfliktusok kialakulásának elkerülése érdekében. 

A település egész területén, különösen beépítésre szánt területein kiemelt figyelmet kell 
fordítani az épületek tájba illesztésére, hiszen a Dunakanyarban szinte minden épületre jól 
rálátni. Így az egész település területén kerülni kell a hivalkodó, élénk színek, és aránytalan 
épület-tömegformálás megjelenését. Növénytelepítéssel az épített környezet merev 
megjelenése oldhatóvá válik a feltáruló látványban. 

A nagyobb épülettömegek rendkívül hangsúlyosan érvényesülnek a tájképben, így 
nagyságrendjük visszaszorítása szükséges, amely különösen fontos a Pilismarót 
határában, a hatályos településrendezési eszközökben kijelölésre került kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület esetén. Emellett a parkoló felületek fásítása is jelentős 
mértékben hozzájárul a kedvezőbb tájképi megjelenéshez. 

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI 

Az alábbi fejezetben az erdőtervezett erdőrészleteket, a jelentős növényborítottsággal 
rendelkező külterületi fekvésű területrészeket, valamint a belterületi zöldterületeket 
mutatjuk be. Ezen felül elkészítettük a település területére a normalizált vegetációs index 
(NDVI) kimutatását, mely szemlélteti a település növényborítottságának mértékét. 
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1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a 
zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Egy település megfelelő zöldfelületi ellátottsága nagyban hozzájárul az élhető, egészséges 
környezethez, kedvezően befolyásolja a település karakterét, illetve közvetett módon 
gazdasági felhajtóerővel is bír. A szerkezeti, illetve kondicionáló szempontból lényeges, 
valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek közé tartoznak az erdőterületek, 
erdősávok, fasorok, mezsgyék, sövények, gyepterületek, felszíni vizek parti sávjai, parkok, 
köz- és magánkertek, temetők, zöldfelületi intézmények kertjei (Prépostsági romok kertje, 
Szivárvány Óvoda, Biblia Centrum, Magyar Kékkereszt Egyesület és Református 
Iszákosmentő Misszió), valamint a testgyakorlás színterei: játszóterek, sportpályák. A 
zöldfelületek rendszerbe foglalásában különös szerepe van a települések szegélyének, 
mely lehetővé teszi a kül- és belterületi zöldfelületi elemek összekapcsolását. Ezek szerepe 
mind a település lakói, mind az állat- és növényvilág életében egyaránt fontos: lehetővé 
teszi a génáramlást a populációkon belül, illetve populációk között, segít fenntartani a 
biodiverzitást. 

A külterületeken a zöldfelületi rendszer meghatározó elemei az erdőterületek, fasorok, 
gyepterületek, de itt meg kell említeni a mesterséges szántóföldi növénykultúrákat is. A 
külterületen az erdőterületek kiterjedése rendkívül magas. Ezen felül még a vízfolyások 
mentén alakult ki fás szárú növényzet, mely ökológiai funkció szerepet is betölt amellett, 
hogy számos állatfaj számára élőhelyként jelenik meg. A gyepterületek és a mesterséges 
szántóföldi növénykultúrák aránya jóval alacsonyabb, mint az erdőterületek. A földhivatali 
alapadatok tartalmazzák az erdő-, illetve gyepterületek elhelyezkedését. Erdőterületek 
egységesen a település Visegrádi-hegységgel érintett részén terülnek el. Gyepterületek 
pedig elsősorban a lejtőtalpaknál és a szántóterületek közé ékelődve elszórtan 
helyezkednek el. 

A földhivatali alapadatok, a DTA50 digitális térkép, illetve az Duna Menti Regionális Vízügyi 
Igazgatóság adatai tartalmazzák a vízfolyások elhelyezkedését, melyeket szintén 
zöldfelületi elemként értékelünk. A Duna-parti elhelyezkedésen túl a település két fő 
vízfolyással rendelkezik: a Malom-patakkal, a Köves-patakkal. 

Erdő‐ és gyep területek  Erdőtervezett erdőterületek elsődleges rendeltetése 

Forrás: Állami alapadatok  Forrás: Országos Erdőállomány Adattár adatbázisa 

Az erdőtervezett erdőterületeket az Országos Erdőállomány Adattár adatbázisa alapján 
határoltuk le. A lehatárolásokat a vizsgálati térképlapokon bemutattuk. Ezen felül 
leválogattuk a földhivatali alaptérkép szerinti erdőterületeket, melyek szintén 
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megtekinthetők a vizsgálati térképlapok között. Erdőtervezett erdőterületek délről 
felhúzódóan elérik, vagy majdnem elérik Dömös belterületét. Nem terjednek már ki a 
Prépost-hegy zártkerti részeire, illetve a Köves-patak mentén a Szekrényhegy-aljáig 
húzódnak csak fel. Elsődleges rendeltetés alapján a területek java részét védelmi erdők 
teszik ki, illetve elhanyagolható részét egyéb rendeltetésű erdők fedik, amelyek 
jellemzően utakat, földhivatalilag szántó területeket és vizenyős területeket takarnak. 

Elsődleges rendeltetés Terület (ha) Arány (%)
Védelmi 1753,94 95,86
Egyéb részlet 75,80 4,14
Összesen 1829,74 100,00

A belterületen a zöldfelületi rendszer elemei közé tartoznak az utcák menti fasorok, a 
közkertek, közparkok növényzete, a temetők, az intézmények kertjei, a települést átszelő 
Malom-patak mente, a Duna-parti területek, a játszóterek, valamint ide sorolandó a 
magánkertek növényzete is. 

Jelentősebb parkok, zöldterületek: 

‐ Duna utca és Árpád-telep közötti terület a Malom-patak mentén. 

Játszótér 

‐ Duna utca és Árpád-telep közötti játszótér, amely a Malom-patak mentén hosszan 
elhúzódva került kialakításra (680/7 hrsz.) 

Sportpálya 

‐ Kossuth Lajos utca és a Duna folyam között a 11/5 hrsz.-ú ingatlan földhivatalilag 
sportpályaként rögzített, de ennek megfelelő használata megszűnt. Az 
Önkormányzat fejlesztési elképzelései alapján az Alsórét Pásztor János utcától 
északra fekvő, jelenleg használaton kívüli területein kívánja újonnan megvalósítani 
a tervezett fogadóközpont területén. 

‐ Valós használat szerint a Duna folyam mentén elhelyezkedő 11/3 hrsz.-ú ingatlanon 
található teniszpálya, amely azonban földhivatalilag gazdasági épület, udvarként 
rögzített. 

Temető 

‐ A településen egy temető találhat az Álmos herceg útja mentén, amelyhez több 
összesen öt földrészlet tartozik (hrsz.: 401-405). Az egyik földrészlet területén 
konkrétan a Prépostsági romok találhatók. A temető egyebekben a Béla király út és 
a Dobogókői út felől is megközelíthető. 

A település zöldfelületeinek fenntartását a közfoglalkoztatásban résztvevők végzik, az 
Önkormányzat irányítása mellett. Az Önkormányzat jövőbeni tervei között szerepel a 
közterületek további parkosítása, fásítása. 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

Normalizált vegetációs index (NDVI) számítás 

Az NDVI egy dimenziómentes mérőszám, amely egy adott terület vegetációs aktivitását 
fejezi ki Értékét a növényzet által a közeli infravörös (NIR) és a látható vörös (RED) 
sugárzási tartományban visszavert intenzitások különbségének és összegének hányadosa 
szolgáltatja. Az NDVI érték összefüggésben van a növényzet klorofill tartalmával, és 
közvetve a növények egészségi állapotával, így települések zöldfelületei (növényzettel 
borított területei) minőségének, a zöldfelület intenzitásának megállapítására is 
alkalmazható. 
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Az NDVI számítás során -1 és +1 közötti értékek keletkezhetnek. Ezeket az értékeket a 
további számítások megkönnyítése érdekében 9 kategóriára osztottuk. Térképes 
megjelenítés már az alábbiak szerint történt: 

Kategória 
sorszáma 

Jelmagyarázat 
felirata 

NDVI 
érték Jellemző felület 

1 Növényzettel nem fedett terület -1 - 0 Vízfelület, hómező, felhő 
2 Alacsony zöldfelület-intenzitás 0 - 0,1 Mesterséges felület, sziklás, köves, 

csupasz talaj 3  0,1 – 0,2 
4  0,2 – 0,3 

Növényzet (minél magasabb érték, annál 
dúsabb, egészségesebb – azaz annál 
nagyobb a zöldfelület-intenzitás) 

5  0,3 – 0,4 
6  0,4 – 0,5 
7  0,5 – 0,6 
8  0,6 – 0,7 
9 Magas mértékű növényborítottság 0,7 – 1 

Az NDVI számításához Landsat 5 űrfelvételeket használtunk (FORRÁS: U.S. Geological 
Survey, http://earthexplorer.usgs.gov/), ahol a 3-as sáv a látható vörös, a 4-es a közeli 
infravörös tartományt mutatja. Az űrfelvételek felbontása 30x30 méter, azaz pixelenként 
ekkora területet fednek le. 

/A Dömös község területére készített, normalizált vegetációs index számítás eredményét 
a vizsgálati térképlapok között ábrázoltuk. Az ábrán sötétzöld színnel jelöltük magas, 
narancsos, halványzöld színnel a közepes, piros színnel az alacsony mértékű 
növényborítottságot. A felhasznált LANDSAT műholdfelvétel készítési ideje 2018.03.09. 
[lsd. Térképmelléklet: Vegetációs index (NDVI)] 

Hatályos Településrendezési Eszközök szerinti biológiai aktivitásérték térbeli 
vizsgálata 

A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet – a területek biológiai aktivitásértékének számításáról – 
tartalmazza az egyes területfelhasználásokhoz társított biológiai aktivitásérték mutatókat. 
E mutató jelzi, hogy az egyes területfelhasználásokon belül mekkora a növényzettel 
borítandó terület kiterjedése. 

A hatályos tervi biológiai aktivitásérték mutatók közül a legmagasabb értékkel az 
erdőterületek (87,56 % tesznek ki), ezt követő értékkel a vízgazdálkodási területek és a 
korlátozott használatú általános mezőgazdasági területek, majd még jelentős értékkel a 

NDVI (Vegetációs Index)  
‐ A belterületen is viszonylag magas 

NDVI érték köszönhetően a falusias 
beépítésnek, amely a hosszú 
telekállományához kapcsolódóan, 
nagy konyhakerti zöldfelületi 
borítottsággal bír. 

‐ A településhez mérten relatíve 
alacsonyabb NDVI értékkel 
rendelkező területek közé tartoznak 
a szántók, valamint a történeti 
településmag és a belterület főbb 
úthálózat menti részei. 

‐ Az erdőterületek rendelkeznek a 
legjelentősebb vegetációs 
aktivitással, amely déli irányban 
még inkább fokozódik, valamint a 
zártkertek területei. 

Forrás: Szerző készítése. az EarthExplorer alapján  
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természetközeli területek jelennek meg. Az összes többi területfelhasználás mértéke 
önmagában elhanyagolható hiszen 1 % alatti. 

1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

A zöldfelületi rendszer konfliktusairól korábban már írtunk az 1.12.4. – Tájhasználati 
konfliktusok és problémák értékelése – című fejezetben. 

Dömös zöldfelületének rendszerét az alábbi konfliktusok és problémák érintik: 

‐ Zöldfelületi rendszer nyilvántartásának hiányosságai 
‐ Utcafásítás hiányosságai 
‐ Funkcionális egységek lezárásának, szegélyének hiánya (lakóterületek, szolgáltató 

területek) 
‐ Invazív, illetve allergén fajok megjelenése 
‐ intézményi zöldfelületek hiányosságai 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai kapcsán meg kell említeni, hogy a településen belül 
további beépítésre szánt területek kijelölése tovább csökkenti a belterületi 
növényborítottság mértékét. A tájidegen fajok térhódításának elkerülése érdekében 
célszerű az 1.12. – Táji, természeti adottságok – című fejezetben felsorolt növényfajok 
alkalmazása növénytelepítések során. 

A hatályos településrendezési eszközökben számos olyan zöldterület került kijelölésre, 
amelynek megvalósulására nem került még sor. Illetve megállapítandó, hogy a hatályos 
terv készítésének idején a térségi tervek kapcsán kijelölésre került elkerülő út mentén a 
terv tartalmaz zöldterületi sávokat, amelyek a lakóterületek védelmét szolgálták volna. 
Azonban a módosított térségi tervekből törlésre került a beépített területek mellől az 
elkerülő út nyomvonala, így a védelmet szolgáló zöldterületek okafogyottá váltak. 

Összegzés: 

Dömös zöldfelületi rendszerének meghatározó elemét alapvetően a település 
jelentős részét elfoglaló erdőterületek adják, amelyeket kiegészítenek a 
gyepterületek, rétek, szántók, az egyes intézmények zöldfelületei, a közparkok, 
kertek, illetve a település vízfolyásait övező zöldterületek.  

A település NDVI értéke az erdőterületek kiterjedtségének, valamint a falusias 
beépítésnek köszönhetően viszonylag magas, azonban több szempontból 
konfliktussal terhelt, melynek egy része orvosolható a településrendezési 
eszközök és a zöldfelületi rendszer körültekintő megtervezésével. 

A hatályos településrendezési eszközök szerinti biológiai aktivitásérték 
vizsgálata során megállapításra került, hogy annak legnagyobb arányát az 
erdőterületek, majd vízgazdálkodási területek, a korlátozott használatú általános 
mezőgazdasági területek és végül a természetközeli területek adják, a többi 
területfelhasználás aránya 1% alatti kiterjedésű. 

Hangsúlyos probléma a zöldfelületi rendszer nyilvántartásának hiányossága, a 
klímaváltozás miatt új tájidegen, és allergén fajok megjelenése és az intézményi 
zöldfelületek hiányosságai. A konfliktusok feloldási javaslata a zöldfelületi 
rendszer fejlesztése és a tájazonos növényfajok alkalmazása. 

1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

Az épített környezet vizsgálata során is részletes térinformatikai vizsgálat került 
elkészítésre. A vizsgálati tervlapok külön dokumentációban megtekinthetők. A 
vizsgálatokhoz kapcsolódó adatokat diagramok formájában is bemutatjuk. 
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1.14.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

Dömös közigazgatási területének területfelhasználási vizsgálata részben a földhivatali 
alapadatokra, részben a nagytávú elhatározásokat is rögzítő településszerkezeti terv 
területfelhasználási tervlapjára épül. 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A település létrejöttében, fennmaradásában, fejlődésében közrejátszottak a 
természetföldrajzi, társadalom- és gazdaságföldrajzi viszonyok. Az egyes adottságok 
hatására egymástól jól megkülönböztethető karakterű, szerkezetű településrészek 
alakultak ki. 

A földhivatali alaptérkép szerint 
meghatározott fekvéshatárok a település 
közigazgatási területét belterületre, 
külterületre és zártkertre tagolják, amelyből 
jól látszik, hogy a külterületi állománya 
mellett igen kis léptéket foglalnak el 
belterületi és zártkerti részei. [lsd. 
Térképmelléklet: Fekvés] 

 

 

 

 

 
Forrás: Állami alapadatok - saját szerkesztés 

 

Dömös község közigazgatási területének 
4,72 %-a belterület, 93,44 %-a külterület, 
és 1,84 %-a (külterületi) zártkert. A 
külterület aránya az adatokból jól láthatóan 
igen magas, míg a zártkerti területek szinte 
elhanyagolhatók.  
Dömös belterületének nagy része a Duna 
folyam mellett, a 11. sz. főút mentén 
helyezkedik el, a közlekedés arteriális 
pozíciója miatt a településmaghoz tartozó 
mellékutcák is innen nyílnak.  
A zártkerti területek két településrészhez 
köthetők: nagyobbik része a Prépost-
hegyhez, kisebbik része a Szuha-dűlőhöz 
köthetők, amelyek mindegyike közvetlenül 
kapcsolódik a belterület déli részéhez. A 
zártkerti telkek a Dömös teljes területének 
1,84%-át teszik ki, kiterjedésük 44,26 ha. 
A zártkertek többségénél az eredeti 
mezőgazdasági funkció még megfigyelhető 
és fellelhető, bár a Szuha-dűlő esetében az 
átalakulás megkezdődött. 

113,31; 
5%

2243,15; 
93%

44,26; 2%

Fekvések területe (ha és %)

Belterület Külterület Külterület ‐ Zártkert
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A település telek állományának több, mint 
fele a belterületen található (60,66 %). Ezt 
követi a külterületi telkek száma (22,71 %), 
ettől a legkisebb területaránnyal bíró 
külterületi zártkert területén csak csekéllyel 
marad el a telkek számaránya (16,63 %). 

Természetesen a legtöbb épület a 
belterületen található (91,74 %), a 
külterületen és a zártkerti külterületen az 
épületek száma elhanyagolható. 
Belterületen a telkek 63,11 %-án található 
épület, tehát igen nagy arányban találhatók 
beépítetlen telkek. Egy telken maximálisan
7 db épület található.  
Külterületen a telkek 4,91 %-án található 
épület, míg a zártkertben 16,44 %-án. 

Forrás: Földhivatali alaptérkép vizsgálata - saját szerkesztés 

Településszerkezetet befolyásoló tényezők a jövőre nézve 

‐ Közlekedési hálózat térszerkezetének változása 
‐ Klímaváltozás hatása és annak ellensúlyozására tett lépések – belterületi 

zöldfelületek nagysága, külterületi erdőterületek, mezőgazdasági területek 
hasznosítása 

‐ Örökségvédelem, régészet, természetvédelem korlátozásai és előnyei 
‐ Változó turisztikai igények, üdülési szokások 
‐ Magyarország demográfiai sajátosságai (csökkenő népesség, változó családmodell, 

városba/vidékre költözés kérdése) 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a 
művelési ágak és a minőségi osztályok 

Dömös területén a termőföld hasznosításáról és a művelési ágak megoszlásáról a 19. 
század vége óta állnak rendelkezésre statisztikai adatok. A településen lévő művelési ágak 
vizsgálatát az említett statisztikai adatok elemzése mellett a földhivatali alapadatok 
térinformatikai elemzésével végeztük el. 

Dömös területének legnagyobb területet lefedő művelési ágát a 19. század eleje óta az 
erdők jelentik, ezen területek nagysága folyamatosan változott az idő során, a 
legmagasabb értéket 1971-ben rögzítették, ekkor a művelés alá vont területek 75,14%-át 
az erdőterületek adták, amely a százalékos értékek között is a legmagasabb volt. A 
szántóterületek meghatározó részén nagyparcellás mezőgazdasági művelés folyik, 
területük az idő során – az 1913 évtől eltekintve – folyamatos csökkenést mutat. A szőlő 

1087; 
61%

407; 23%

298; 16%

Telkek darabszáma fekvésenként (db és %)

Belterület Külterület Külterület ‐ Zártkert
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területek változatos tendenciát mutatnak, azonban az 1895 év 47 ha területe a későbbi 
években soha többé nem kerülnek ilyen magas értékre 1-6 ha között mozognak. A rét 
területek majdnem mindvégig növekedést mutatnak, összességében közel tízszeres 
növekedés mutatkozik meg. A legelőterületek az időszak első felében növekedő tendenciát 
mutatnak, majd csökkenés indul meg, s a vizsgált időszak végére eltűnik a településről. A 
kert és gyümölcsös területek szintén egyöntetű növekedést mutatnak a településen. Nádas 
területek csak az első évben szerepelnek (1895), összesen 1 ha-ral. 

Művelési ágak megoszlása változása, 1895-1984 

 
Forrás: Történeti statisztikai kötetek: Földterület községsoros adatok, 1895-1984, Földhivatali 
alaptérkép 

A földhivatali alaptérkép alapján megvizsgáltuk a településen az egyes művelési ágak 
területi arányát, majd az értékeket összehasonlítottuk az országos értékekkel. 

Jelenleg a település területének 11,71 %-a 
áll művelés alól kivonva. Dömös 
közigazgatási területének 74,69%-a erdő 
művelésű a történelmi hagyományokhoz és a 
település fekvéséhez híven, mely az országos 
átlagnál kiemelkedően magasabb arányt 
mutat. Ezzel szemben az szántó művelésű 
terület aránya jóval az országos átlag alatti, 
Dömös területének mindössze 10,41%-a, 
míg az ország területének 46,56%a szántó 
művelésű. A szántó területek Dömösön 
hagyományosan a belterületet övezik, 
legnagyobb részük a nyugati határ mentén 
fekszik, valamint ezen kívül elszórva akár az 
erdő területek között is. 

Forrás: Állami alapadatok 

A gyepterületek kiterjedése is országos átlag alatti. A kert, a szőlő és gyümölcs művelésű 
területek aránya közelít az országos átlaghoz, de az alatt marad. Rétek, legelők, szőlők, 
gyümölcsösök és kertek összesen 3,10 %-ot tesznek ki, legnagyobb arányban ebben az 
összeállításban azonban a legelő területek vannak. A településen a belterület aránya 
4,72%, amely jóval az országos átlag (20,6%) alatt marad. Ebből jól látszik, hogy a 
településen a beépített területek aránya igen alacsony, emellett a külterület legnagyobb 
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része erdő művelésű. A zártkertek területére a kertek és gyümölcsösök jellemzőek, de 
elszórtan szántók is megjelennek. [lsd. Térképmelléklet: Művelési ágak] 

Forrás: Földhivatali alaptérkép vizsgálata - saját szerkesztés 

Összességében elmondható, hogy a művelési ágak az elmúlt több mint 100 évben 
viszonylag állandóak maradtak, arányaikat kisebb eltérések árán megőrizve. A nagyobb 
változások a következő művelési ágaknál mutathatók ki 1984 és 2019 között: a kert és 
gyümölcsös, illetve rét területek nagyobb visszaesést, míg a legelők a megszűnéshez 
képest nagyobb növekedést mutatnak, általában ~2 %-os változást jelentenek. 

Dömös közigazgatási területén, a földhivatali alapadatok szerint az alábbi művelési ágak 
és minőségi osztályok találhatóak meg: 

Művelési ág Minőségi osztályok Átlagosnál jobb minőségi osztályok 
Szántó 3, 4, 5, 6, 7 3, 4 
Rét 6 - 
Legelő 5 - 
Kert 5 - 
Gyümölcsös 3, 4, 5 3 
Szőlő 5 - 
Erdő 4, 5, 6 - 
Fásított terület 5, 6 5 

Forrás: Az átlagosnál jobb minőségi osztályokat a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Koordinációs Osztály előzetes 

tájékoztatásában (Ügyszám: 10216/2/2020.) küldte meg. 

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldekkel érintett területek a következők: 

- zömében a szántó területek közül a közigazgatási terület legészakibb részén 
elhelyezkedően 

- zömében a gyümölcsös területek Szuha-dűlő és Prépost-hegy zártkert területeire 
eső része 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Beépítésre szánt területek 

‐ Kertvárosias lakóterület (Lke) 
‐ Falusias lakóterületek (Lf) 
‐ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 
‐ Üdülőházas üdülő területek (Üü) 
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11,04; 
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51,55; 
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1793,16; 
74,7%
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‐ Hétvégi házas üdülő területek (Üh) 
‐ Különleges beépítésre szánt területek: 

o Különleges idegenforgalmi, szállásférőhely célú terület (Kid-sz) 
o Különleges történelmi bemutató park (Ktb) 
o Különleges látogató központ területe (Kl) 
o Különleges panzió terület (Kp) 
o Különleges ellátást szolgáló terület (Kell) 
o Különleges templom terület (Kt), amely azonban csak a tervlapon jelenik 

meg a jelkulcsi elemek között nem (hiba) 

A hatályos Településszerkezeti Terv digitális 
térinformatikai állománya rendelkezésre állt, 
hiszen a hatályos tervet is a VÁTI 
Városépítési Kft. készítette, így ismert és 
beazonosítható az egyes terület-
felhasználások területe. 

A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területek felsorolása Dömös Község 
Önkormányzatának 42/2010 (VII. 14.) Kt. 
határozattal jóváhagyott, 89/2015. (X. 07.) 
Kt. határozattal módosított Dömös Község 
Településszerkezeti Tervére épül. 

 

 

Forrás: Hatályos területfelhasználás 

Beépítésre nem szánt területek 

‐ Közlekedési és közműterület 
‐ Zöldterület (Zkp, Zkk) 
‐ Természetközeli közpark területe (Zkt) 
‐ Védelmi rendeltetésű erdőterület (Ev) 
‐ Védelmi rendeltetésű bokorerdő területe (Evb) 
‐ Általános mezőgazdasági terület (Má) 
‐ Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko) 
‐ Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
‐ Folyóvizek, közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja (Vg1) 
‐ Duna ártere (Vg2) 
‐ Egyéb vízgazdálkodással összefüggő területek – vízbeszerzési területek (Vg3) 
‐ Természetközeli területek (Tk) 
‐ Különleges beépítésre nem szánt területek 

o különleges idegenforgalmi-rekreációs terület (Kk-ir) 
o különleges sport terület (Kk-s) 
o különleges történeti bemutatópark (Kk-tb) 
o különleges temetkezési célú terület (Kk-t) 
o különleges városüzemeltetési terület (Kk-v) 
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Forrás: saját szerkesztés 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási 
kapcsolatok) 

Dömös község területén az alábbi intézmények, sportlétesítmények találhatók: 

- Polgármesteri Hivatal 
- Dömösi Szivárvány Óvoda 
- Faluház 
- Kőrösy László Községi Könyvtár 
- Háziorvosi rendelő 
- Fogorvosi rendelő 
- Védőnői szolgálat 
- Magyar Kékkereszt Egyesület Addiktológiai Rehabilitáció Dömösi Gyógyító Otthona 
- Biblia Centrum 
- Szent István Római Katolikus Plébániatemplom 
- Dömösi Református Templom 
- Hajóállomás 
- Révátkelő 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

A barnamezős terület definíciója az EU CLARINET (2002.) szerint: 
„Az a hely, amit előzőleg már használtak, jelenleg elhagyott, vagy kevésbé hasznosított 
és feltárt, vagy feltételezett szennyezettségi problémákat rejt, újrahasznosításához 
kármentesítési beavatkozást igényel.” 

[Forrás: www.kszgysz.hu/files/.../HG_karmentesitesi_konferencia_20130321.ppt] 

A barnamezős terület meghatározása egy további forrás szerint: 
A "barnamező" tehát a használaton kívül került, vagy jelentős mértékben alulhasznosított, 
általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori 
iparterületet, gazdasági területet, vasútterületet, illetve felhagyott katonai területet, 
laktanyát stb. jelenti. [Forrás: http://www.trenderprime.hu/?oldal=fogalomtar] 
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A VÁTI Kht. 2003. évben felmérést 
végzett a magyarországi barnamezős 
területek feltérképezése céljából. A 
felmérés csak részleges volt, azonban a 
főbb barnamezős területeket 
tartalmazta. A felmérés szerint Dömös 
területén jelentős kiterjedésű 
barnamezős terület nem található. 
E mellett meg kell állapítani, hogy a 
község területén a hatályos 
területfelhasználási besorolásból 
adódóan alulhasznosított barnamezős 
területek nem találhatóak. 

Forrás: Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP 2.2.): A városi területek 
rehabilitációját célzó intézkedések értékelése – 
https://www.palyazat.gov.hu/rop_ertekelesek 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

Szlömösödött területek alatt azokat a területeket értjük, melyek épített környezetének 
állapota leromlott, elhanyagolt, emellett kedvezőtlen társadalmi folyamatok, konfliktusok 
színtere is. [Forrás: Berta Mónika „Szociális városrehabilitáció” Budapesten - Okok, eszközök, 
kérdések – http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia/dolgozatok/berta-monika-szocrehab.pdf -  
alapján] 

A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A HEP 2016-ban került 
elfogadásra a 26/2016. (IV. 14.) számú Képviselő-testületi határozattal, amely 
megállapítja, hogy a településen a vizsgált időszakban szegregáció nem található. 

Dömös községben a Duna-parti területeken, a prépostság környezetében, a Bergmann villa 
környezetében és a zártkerti területek esetében beszélhetünk alulhasznosítottságból adódó 
veszélyekről. Ezen területek nagy részére hasznosítási javaslattal élt már a hatályos terv 
is, de megvalósulásukra eleddig nem került sor. A korábbi fejezetekben említettek szerint 
a zártkerti területek korábban a szőlő-, és a gyümölcstermesztés színterei voltak. A 
kertgazdasági művelés csökkenésével a területen épült, művelést kiszolgáló gazdasági 
épületek részben funkciójukat vesztették, ebből adódóan a terület látogatottsága, 
használatának mértéke lecsökkent. 

Egy terület alulhasznosítottsága, funkció vesztése a következő veszélyforrásokat hordozza 
magában: 

- Az adott terület nem kap új funkciót, ebből adódóan továbbra is alulhasznosított 
marad. 

- Az adott területet olyan, új funkcióval ruházzák fel, mely nem igazodik a valós 
társadalmi igényekhez, a táji és településképi adottságokhoz, illetve a kialakult 
településszerkezethez. 

- Az adott területet nem kap egységes területhasználati funkciót, egységes építési 
szabályozást, ingatlanonként eltérő hasznosítás jöhet létre. 

- Új, beépítésre szánt terület kijelölése esetén az infrastruktúra hálózatok 
kiépülésének hiánya. 

- Épített környezet állagának romlása. 
- Ingatlanok gyomosodása, allergén növényfajok elszaporodása. 
- Rendezetlen településkép kialakulása. 

Megjegyezzük, hogy a korábbi szőlő-, és gyümölcstermesztés nagymértékben 
alkalmazkodott a táji és a termőhelyi adottságokhoz. A zártkerti fekvésű területeken a 
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művelés megszűnése az ország településeinek jelentős hányadát érintő folyamat. Az 
elaprózódott telekstruktúrájú zártkerti területeket a tulajdonosok a legtöbb esetben nem 
kívánják megművelni, illetve kizárólag kertgazdasági funkcióval ellátni. Egyes zártkerti 
területeken jellemző folyamat a városokból való kiköltözés, a korábbi gazdasági épületek 
lakóépületként való használata. Más esetekben üdülőépületként használják a zártkerteken 
lévő, földhivatali alaptérkép szerint jellemzően gazdasági épületeket. Csemez Attila 
„Tájtervezés, tájrendezés” című könyvében ismerteti az üdülési célú zártkerteknél fellépő 
problémákat: 

„Az üdülési célú zártkerteknél a problémákat nem annyira az építés ténye okozta. Sokkal inkább 
- a kis telekméret, és ennek következtében 
- az infrastruktúra-hálózatok kiépítésének hiánya, valamint 
- a tájképi hatások figyelmen kívül hagyása, a tájkép rombolása. 

A zártkerti széttelepülés – elsősorban a kis telekméret miatt – tájökológiai értelemben hátrányos, 
mert 
- a beépített, burkolt felületek miatt jelentősen csökken a biológiailag aktív felületek aránya, 
- a fák hiánya és a beépítések mértéke miatt módosulnak a helyi klimatikus adottságok 

(felmelegedés, páratartalom, levegőhőmérséklet, légmozgás), 
- a keletkező szennyeződések (fekália, növényvédő szer, melléktermékek) veszélyeztetik a 

talajt és a felszíni, valamint a felszín alatti vizeket, 
- a fűtés, a lombégetés rontja a levegő minőségét, inverzió esetén a füst megül a völgyekben, 

a mélyebb fekvésű területeken, 
- az elkerítések akadályozzák a vad mozgását, gyakran elvágják az ivóhelyhez vezető csapást, 
- a közlekedés (építés alatti és utáni) ugyanúgy, mint belterületen, szennyezi a levegőt, a 

földfelszínt, elriasztja az állatokat. 

A „zártkerti” beépítések – a belterületiekhez hasonlóan – vizuális-esztétikai értelemben (rá- és 
átlátások), főként dombvidéken károsítják a tájképet 
- a beépítettség kiterjesztése, 
- a léptéktelen épületek (kutyaólszerű és pöffeszkedő egyaránt), 
- a támfallal épített utak, a légvezetékek, 
- a tarra vágott erdők, a kivágott fák, a védett területeken feltört gyepek látványa miatt.” 

[Forrás: Csemez Attila – „Tájtervezés – tájrendezés” – 164. oldal - Mezőgazda Kiadó – 1996 
- ISBN 963 286 010 1]” 

A zártkertek vegyes funkciójú (lakó, üdülő és kertgazdasági funkció) használata, illetve 
egyes ingatlanok esetében a használat hiánya rendkívül vegyes, rendezetlen 
településképet eredményezhet, ezen felül társadalmi konfliktusok színterévé is válhat. A 
felsorolt veszélyek elkerülése érdekében az alábbi lehetőségek alkalmazását érdemes 
mérlegelni: 

- A korábbi gyümölcstermesztés ösztönzése, újjáélesztése, mind forrástámogatással, 
mind a helyi termelők összefogásával, helyi, irányító szervezet koordinálásával, 
esetlegesen közmunkaprogram bevonásával.  

- A zártkerti terület új, egységes területhasználati funkcióval való felruházása, mely 
igazodik a társadalmi igényekhez, illeszkedik a tájképi és településképi 
adottságokhoz, rendelkezik az új funkciót kiszolgáló műszaki infrastruktúra 
hálózatokkal.  

- A felsorolt két megoldás együttes alkalmazása oly módon, hogy a két 
területhasználat területileg jól elkülönült legyen, egymás működését, rendeltetését 
ne zavarják. 

Dömös esetében a Prépost-hegyen található zártkerti területek fenntartása, újjáélesztése 
javasolt, s ezáltal a táji értékek fenntartása, illetve a területhez délről kapcsolódó 
Kertekföle területén a lakóterületi fejlesztés fenntartása. Éles határt húzva a két terület 
között. 

A Szuha-dűlő területén található zárkerti területek belterülethez közelebbi részén a 
lakóterületi átalakulás már elkezdődött, így ennek a folyamatnak a továbbvezetése 
támogatott, míg a távolabbi területeken a kertgazdálkodás fenntartása javasolt. 
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1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

A telkek vizsgálatának alapját a földhivatali alaptérkép adatállománya képezi. 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A telekmorfológia vizsgálatát a földhivatali alaptérkép térinformatikai elemzésével 
vizsgáljuk. Dömös közigazgatási területét 2019-ban – az állami alapadatok alapján –1792 
db telek alkotja. 

Dömös közigazgatási területén a telkek nagyság szerinti megoszlása igen változatos képet 
mutat. 

A telekméretek vizsgálatát a földhivatali alaptérkép adatai alapján végeztük el. 
Megvizsgáltuk összességében és külön-külön is , hogy a belterületen, a külterületen, és a 
zártkertben milyen értékeket mutatnak a telekméretek. A telekméreteket bemutató 
térképlap megtekinthető a vizsgálati térképlapok között. 

Az összes telekre vonatkoztatva a megvizsgált telekméret intervallumok esetén a 
legnagyobb arányban a 750-1500 m2-es telkek jelennek meg 30,86%-ban. A telkek több, 
mint 50 % az 1500 m2 alatti intervallumokban helyezkednek el (69,03 %), ezen 
telekméretek főként a belterületre jellemzők. 350 m2alatti telekméret szórványosan a 
belterülethez köthető, s ott jellemzően a házhelyhez (úszótelkekhez) kötődik, amelyek a 
hosszúházak tulajdoni szinten történt felosztásából eredeztethetők. A 10.000 m2-nél 
nagyobb telkek a külterülethez köthetőek, itt mindenképpen megjegyezendő, hogy a 
külterület déli részén óriási egybefüggő telkekről beszélhetünk, amelyek 20-278. 

Belterületi telkek esetén elmondható, hogy a legnagyobb arányban a 350 m2-nél kisebb 
telkek találhatók (33,21 %). Ezen túlmenően az 350-720 m2-es, 720-1500 m2-es és 1500-
3000 m2 telkek aránya emelkedik ki. Az 3000 m2 alatti telkek aránya 95,68 %-ot tesz ki, 
tehát az ennél nagyobb telkek aránya elhanyagolható. 100 000 m2-nél nagyobb telek nem 
található a belterületen. 

A két zártkert területén viszonylag kevés telek található, összesen 298 db, a telkek mérete 
arányában a nagyobb telekméretekhez köthető inkább, s a legjellemzőbb telekméret 720-
1500 m2, ide tartozik a telkek szinte fele (49,33 %). A még kiemelkedő kategória az 1500-
3000 m2-es telkek (28,19 %). Az ezen kívül eső kategóriák aránya szinte elhanyagolható. 
10 000 m2-nél nagyobb telek nem is található, a legnagyobb telekméret alig haladja meg 
a 6600 m2-t. 

A külterületet, területi szinten, a hatalmas telkek foglalják el túlnyomó részt főként a 
közigazgatási terület alsó 2/3-át, a telekméret szerint is a legnagyobb arányban a 10 000-
100 000 m2-es telkek adják a legnagyobb arányt (25,80 %). A még nagy arányban 
található kategóriák a 720-1500 m2-es, az 1500-3000 m2 és 3000-6000 m2 telkek, ahol is 
összesen a telkek több mint fele tartozik (53,56 %). Az ezen kívül eső kategóriák aránya 
elhanyagolható. [lsd. Térképmelléklet: Teleknagyság] 
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Forrás: Földhivatali alaptérkép vizsgálata - saját szerkesztés 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

Dömösön 1525 db telek magántulajdonú, amely a telkek darabszámát tekintve magas 
arányát tesz ki (85,10 %). Azonban területarányosan sokkal kisebb az arány, kisebb, mint 
a közigazgatási terület egyhatoda. Elhelyezkedésük szerint szinte teljesen összefüggő 
foltot alkotnak a belterületre, az attól délre található Prépost-hegy zártkerti területeire, 
illetve a belterülettől nyugatra eső területekre korlátozódnak az erdők és a Duna között.  

Az Önkormányzat tulajdonába 121 db telek tartozik. Az önkormányzati tulajdonú telkek 
elsősorban a település utcái, az intézményi területek java része, a Malom-patak és a Köves-
patak telkeinek Duna felé eső része, az árkok területei, a temető egy része, de alacsony 
számban a lakóterületen és a Prépost-hegy zártkerti területein is található önkormányzati 
tulajdonú telek.  

A Magyar Állam a településen hatalmas területaránnyal rendelkezik (76,15 %). Többek 
között a település déli háromnegyedét lefedő erdők zöme van a tulajdonában, a Duna 
folyam és a 11. sz. főút, a Vízmű területe, a prépostsági romok ingatlana (hrsz.: 403), a 
Duna Ipoly Nemzeti Park tervezett látogatóközpont területe (hrsz.: 831/4) és az Alsó határ 
területének jelentős része. Utóbbinak egy részét az Önkormányzat hasznosítás céljából át 
kívánná venni fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához (hrsz.: 831/2.  

Gazdasági társaságok területe alacsony, két nagyobb ingatlan sorolható ide a település déli 
részén egy nagy telek, illetve a belterületen a kemping területe, a többi ingatlan apró és 
szétszórtan helyezkedik el a belterületen.  

Még viszonylag sok és nagy területarányú ingatlannal rendelkeznek az egyházak és 
egyesületek, többek között a temető, a Magyar Kékkereszt Egyesület Addiktológiai 
Rehabilitáció Dömösi Gyógyító Otthona, templomok, parókia, de egyéb ingatlan területek, 
mint a belterületen a Duna-part mentén és a Cukor-hegyen néhány ingatlan.  

A településen a szövetkezetek terület is igen nagy, köztük három nagyobb ingatlan az 
erdők területéből egy igen nagy terület a Cukor-hegytől délre esően, a Vöröshegyi szőlők 
melletti területen és a Prépost-hegy északi részén.  

A többi tulajdoni típus nem jellemző a település területén. 
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Forrás: Földhivatali alaptérkép vizsgálata - saját szerkesztés 

1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER 

Az önkormányzati tulajdonú telkek darabszámát, illetve elhelyezkedését az előző 
fejezetben részletesen bemutattuk. 
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1.14.4. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET GEODÉZIAI FELMÉRÉSE 

A fejezetrész esetünkben nem releváns, mivel hivatalos állami alapadatokkal 
rendelkezünk, hiszen Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya, 2019 augusztusában, 1177 adatszolgáltatási sorszámon az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta a település egészét ábrázoló földhivatali 
alaptérképet. 

A földhivatali alaptérkép megtekinthető a vizsgálati térképlapok között, ahol a rétegek 
között szerepelnek a telekhatárok, alrészlet határok, épületek, helyrajzi számok, 
házszámok, utcanevek, illetve művelési ágak, és minőségi osztályok. 

1.14.5. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

Az egyes épületek, funkció szerinti, térbeli elhelyezkedését, és sűrűsödését, térinformatikai 
vizsgálattal elvégeztük, a földhivatali alapadatok felhasználásával. A vizsgálati térképlapok 
között megtekinthető a lakóépületek, üdülőépületek, gazdasági épületek, üzemi épületek, 
intézmény épületek, és rendezetlen funkciójú épületek térbeli sűrűsödése. Az egyes 
épülettípusok sűrűsödésének vizsgálata során azt elemeztük, hogy az egyes típusok a 
település mely részein helyezkednek el legnagyobb számban. A vizsgálat 
eredményeképpen kirajzolhatók a különböző funkciójú településrészek.  

Dömös közigazgatási területén a földhivatali alaptérkép szerint 993 db épület található. A 
belterületen 529 db lakóépület, és 41 db üdülőépület, 145 db gazdasági épület található. 
Az értékek ugyan nem mutatják jól, de a Cukor-hegy területén még ma is inkább az üdülési 
funkció a jellemző, bár földhivatalilag a legtöbb épület lakó funkcióval rögzített. A település 
fejlesztései kapcsán növekvő népességszámmal tervez, így a lakóépületek számának 
növekedése várható. A lakóépületek a belterület több részén is sűrűsödést mutatnak, de a 
legkiemelkedőbb sűrűsödést a Kossuth Lajos utca mentén a Hősök tere környezetében 
láthatjuk, további nagyobb sűrűsödés az Árpád-telep, Duna út déli vége és a Petőfi tér 
környezetében tapasztalhatunk. Az üdülőépületek a település belterületén szétszórtan 
helyezkednek el a Kossuth Lajos utca fő tengelyétől északra. Sűrűsödésük nem annyira 
látványos, mint a lakóépületek esetében, azonban két kisebb gócterület lehatárolható, az 
egyik a Cukor-hegy területén három ponthoz köthetően, a másik pedig a Szuha-dűlő 
területén két ponthoz köthetően. A gazdasági épületek erőteljes sűrűsödése figyelhető meg 
a Kossuth Lajos utca középső szakasza mentén a lakóépületek mögött. Az intézmény 
épületek sűrűsödése pontszerű, a legsűrűbb gócpontok a Polgármesteri Hivatal környéke, 
a Hősök tere környezete, a kemping területe és a Magyar Kékkereszt Egyesület és 
Református Iszákosmentő Misszió környezete, összességében 26 db ilyen épület található, 
amely az összes épületállomány 2,62 %-át teszik ki. Az üzemi épületek sűrűsödéséről nem 
beszélhetünk, hiszen összesen egy ilyen típusú épület található a belterületen, amely a 
Duna utca mentén, a zöldterületen helyezkedik el. 

A külterületen 2 db lakóépület, 20 db gazdasági épület, és 1-1 db intézményi-, üzemi- és 
melléképület található. Külterületen tehát igen kevés épület (összesen 25 db) található, 
amely indokolt, hiszen a külterület java részét az erdőterületek teszik ki. 

A zártkert területén az épületek nagy részét a gazdasági épületek teszik ki, összesen 40 db, 
ezen kívül még található 10 db üdülőépület, és 3 db lakóépület is, mely utóbbi funkciók 
további megjelenése az érintett területeken, a fejlesztési területek kivételével, nem 
támogatott. Az utóbbiak elhelyezkedése zömében a hatályos terven kijelölt lakóterületi 
fejlesztések területére esnek. 
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1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

Dömös község lakóterületén a telkek jelentős része 100 % vagy ahhoz közelítő 
beépítettséggel bír. Ezeknek az ingatlanok zöme a Kossuth Lajos utca, Szent István út és 
Duna utca mentén helyezkednek el. Ezen telkek közül sok az egymás mögötti 
elhelyezkedésű ún. hosszúházak, melyek egy közös használatú udvarról nyílnak. Ezek az 
összetartozó ingatlanok eredetileg egy telket képeztek és generációs családokat szolgáltak 
ki, de mára már a tulajdonok szétváltak egymástól, és külön helyrajzi számhoz kötötten 
került a házhelyek területe telkesítésre. Ennek a problémának a feloldása szükségszerű. 
Az OTÉK által a lakóterületekre megengedett 30 % beépítést meghaladó értékeket a 
település történeti magjához kapcsolódó utcák mentén tapasztalhatunk leginkább. A 
belterületen a beépítetlen telkek száma ugyan igen magas 401 db, amely a telkek 
36,89 %-át jelenti, de ezen telkek java része nem lakóterület, vagy üdülőterület (utak, 
árkok, egyéb fejlesztési területek), valamint jelentős számú olyan telek tartozik ide, 
amelynek jelenleg még csak tervi szinten megoldott a közterületi kapcsolata, illetve 
tömbbelsőben található ingatlanok. Elszórtan található csak néhány olyan beépítetlen 
ingatlan, amely lakóterületként már ma is hasznosítható lenne. Ilyen szempontból tehát a 
település viszonylag alacsony kapacitástartalékkal rendelkezik. A belterületen 216 db telek 
10% és 20% közötti beépítettségű, amely a leginkább jellemző beépítés Dömösön. Ha 
visszatekintünk a telekméretek vizsgálatához, akkor jól látszik, hogy a belterületen 
nagyobb arányban vannak az 1500 m2-nél kisebb alapterületű telkek. 

Külterületen 387 db beépítetlen ingatlan található, amely a telkek 95,09 %-át teszi ki. A 
beépített telkek elhelyezkedése nem jellemző. A maximális beépítettség mértéke 12,63 %, 
amely a Vízmű telke. Az ezt követő beépítettség mértéke már 10 % alatti. Két 
kiemelkedően nagy telek is beépített a külterületen, ezek az erdő területén találhatók, de 
beépítettségük mértéke és a rajtuk elhelyezkedő épületek nagysága elhanyagolható. 

A zártkerti területen szintén a telkek java része beépítetlen 249 db, amely a telkek 
83,56 %-át jelenti. A legmagasabb beépítettség mértéke 16,57 %, amely a Szuha-dűlő 
területére esik, azon részre, amely lakóterületi fejlesztésként jelölt, s egyebekben a 
földhivatal lakóépületet rögzített a telken. Még egy 10 % fölötti ingatlan található a 
zártkertek területén, az előbb említett telek szomszédságában. A többi beépített ingatlan 
10 % alatti beépítettséggel bír, jellemzően 5 % alatt. Az 5 %-nál magasabb beépítés a 
Szuha-dűlő lakóterületi fejlesztésére esik. 

Ha a település egészére nézve vizsgáljuk a beépítettség mértékét a telkek több, mint fele 
beépítetlen (1037 db, 57,87 %), 10 % alatti beépítettség 242 db telket érint (13,50 %), 
10-30 % közötti beépítettség érint még igen sok telket (287 db, 16,02 %), az e fölötti 
beépítettség pedig már nem jellemző a településre, és csak a belterületen fellelhető. 

A lakóterületen a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló, egyedül az Alsórét területén 
jelenik meg a szabadonálló beépítés. 

Zártsorú, vagy zártsorúsodó beépítés 
csak olyan módon jellemző a történelmi 
településmag területére, hogy ha az 
egyedi telkeket figyeljük, mivel itt 
valóban telekhatártól telekhatárig van a 
kialakult beépítés, de ezek között a 
telkek között egy-egy üres telek 
található, amely egyebekben a 
korábbiakban már említett egymás 
mögött elhelyezkedő úszó telkeket 
szolgálja ki megközelítés gyanánt. 
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Az olyan zártsorú beépítés, amely valóban két egymás mellett elhelyezkedő telekre 
jellemző, Dömös esetében csak kevés található, s így az utcaképre sem jellemző.  

Oldalhatáron álló beépítésnél ugyan található a településen olyan ingatlan, ahol az 
oldalhatártól „csurgó távolságként” ~1 m-t eltart az épület, de ez kevésbé jellemző a 
település beépítésére. 

Forrás: Földhivatali alaptérkép vizsgálata - saját szerkesztés 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 

A hatályos településrendezési eszközök alapján megvizsgáltuk a tömbök maximális 
épületmagassági értékeit. 

A vizsgálatból jól látszik, hogy a belterületi kertvárosias lakóterületeken és a hétvégiházas 
üdülőterületeken egyöntetűen 4,5 m maximális épületmagasság a megengedett.  

A falusias lakóterületeken szélsőségesebb értékek kerültek meghatározásra, azonban 
ennek indokoltsága a következő két magyarázattal alátámasztható. Azon területek, 
amelyek valóban a falusias lakóterületeket fedik le és a történeti településmag területére 
esnek 4,0 m magassággal kerültek meghatározásra, azon területek, amelyek lakóterületi 
fejlesztést takartak, a többi kertvárosias lakóterülethez kapcsolódóan 4,5 m határértéket 
kaptak. Azok a területek, amelyek a terv készítésének időpontjában, a térségi tervek 
előírásainak megfelelően nem voltak településközpont vegyes területfelhasználásba 
kijelölhetők, ott OTÉK felmentéssel kerültek ebbe a területfelhasználásba 4,0 – 4,5 – 6,0 m 
építménymagassággal helyzetükből és valós funkciójukból adódóan.  

Az eddig felsorolt területfelhasználások adják a hatályos beépítésre szánt területek zömét 
és magját a településen, ehhez a belső kubushoz kapcsolódnak, kívülről hozzá tapasztottan 
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a különböző különleges beépítésre szánt és nem szánt, valamint üdülőterületi 
területhasználatok, melyek magassága hol azonos a lakóterületével (4,5 és 6,0 m), hol 
kismértékben meghaladja azt, de a maximális épületmagasság nem magasabb, mint 
7,5 m. A belterülettől távol, a pilismaróti közigazgatási határ mentén kijelölt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területen is 7,5 m építménymagasság került elhatározásra, 
amelyhez kapcsolódóan a közigazgatási határ túloldalán azonos funkció kapcsolódik. A 
kertes mezőgazdasági területre előírt max. homlokzatmagasság 3,0 m és gerincmagasság 
6,0 m. Az általános mezőgazdasági területeken pedig 4,5 m, amely technológiai 
indokoltság esetén túlépíthető 6,0 m-ig. Összességében tehát a településre az országos 
átlagtól eltérően, attól alacsonyabb magasságok kerültek meghatározásra, amelyet a 
tájképi érintettség erősen indokolttá tesz. 

Dömös területén alapvetően a földszintes lakóépületek jellemzők, illetve néhány „új 
építésű” családi ház jelenti a kivételt. A KSH 2011-es népszámlálás adatai alapján Dömös 
lakóházainak 100%-a földszintes, 0%-a emeletes. Azonban ez megcáfolható a település 
bejárása során, hiszen számos helyen találhatunk többszintes házakat, amelyek nem a 
népszámlálás óta épültek. Számuk nem túl magas és szétszórtan helyezkednek el, de 
megtalálhatók. Többek között a 11. sz. főút nyugati végéhez közel esően, annak mindkét 
oldalán, a Királykúti utca belső szakasza mentén, a prépostsági romokkal szemközti 
területen, illetve ilyen a Magyar Kékkereszt Egyesület és Református Iszákosmentő Misszió 
és a Biblia Centrum Alapítvány épülete is. 

A lakó-, és üdülőterületeken általában egyszintes épületek állnak, de sok esetben 
megjelenik emellé a tetőtéri beépítés is. A történeti településmag területén álló falusias 
lakóterületen elhelyezkedő épületek szinte mindegyike földszintes kialakítású. 

A lakóterületen megtalálhatók a nyeregtetős, kontytetős, csonka kontytetős, illetve 
sátortetős tetőformák is. A történeti településmagra a nyeregtetős tetőforma a jellemző. 
Sátortető inkább az új építésű területekre jellemző (pl.: a Kossuth Lajos utca nyugati 
vége), a kontytetős és a tördelt tetőszerkezetű kialakítás szintén az újabb építésű 
területeken található, de számuk viszonylag csekély. Az üdülőterületen nagyobb arányban 
jelennek meg a sátortetős épületek. 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, 
jellegzetes épülettípusok 

Településkarakter 

Dömös településkarakterére a kettősség jellemző, melyet elsősorban Dunakanyar menti 
elhelyezkedése, történelmi múltja és az épített környezet eltérő jellege határoz meg. A 
település a természeti értékek széles skálájával rendelkezik egészen a Dunakanyar adta 
csodálatos tájképétől a Pilisi természeti kincsek széles tárházáig (Rám-szakadék, Vadálló 
kövek, Ferenczy-szikla). Az épített környezet legértékesebb eleme pedig a település 
„Királyi vidék” érintettségéből származik, melynek nyomán ránk maradt gyöngyszem a 
prépostsági romok. Az település egykori magjára a nagyjából egyutcás településből 
organikusan fejlődött, terepalakulatokhoz igazodó klasszikus falu megjelenés a jellemző. 

A település ősi karakterét a jellegzetes tornácos, hosszúházas elrendezésű parasztporták 
adják, amelyek egymás mellett sorakozva helyezkednek el a Kossuth Lajos utca, a Duna 
utca és a Királykúti utca mentén, amely a település történeti magját alkotja. Ezen 
hagyományok mentén épült házak az utca felé általánosságban fehérre meszelten, finom 
vakolat díszítéssel kialakított, oromfallal fordulnak, alul két ablak, felül pedig szűk 
padlásszellőzővel tagoltan, míg az oldalkert irányában oszlopos tornácos, vagy szélesebb 
ereszes kialakításúak. Kedvező a településkép szempontjából, hogy az ilyen adottságokkal 
rendelkező házak felújításakor a tulajdonosok törekednek a hagyományokat megőrizve a 
mai kor igényeihez igazodóan kedvező megjelenésű kialakítás létrehozására. 
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Az épített környezet markáns elemei a településen elhelyezkedő templomok, amelyek 
közül kiemelkedő hatással bír a Hősök terén álló barokk stílusban épülő Római Katolikus 
Szent István király templom, amely a település főutcája mentén, annak legmarkánsabb 
pontján, egy kiteresedés középpontjában áll, uralva ezáltal a körötte kialakuló teret. 
Dömös másik temploma a Református Egyházközség gondozása alá tartozik, a Kossuth 
Lajos utca másik végéhez közel esően helyezkedik el, a lakótelkek közé simulóan. 

A település és a táj arculatában jelentős szerepet játszik a mélyen vallásos lakosság által 
állított út menti keresztek, feszületek és kápolnák, amilyen például a település 
külterületén, a Malom-patak mentén található Szentfa Kápolna. Ezen objektumok szakrális 
tartalmat hordozva, jól látható módon tagolják a teret. Megtalálhatóak utak mentén, dűlők 
határában, szabad tereken, templomok környezetében, fontosabb utak 
kereszteződésében, temetőkben, magaslati pontokon és lakótelkeken. 

A keresztek többségét magánszemélyek, családok, esetleg kisebb közösségek állították 
valamilyen fogadalomból, járványok, természeti katasztrófák, különböző csapások 
(háborúk), elvándoroltak emlékére, illetve vallásgyakorlási szempontból. Anyaguk 
kiválasztása során az időtállóság és a költséghatékonyság játszott szerepet, lehetnek fából, 
kőből, műkőből, öntöttvasból, pléhből. Forrás: 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_SKAN_Kk_2005_Lakaskultura/?pg=206&layout=s 

Dömös területén a legértékesebb, vallásos hagyományokhoz köthető értéke a Nepomuki 
Szent János szobor, amely országos védelem alatt álló műemlék. A késő barokk stílusban 
készült szobor párkánnyal lezárt évszámos talapzaton áll. A talapzatot Jordánszky Elek 
kanonok állíttatta a korábban készült szobor számára 1821-ben. A szobor többször került 
áthelyezésre, jelenleg a Kossuth L. u. 29. szám udvarában (hrsz.: 8) található. 

Jellegzetes utcaképek, térarányok 

A település belterületére, főleg a történeti településmagban és zártkerti területére egyaránt 
jellemzőek a szűk utcaszélességek. Emiatt a legtöbb utcán közterületi növényzet kevés 
helyen található. Így ezeken a területeken a parkolás is gondot okoz. Az újabb kialakítású 
utcák szélessége zömében megfelel az OTÉK által előírt 12 m-nek (Körössy utca), de ennél 
nagyobb szélességű utcák is kialakításra kerültek 16,0 m (Alsórét és prépostág környéke). 

A településkarakterre az utcák nyomvonalvezetése is nagy hatást gyakorol. A történeti 
településmag utcavonal vezetése ívelt (Duna utca, Dobogókői út, Bartók Béla utca stb.), 
amelyek hangulatos, sajátos jelleget kölcsönöznek a településnek, míg az újabbaké 
egyenes (Alsórét utca, Vertel József utca, Körössy utca stb.), ami más hangulat ad. 

A település sajátossága, hogy több funkció is megjelenik egyszerre. Ide tartoznak a 
lakóterületek, a beépítés szélein megjelenő üdülőterületek, illetve a zártkerti területek, 
amelyeket a hegy felől egyöntetűen erdőterületek öveznek. Mindhárom településrészen 
megfigyelhetők a gyümölcstermesztés nyomai, több telken még mai is folyik a kiskertes 
művelés. Ennek felelevenítése a település karakterét is javítaná. 

Igen hangsúlyos elemek azok a kisebb-
nagyobb mélységű völgyek, amelyek a 
főúttól indulóan a hegy felé veszik az 
irányt. Itt az utca és a patakok oldalán 
megjelenő beépítés mögött keretet 
adva jelennek meg a lejtős területek, 
amelyek vagy erdővel, vagy zártkerti 
területekkel borítottak. Talán a 
legkarakteresebb ilyen utca a Rám-
szakadék irányába felvezető, Malom-
patak mentén haladó Királykúti utca. 
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Ugyan nem építészeti sajátosság, azonban azt nagymértékben meghatározzák a 
domborzati viszonyok. A Duna-parttól kezdően először enyhe, majd a lakóterületek háta 
mögött egyre meredekebb lejtők, kiemelkedésüknél fogva hangsúlyos elemként 
érvényesülnek a tájképben. 

Dömös jellegzetes utcaképét az egyik oldalon a Dunakanyar felőli csodálatos panoráma, a 
másik oldalon a Pilis lankás hegyoldala nyújtja, de jellegzetes a hegyoldalra felkúszó 
keskeny utcák szűk völgyekre jellemző látványa is. 

1.14.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A történeti településmag kialakulása 
rendkívül jól nyomon követhető a 
katonai felmérések és a kataszteri 
térképek vizsgálatával. A település 
többi részének kialakulása a 20. századi 
térképek, illetve katonai légi felvételek 
tanulmányozásával követhető nyomon. 
A tájtörténet kialakulását a 1.12.2.1. - 
tájtörténeti vizsgálat – részletesen 
bemutattuk. 

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/ 

E fejezetben röviden szót ejtünk a történeti településmagról. Az I. Katonai Felmérésen már 
részben kialakult a történeti településmag, míg a II. Katonai Felmérésen szinte teljesen 
kirajzolódik. A legrészletesebb képet azonban a 19. századi Kataszteri térkép adja. A 
hatályos terv jelölte ki a helyi értékvédelmi terület határát, amelyet a Településkép 
védelméről szóló rendelet (TKR) kisebb változtatások mellett átvett. A helyi területi 
védelem alatt álló területek lehatárolása magában foglalja a katonai térképek által jelzett 
történeti településmagot, csak kiegészíti többek között a prépostsági romok környezetével. 

 
Forrás: II. Katonai Felmérés - https://mapire.eu/hu/ 
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Forrás: 1886-os kataszteri térkép - https://mapire.eu/hu/ 

 
Forrás: helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolás– TKR 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű 
terület 

A Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartása alapján a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály 
adatszolgáltatása (Ügyiratsz.: KE/028/00527-2/2020) szerint Dömös község területét 
illetően jelentős számú, és kiterjedésű régészeti lelőhely található. A lelőhelyek száma 
22 db, melyek közül 13 db rendelkezik szakmai védelemmel, kiemelt védelem pedig 5 db 
elemet érint, amelyek között szerepel a Prépostság területe is. 4 elem esetén pedig védelmi 
céllal védőövezetet határoz meg az adatszolgáltatás. 
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A településen előkerült számos régészeti lelet a következő korokból származik: 

- őskőkor 
- késő-paleolitikus 
- rézkor 
- bronzkor 
- késő bronzkor 
- késő-kelta 
- római kor 
- késő római kor 
- népvándorlás kora - avarkor 
- Árpád-kor 
- középkor 
- későközépkor 

Dömös község régészeti értékek tekintetében nemzetközi szinten is ismert. Területén 
rendkívül sok régészeti leletet tártak fel, azonban feltételezhető, hogy további számos, 
feltáratlan lelőhely is található itt. 

Régészeti lelőhelyek 
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2001 1 Kövecses-patak kiemelten 
védett 

I. 8/2015. (II. 
27.) MvM 

013/19, 013/20 639271 270397 

2002 2 Köves-patak 
völgye 

szakmai   034/3, 034/6, 034/5, 034/4, 034/7, 034/8, 033, 
029/2, 029/17, 029/30, 034/9, 029/18 

638308 269541 

2003 3 Alsó-réti-dűlő I. szakmai   831, 02, 829/4, 828/6, 824, 823, 830, 829/3, 
829/11, 828/5, 827, 826, 825, 833/13, 833/6, 
828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 829/7, 829/8, 
829/9, 829/10, 834, 833/4, 833/14, 835, 1360, 
049/3, 049/1, 829/5, 829/6, 829/2 

640636 268532 

2004 4 Alsó-réti-dűlő II. szakmai   831, 867/19, 867/3, 867/6, 885/2, 881/1, 
880/1, 890/1, 890/2, 889, 888, 884, 886/1, 
885/1, 867/11, 881/2, 883, 882, 867/18, 
867/17, 867/16, 867/15, 880/2, 867/7, 867/9, 
867/10, 867/12, 867/13, 867/14, 02, 863, 852, 
873/4, 873/2, 867/8, 867/5, 867/4, 867/1, 866, 
865/1, 865/2, 867/2, 879/1, 879/2, 891/2 

640307 268771 

2005 5 Prépostság kiemelten 
védett 

I. 8630-
88113/1954 

403, 047, 049, 101/2, 102, 103, 108, 110, 111, 
115, 116, 118, 120, 121, 125, 146/3, 146/4, 
146/5, 327/2, 328/1, 328/10, 328/11, 328/12, 
328/13, 328/14, 328/9, 329, 336/1, 336/2, 
337/1, 337/2, 338, 339, 340, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371/2, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/2, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 400, 401, 402, 
404, 405, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 
962, 963, 967/12, 968, 966, 983, 967/3, 991, 
992, 964, 965, 967/10, 967/11, 967/4, 967/5, 
967/6, 967/7, 967/8, 967/9, 969, 970, 971, 
972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 
981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 

  

2006 6 Körtvélyespuszta szakmai   099, 095, 089, 091, 090   
2007 7 Árpádvár I. szakmai   089 637985 266111 
2008 8 Árpádvár II. szakmai   086, 084, 085 637996 265745 
2009 9 Pénzverők árka szakmai   086 639195 265246 
2010 10 Tófenék kiemelten 

védett 
I. 8/2015. (II. 

27.) MvM 
017/10, 017/11, 017/19, 017/5, 017/6, 017/7, 
017/8, 017/9, 017/1, 017/21 

639236 270772 
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2011 11 Hajóállomás kiemelten 
védett 

I. 8/2015. (II. 
27.) MvM 

920 640163 269049 

2012 12 Táncsics Mihály 
út 8. 

szakmai   744, 893, 742, 741, 740, 739, 735, 734, 731, 
729, 728, 727, 884, 886/1, 702, 704, 705, 706, 
708, 707, 709, 714, 717, 716, 718, 721, 719, 
720, 724, 730, 732, 852, 699/2, 751, 745, 
680/2, 725, 713, 712, 711, 710, 743/2, 743/1 

640098 268691 

2013 13 Pattantyús I. szakmai   026, 027, 025/34, 025/36, 025/35 638563 270106 
2014 14 Pattantyús II. szakmai   025/29, 025/27, 025/28, 025/26, 026, 027 638065 269657 
2015 15 Árpádvár III. szakmai   089, 086 638170 266330 
2016 16 Bartók Béla utca kiemelten 

védett 
I. 8/2015. (II. 

27.) MvM 
919/1, 919/2, 919/3, 537, 536/1, 536/2, 535, 
531, 534, 638, 16, 635, 514, 9, 520, 526, 527, 
533, 627, 513, 518, 519, 919/4, 8, 5, 6, 7, 12, 
13, 14, 629, 628, 630, 631, 634, 637, 669, 670, 
671/1, 672, 578/1, 620, 641, 642, 643, 521, 
522, 539, 542, 543, 545, 15, 653, 654, 578/2, 
647/1, 646, 645, 651/2, 647/2, 666, 668, 667, 
652/3, 622, 624, 625, 664, 626, 661, 632, 633, 
1, 651/3, 650, 652/2, 657/1, 655, 660, 649, 
648, 652/4, 656, 658, 657/2, 659, 678, 677, 
675, 673, 665, 676, 674, 623, 621, 679, 651/4 

639841 268838 

54508 17 Vízmű, Duna-
meder 

szakmai   06 639425 270116 

63862 18 1700 fkm szakmai   06 639815 269356 

88249 19 Tófenék 
védőövezete 

védőövezet  8/2015. (II. 
27.) MvM 

017/10, 017/11, 017/5, 017/6, 017/7, 017/8, 
017/9 

639068 270682 

88251 20 Kövecses-patak 
védőövezete 

védőövezet  8/2015. (II. 
27.) MvM 

013/19, 013/20, 014, 016, 06, 013/16, 013/17, 
013/18 

639249 270346 

88255 21 Bartók Béla utca 
védőövezete 

védőövezet  8/2015. (II. 
27.) MvM 

578/1, 651/2, 651/3 639838 268835 

88259 22 Hajóállomás 
védőövezete 

védőövezet  8/2015. (II. 
27.) MvM 

920 640153 269074 

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatás 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító 
építészeti jellemzők 

A településen műemlék és műemléki környezet is található. A településen helyi védelem 
alatt álló épületek, illetve köztéri alkotások és egyéb objektumok találhatóak. A helyi 
védelemről a 1.14.6.9. – helyi védelem – fejezetben írunk. 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

A Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartása alapján a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
adatszolgáltatása (Ügyiratsz.: KE/028/00527-2/2020) szerint Dömös község területén 
világörökségi helyszín nem található. Világörökségi várományos területről az 
adatszolgáltatásban nem nyilatkozott a Főosztály. 

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet 
„A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke” című melléklete alapján Dömös 14. 
sorszám alatt szerepel a Jegyzékében, a „1. A római birodalom határai – A dunai limes 
magyarországi szakasza” táblázatban. A római őrtornyok vonatkozásában védőövezet is 
kijelölésre került. Illetve szerepel a 2. sorszám alatt „Pilis és Visegrádi-hegység, királyi 
erdő a visegrádi királyi központtal, valamint a Kesztölc, Klastrom-puszta pálos kolostor” 
elnevezéssel szerepel a „3. Esztergom és Visegrád középkori magyar királyi központok, 
valamint az egykori Pilisi királyi erdő területe” táblázatban. 
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1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 

A Miniszterelnökség által vezetett 
közhiteles nyilvántartása alapján a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
adatszolgáltatása (Ügyiratsz.: 
KE/028/00527-2/2020) szerint a 
település 4 db műemlékkel érintett, 
amelyekhez részben területtel, részben 
helyrajzi számos listával került 
kijelölésre a műemléki környezet 
területe. A műemlékek közül a 
hajóállomás épülete általános 
védelemmel érintett. 

 

 
Forrás: Műemlék és műemléki környezet - 
saját szerkesztés 

törzssz
ám azonosító cím név védelem helyrajzi szám EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta

2491 27888  R. k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet

11/5, 14, 15, 16, 513, 518, 519, 520, 
578/1, 651/3, 919/1, 919/2, 919/3, 
919/4 

  

2492 27889  
A ház udvarán Nep. Szt. 
János szobor ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet

2/1, 578/2, 666, 7, 9, 919/1, 919/2, 
919/3   

2490 6144 Felsőfalu-dűlő Prépostsági romok Műemlék 403 639198 268944 
2491 6146 Kossuth Lajos u. R. k. templom Műemlék 1 639802 268868 

2492 6147 

Kossuth Lajos utca 
21 . (udvarában), 
Kossuth Lajos utca 
31., Kossuth Lajos 
utca 29. 

A ház udvarán Nep. Szt. 
János szobor Műemlék 8 639901 268908 

10654 6145 Kossuth Lajos utca 
Dömös községben a 
prépostsági romok 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet

439, 440, 442, 109, 131/1, 968, 966, 
983, 418, 427, 425, 391, 387, 388, 
371/1, 384, 385, 386, 382, 383, 380, 
379/2, 379/1, 376, 377, 378, 372, 
373, 374, 375, 049, 423, 414, 406/4, 
405, 398, 389, 967/12, 146/5, 417, 
146/3, 146/4, 79, 129/7, 403, 347, 
381, 050, 81, 2137, 424, 335, 340, 
337/2, 919/1, 919/3, 919/2, 127/1, 
127/2, 111, 110, 97, 101/2, 96, 93, 
92, 402, 956, 967/3, 991, 992, 371/2, 
954, 337/1, 339, 338, 346, 345, 344, 
366, 370, 369, 367, 368, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 365, 349, 352, 
441, 350, 351, 356, 357, 355, 353, 
354, 358, 343, 348, 341, 129/2, 
129/3, 129/8, 129/9, 129/5, 129/6, 
129/4, 125, 126, 120, 122, 119, 121, 
118, 115, 103, 108, 102, 116, 83, 84, 
85, 86, 80, 87, 428/1, 428/3, 431, 
430, 419/2, 420, 419/1, 421, 422, 
413, 406/1, 409, 410, 411, 406/2, 
415, 406/3, 393, 392, 395, 399, 397, 
396, 400, 401, 390, 78, 438, 437, 
435/2, 432, 428/2, 412, 342, 404, 047 

268924 639276 

10705 6143 Duna-part hajóállomás 
általános 
műemléki 
védelem 

04 640307 269059 

Forrás: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatás 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és 
temetkezési emlékhely 

A Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartása alapján a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
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adatszolgáltatása (Ügyiratsz.: KE/028/00527-2/2020) szerint Dömös község területét 
illetően történeti kert, vagy temetkezési hely nem található. 

Ezzel szemben ki kell emelni, hogy a római birodalom bukása után avarok telepedtek meg 
a település területén Későavar temető az általános iskola és a Malom-patak között fekvő 
területről ismert. 

A Történeti Kertek Adattára (http://www.historicgarden.net/) és a Nemzeti Örökség 
Intézet (http:// http://intezet.nori.gov.hu/) adatbázisa alapján, Dömös területén történeti 
kert, illetve nemzeti sírkertbe sorolt sírhely nem lelhető fel. A legközelebbi történeti kert 
Visegrádon és Pilismaróton, illetve a legközelebbi nemzeti sírkert Visegrádon található. A 
település területén található temetőben számos régi sír található. 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, 
műemléki környezet 

A Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartása alapján a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
adatszolgáltatása (Ügyiratsz.: KE/028/00527-2/2020) szerint Dömös község területén 
történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem található. A műemlékek és a kapcsolódó 
műemléki környezetek a korábbiakban bemutatásra kerültek. 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely 

A Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartása alapján a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
adatszolgáltatása (Ügyiratsz.: KE/028/00527-2/2020) szerint Dömös község területét 
illetően nemzeti emlékhelyről nem található. 

1.14.6.9. helyi védelem 

Dömös Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a településkép 
védelméről szóló 11/2017. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelete 1. 
mellékletének 1. pontjával fogadta el a 
helyi területi védelem alatt álló 
területek lehatárolását és 1. 
mellékletének 2. fejezetével a helyi 
egyedi védelem alatt álló elemeket, 
amelyben táblázatban felsorolja a 
védett 82 db elemet, illetve egy-egy 
adatlapon az adott elemről 
összegyűjtött információkat. 
Forrás: Településkép védelméről szóló ÖK r. 

 Cím Házszám Hrsz. Megjegyzés 
1 Bartók Béla u. 1-3. 648,649  
2 Bartók Béla u. 9 660  
3 Béla Király u. 1 390  
4 Béla Király u. 4/a 428/1  
5 Béla Király u. 6 427  
6 Béla Király u. 8 425 kőkapu 
7 Béla Király u. 11 415  
8 Béla Király u. 13 414  
9 Dobogókői út 1 366  
10 Dobogókői út 1 366 kőkapu 
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11 Dobogókői út 3 365  
12 Dobogókői út 4 384 + pince 
13 Dózsa György utca 8 306  
14 Dózsa György utca 289 pincék  
15 Dózsa György utca + Kossuth L. 

sarok 
277/3 kereszt  

16 Duna út 1 671/1  
17 Duna út 5 673 kőkapu 
18 Duna út 7 675  
19 Duna út 21 630  
20 Duna út 23 631  
21 Duna út 27 635  
22 Duna út 29-31 637,638  
23 Duna út 33 639  
24 Hősök tere 2 511/1  
25 Hősök tere 10 505 kőkapu 
26 Hősök tere 12-14 490,491,492  
27 Hősök tere 919/3 promenád  
28 Hősök tere 919/4 kereszt  
29 Hősök tere 919/4 kopjafa  
30 Hősök tere 919/3 Mária szobor  
31 Királykúti út 3 557  
32 Királykúti út 4 613 kőkapu 
33 Királykúti út 4 613  
34 Királykúti út 29 5 kőkapu 
35 Királykúti út 34 690  
36 Királykúti út 38 584  
37 Királykúti út 47/a 576  
38 Királykúti út 50 580  
39 Királykúti út 3-45 557-575 beépítés 
40 Kossuth Lajos utca 2 831  
41 Kossuth Lajos utca 8-10 668,667  
42 Kossuth Lajos utca 14-16 652/3,654  
43 Kossuth Lajos utca 17 931  
44 Kossuth Lajos utca 19 mögött 2-1 magtár 
45 Kossuth Lajos utca 43 11/1  
46 Kossuth Lajos utca 45 20/1 plébánia 
47 Kossuth Lajos utca 50-52 431  
48 Kossuth Lajos utca 50-52 431 kőkapu 
49 Kossuth Lajos utca 59-61 35,38,40 Kossuth Lajos utca 
50 Kossuth Lajos utca 62 359 kőkapu 
51 Kossuth Lajos utca 67-69 52,53,54,56/1  
52 Kossuth Lajos utca 70-72 349  
53 Kossuth Lajos utca 70-72 349 kőkapu 
54 Kossuth Lajos utca 74 348  
55 Kossuth Lajos utca 78 343 kőkapu 
56 Kossuth Lajos utca 75-79 65,68  
57 Kossuth Lajos utca 75-79 66  
58 Kossuth Lajos utca 81-83 73,75  
59 Kossuth Lajos utca 81-84 73,75 kőkapu 
60 Kossuth Lajos utca 91-93 84,85,86 Kossuth Lajos utca 
61 Kossuth Lajos utca 97 93 Kossuth Lajos utca 
62 Kossuth Lajos utca 98 319 Kossuth Lajos utca 
63 Kossuth Lajos utca 102 304 Kossuth Lajos utca 
64 Kossuth Lajos utca 101-103 97 Kossuth Lajos utca 
65 Kossuth Lajos utca  278 kápolna 
66 Kossuth Lajos utca 107-113 110 kőkapu 
67 Kossuth Lajos utca 115 111  
68 Kossuth Lajos utca 115 111 kőkapu 
69 Kossuth Lajos utca 149 151 ref. Templom 
70 Malom-patak völgye  061 Szentfa-kápolna 
71 Petőfi tér 14 370  
72 Szt. István út 3-5 519 kőkapu 
73 Szt. István út 15 527  
74 Szt. István út 17 531 kőkapu 
75 Szt. István út 21 535  
76 Táncsics Mihály u. 2 891/1  
77 Táncsics Mihály u. 894 kereszt Táncsics Mihály u. 
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78 Táncsics Mihály u. 891/1 1848-as emlékoszlop Táncsics Mihály u. 
79 Római őrtorony   révnél 
80 Római őrtorony   Köves-pataknál 
81 Római téglaégető - Szt. István út  651/1  
82 Árpádvár földvár   közterületen 

Dömös Község Településképi Arculati Kézikönyve tartalmazza a település területén 
található védelem alatt nem álló, azonban helyi értéket képviselő építészeti értékek, 
részletek valamint kutak, padok, kerítések, kapuk, kilátók, kertek fotóit, amelyek azonban 
csak példa értékűek, a teljesség igénye nélkül. 

1.14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI 

Az épített környezet legfontosabb problémája a nagyvízi meder területének 
érintettségéből, a tájképvédelmi övezet települést teljes területtel lefedő voltából, a Natura 
2000 területek belterületet teljesen körülölelő adottságából, a hatályos terven még 
feltüntetett települést elkerülő főút települést és Duna-partot elválasztó szerepéből adódik. 

A Kossuth Lajos utcáról nyíló valós lakóterületi telkek leérnek egészen a Duna-partig, 
azonban a nagyvízi meder különböző típusú sávjai jelentős kiterjedésben érintik ezeket. A 
kialakult beépítés két szakaszon érintetté vált a nagyvízi meder által kijelölt ideiglenes 
védművel védett nyíltártéri öblözet részével. A hatályos tervben a korábban érvényes 
KEMTrT által kijelölt elkerülő út nyomvonala kiszabályozásra került, amely által a mögöttes 
területek az út tervezetten gáton vezetett kialakításából adódóan, a védett oldalra kerültek 
volna. Így az ott kijelölt fejlesztések a terepszint megemelésével és egyéb előírások 
betartása mellett beépíthetővé váltak. Az újonnan jóváhagyásra került KEMTrT az elkerülő 
út nyomvonalát módosította és a belterület mellől törölte, így a még meg nem valósult 
fejlesztési területek ismét a nagyvízi meder területére kerültek, felülvizsgálatuk tehát 
szükségszerű. 

Az előző bekezdésben említett elkerülő út nyomvonalának törlése a belterület mentén 
Dömös érdekeit szolgálja, hiszen e nyomvonal a beépített területeket és a Duna-partot 
elválasztotta, így az élő kapcsolatot gátolta. Dömös Község Önkormányzata élt azon 
lehetőségével, hogy hozzászólhat a térségi tervhez, és az elkerülő út törlését kérte a 
megyei tervből. A nyomvonal törlése lehetővé teszi, a Duna és a beépített területek közötti 
fejlesztési elképzeléseinek újragondolását, és a nagyvízi meder előírásainak betartása 
mellett olyan fejlesztések megvalósítására tegyen javaslatot, amely elősegíti az élő 
kapcsolatot a Duna-parttal. Egyebekben az elkerülő út nyomvonalának törlése a tájképi 
értékek megőrzésére is kedvező hatással bír. 

A település belterületét a Natura 2000 területek szinte teljes egészében körbeölelik, ezáltal 
Dömös területi fejlődését meglehetősen korlátozzák. Hangsúlyozva a Natura 2000 
területek fontosságát és a településre gyakorolt egyértelműen pozitív hatását meg kell 
jegyezni, hogy az épített környezettel ez konfliktusokat eredményez, amely többek között 
abban is megmutatkozik, hogy a már kijelölt, kialakult és fejlesztési területként jelölt 
beépítésre szánt területeket is érint Natura 2000 terület, így az érintettség területén 
nagyfokú korlátozást eredményez. Ez különösen akkor jelent gondot, amikor a kijelölt 
Natura 2000 terület egy kialakult például lakó-, vagy üdülő telekre nyúlik rá, de a már 
kijelölt fejlesztési területek megvalósulását is nehezíti. 

A település teljes közigazgatási területét érinti a tájképvédelmi övezet. Ennek hatása 
kettős, hiszen részben korlátozást jelent, de a kapcsolódó tájképbe illesztésre vonatkozó 
előírások egyértelműen a település kedvező irányú fejlődését és turisztikai potenciáljából 
adódó fejlesztési lehetőségeit pozitív irányban segítik elő. 
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Összegzés: 

Dömös közigazgatási területének 4,72 %-a belterület, 1,84 %-a zártkerti 
fekvésű, amelyből jól látszik, hogy a település java része külterület. A művelési 
ágak vizsgálatából megállapítható, hogy jelentős kiterjedésű erdőterületekkel 
rendelkezik (74,69 %), amely az országos átlagnál sokkal magasabb, a 
mezőgazdasági területek aránya ezzel szemben alacsony 10,41 %. A művelés 
alól kivett területek összterülethez viszonyított aránya szintén alacsony 
(11,71 %), melynek nagyobb arányú növekedése az 1960-as években 
következett be az üdülőterületek kialakulása és a falusi turizmus megindulása 
kapcsán, de nagyobb növekedés látható az 1984-es évhez képest is.  

A településre az átlagosnál jobb minőségű termőföldek nem jellemzőek, 
elhelyezkedésük szerint általában északnyugaton találhatók a Duna és az erdők 
között.  

A település barnamezős területtel és szegregációval nem érintett.  

A külterület déli részén hatalmas méretű telkek találhatók, amelyek javarészt 
erdőfedettséggel bírnak, míg a belterületen az apró 350 m2 alatti telkek, majd a 
350-3000 m2 telkek aránya a számottevő. A zártkertben a legjellemzőbb 
telekméret a 720-1500 m2. 

A településen igen nagy területaránnyal bírnak az állami tulajdonú ingatlanok, 
ide tartozik Duna folyam területe, az Alsórét Dunához közel eső részének jelentős 
aránya, a prépostsági romok telke, illetve az erdőterületek java része, 
összességében a település 76,15 %-a. Az önkormányzati tulajdonú telkek aránya 
ehhez képest alacsony, csak 1,58 %. Az önkormányzati tulajdonú telkek döntően 
közterületek, utak, illetve vízfolyások területét foglalja magában. Emellett az 
Önkormányzat tulajdonában van többek között a volt sportpálya területe és a 
temető egy része is, de rendelkezik néhány ingatlannal a Cukor-hegy 
üdülőterületén és Prépost-hegy zártkerti részén is. 

A beépítettség kapcsán fontos kiemelni, hogy a belterületen számos 100 % 
beépítettségű ingatlan található, amelynek problematikájával foglalkozni 
szükséges. A belterületre a 10% és 20% közötti beépítettség a legjellemzőbb. A 
külterület beépítettsége elhanyagolható. A zártkerti telkek java része 
beépítetlen, ahol beépítettséggel rendelkezik, ott jellemzően 5 % alatti értékeket 
láthatunk. A településen a legjellemzőbb beépítési mód az oldalhatáron álló. A 
hatályos tervi előírások alapján a település területén viszonylag alacsony 
magasságok kerültek kijelölésre 4,0 és 4,5 m. Ezt meghaladó értékek csak 
néhány helyen megengedettek 6,0 és 7,5 m.  

Az épített környezet számos kiemelkedő értékekkel rendelkezik, melyek 
világörökségi várományos helyszínek, régészeti lelőhelyek, műemlékek, 
kapcsolódó műemléki környezetek és a helyi védelem egyedi és területi értékei. 
A település karaktere jellegzetes, mely a domborzatból és a hagyományokra 
alapuló építésből adódik, amelyet az Önkormányzat településkép védelméről 
szóló rendelete alapján továbbiakban is védeni kíván. A településkarakter 
meghatározó elemei a „Királyi vidék”, a természeti kincsek, a település ősi 
karakterét adó hosszú tornácos parasztporták és markáns kiemelkedő temploma 
a főutcán. 

Az épített környezet konfliktusait és problémáit Dömös esetében több tényező is 
okozza: nagyvízi meder, tájképvédelmi övezet, Natura 2000 területek 
belterületet teljesen körül ölelő adottsága és a tervezett elkerülő főút Duna-
partot elválasztó szerepe. 
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1.15. KÖZLEKEDÉS 

1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Az infrastruktúra elemek közül talán a közlekedési nyomvonalas infrastruktúra hálózatok 
hatása az egyik legjelentősebb egy település életére. Dömös község területét egyetlen fő 
közlekedési nyomvonal tárja fel, és kapcsolja be az országos vérkeringésbe. (A 
felsorolásban szürke dőlt betűkkel a Dömös területét konkréten nem érintő, de a település 
országos közlekedési hálózatba való bekapcsolásában meghatározó szerepet játszó elemek 
jelennek meg.) 

Országos közutak: 

- Országos főút 
o 11. sz. Budapest-Esztergom-Tát másodrendű főút 
o 11. sz. főút tervezett elkerülő nyomvonala 

- Országos mellékút 
o 1116. j. Szentendre-Visegrád összekötő út 

Vasútvonalak: 

- Törzshálózati vasútvonal 
o 70. sz. Budapest-Szob vasútvonal  

- Vasútállomás / megálló: 
o Nagymaros-Visegrád megállóhely 

Helyközi autóbusz (VOLÁN) vonalak: 

Dömös községet összesen két helyközi 
autóbusz nyomvonal érinti: 
- az egyik az Esztergom 

Vasútállomástól induló 880 járat 
Budapest irányába 

- a másik a Pilismarótról induló 889 
járat. 

Mindkettő a 11. sz. főút mentén 
közlekedik. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
https://www.volanbusz.hu/files/public/terk
epek/vonalak/800.pdf 

Tömegközlekedési megállóhelyek: 

A 11. sz. főút mentén 3 db, autóbusz megállóhely található: Dömös Hajóállomás (kapcsolat 
a Dömösi átkeléshez - 70. sz. vasútvonal), Dömös Templom és Dömös felső. A település 
tehát megállóhelyekkel jól ellátott fejlesztési területeihez kapcsolódóan is. 
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Kerékpárutak: 

A településen jelenleg nem található meglévő kerékpárút, de tervezett elemként már 
kijelölésre került az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna-part mentén, amely a hajóállomás 
magasságában kerülne visszavezetésre a 11. sz. főút déli oldalára. Ehhez kapcsolódik a 
tervezett helyi jelentőségű kerékpárút a Kálvin János utca és az Álmos herceg utca mentén 
a Prépostsági romok területéig. 

Belső úthálózatok: 

- Földhivatali alaptérkép szerinti közterületek, közutak, utcák 
- Földhivatali alaptérkép szerinti saját használatú utak (magánutak) 

Közlekedési csomópontok: 

A településen jelenleg nem található szerkezeti szinten jelentős csomóponti elem. 

Parkolási lehetőségek: 

Dömös község területén egy kialakított közterületi parkolóhely található a Polgármesteri 
Hivatal előtt. Ez a terület nem képes kiszolgálni a településre érkező, számottevően a 
bakancsos túrizmushoz kapcsolódó gépjármű forgalom igényeit, így jelenleg a Rám-
szakadék irányába vezető utak mentén parkolnak a turisták rendezetlen körülmények 
között, rontva a településképet is. A hatályos terv számol e problémával, és az Alsó határ 
területén egy kb. 300 db gépkocsi befogadására alkalmas közterületet jelöl ki. A 
felülvizsgálat kapcsán az Önkormányzat egy fogadóközpont kialakításával együtt kíván 
javaslatot tenni a tervezett parkoló megoldására. 

Vízi közlekedés: 

A település rendelkezik hajóállomással a 11. sz. főút Duna-part menti szakaszán, ahol a 
dömösi átkelőhajó járat is üzemel, ezáltal biztosítva az átkelést, és a csatlakozási 
lehetőséget a Dömösi átkelés vasútállomáson a vonathoz. A rév április 19. és szeptember 
29.-a között üzemel hétfő kivételével naponta. Ezen kívül a Budapest-Szentendre-
Visegrád-Esztergom hajójárat, valamint a Visegrádról induló Kék túra elnevezésű 
sétahajójárat is megáll Dömösön. 

Légi közlekedési elemek 

A településen nincs légi közlekedési elem. A nemzetközi repülőterek közül a legközelebb a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér található. A II. osztályú kereskedelmi 
repülőterek közül a Győr-Pér repülőtér, egyéb repülőterek közül az Esztergom Rubik Ernő 
repülőtér érhető el a településen lakók számára. 

Közlekedési hálózatot érintő tervek, beruházások 

A 11. sz. főút elkerülő nyomvonalát érintő változás ismert egyedül a közlekedési hálózatot 
érintő tervek, beruházások közül. A hatályos terven a korábban érvényes KEMTrT Térségi 
Szerkezeti Tervén Dömös teljes belterületét elkerülő nyomvonal a hatályos 
településrendezési tervekben közlekedési területként került lehatárolásra. A megyei terv 
6/2020. (VI. 25.) KGy. rendelettel került módosításra, s a Térségi Szerkezeti Terven a 
település Önkormányzata kérésének megfelelően a belterületet elkerülő nyomvonal 
törlésre került, amely a felülvizsgálat kapcsán átvezetésre tervezett. 
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Forrás: korábban érvényes KEMTrT Térségi Szerkezeti Terve (2011)   Forrás: hatályos KEMTrT Térségi Szerkezeti Terve (2020) 

1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

Dömös község területéről 1 órán belül elérhető közutakon Budapest, Esztergom területe 
pedig ennél még jelentősen gyorsabban elérhető. A Duna túloldala felé kedvezőtlenek az 
elérhetőségi viszonyok a Duna hidak távolsága miatt. A legközelebbi híd észak felé az 
Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd, amely azonban szlovákiai oldalra 
visz át, a legközelebbi híd dél felé pedig a Tildy Zoltán híd Tahitótfalunál, amely azonban 
nem visz át a pesti oldalra, csak a Szentendrei-szigetre, így délebbre haladva csupán a 
Szentendre déli felén található Duna hídon jutunk át a folyó túloldalára. Ebből kifolyólag 
az átjutás igen körülményes közúti közlekedés segítségével. 

A település területét érintő egyetlen országos közút forgalmát a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., „Az országos közutak 2010. és 2019. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című 
kiadványainak adatai alapján vizsgáltuk. 

Közút 
száma Útkategória Közút 

szelvénye 

2010. évi összes 
forgalom 
[E/nap] 

2019. évi összes 
forgalom 
[E/nap] 

11 másodrendű főút 47+ 000 3547 5040 
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. -  „Az országos közutak 2010. és 2019. évre 

vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadványainak adatai alapján 

A vizsgálatból látható, hogy a 11. sz. másodrendű főút forgalma 2010. év és 2019. év 
között közel 1500 egységjármű/nappal növekedett, amely 42 % növekedést jelent. Ennek 
egyik oka, feltételezhetően az, hogy a Budapestről kiköltöző, azonban továbbra is ott 
dolgozók száma megnövekedett, amely Dömös esetében is megjelenik. Ez a többlet 
forgalom azonban nagyrészt átmenő jellegű. 

A földhivatali alaptérkép jelöli a településen belüli közutakat, közterületeket, illetve a saját 
használatú (magán) utakat. A fejezethez tartozó vizsgálati térképlapokon külön színnel 
jelöltük az elsőrendű közúti közlekedési területeket, a másodrendű közlekedési célú 
közterületeket, illetve a magánutakat. a településen belül mind a zártkerti területen, mind 
a lakóterületen, mind az erdőterületeken rendkívül sok magánút található, ezáltal több 
ingatlan nem rendelkezik közúti feltárással. Lakóterületen ennek feloldása szükségessé 
válik a felülvizsgálat kapcsán, ahol egyebekben a nem feltárt belső telkek egy részét olyan 
telkeken keresztül tárják fel, amelynek földhivatali besorolása nem magánút jellegű (pl.: 
közös udvar). 
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1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

1.15.3.1. közúti 

A közúti közösségi közlekedés szolgáltatója a Középnyugat-Magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. (KNYKK). A településen belüli kapcsolatokat a helyközi járatok biztosítják. 
Dömös község területén 2 db autóbusz-vonal halad keresztül. Ezeknek a településen 
összesen 3 db megállóhelye található. A megállóhelyek a 11. sz. másodrendű főút mentén, 
találhatóak. 

A település közlekedésföldrajzi szempontból előnyös helyzetben van, ugyanis a 11. sz. 
másodrendű út összeköttetést biztosít Esztergommal, ahonnan a megyeközpont is egy 
átszállással megközelíthető, Budapest irányába is óránként közlekedik busz. Esztergom és 
Budapest irányában is napi 25-30 közvetlen járat indul. 

Dömös község közigazgatási területén belül azokat a területeket tekintettük közösségi 
közlekedéssel lefedettnek, melyek a tömegközlekedési megállóhelyektől 500 m-es 
távolságon belül helyezkednek el. A lefedettséget a fejezethez tartozó vizsgálati 
térképlapon piros sraffal ábrázoltuk. A közösségi közlekedéssel való lefedettség a lakott 
településrészek szempontjából szinte teljes, sőt a lakóterületi fejlesztések nagy részét is 
ki tudja szolgálni. A meglévő lakóterületek közül a Királykúti utca vége és az Álmos herceg 
utca végéről nyíló két kisebb lakóutca területe bizonyul ellátatlannak, de ezek a területek 
a főúttól 500 m-nél távolabb helyezkednek el, így buszmegálló áthelyezése sem hozhat 
megoldást, de igen csekély számú lakótelket érint. 

1.15.3.2. kötöttpályás 

A települést kötöttpályás közlekedési elem nem érinti. A település kötöttpályás 
közlekedéssel Nagymaroson keresztül érhető el a 70. sz. Budapest-Szob vasútvonalról. A 
Nagymaros-Visegrád megállóhelynél leszállva időszakosan összeköttetés van Dömös 
területével a Dömösi réven keresztül. 

1.15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

2018. évi CXXXIX. törvény – Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről – Dömös község területén, a Duna-parton, majd a 11. sz. főút mentén jelölte a 
tervezett EuroVelo 6 kerékpárutat, amelyet a hatályos településrendezési eszközök 
tartalmaznak. Jelenleg Dömös területén kiépített kerékpárút nem található, azonban az 
önkormányzat elképzelései között szerepel egy helyi jelentőségű kerékpárút a Kálvin János 
utca és az Álmos herceg utca mentén a Prépostsági romok területéig. 

A gyalogos közlekedés egyedül a lakóterület főbb utcái mentén biztosított kiépített 
járdával. A szűkebb lakóterületi, vagy üdülőterületi utcák rendkívül keskenyek, viszont 
többségük burkolt. Külön gyalogos sáv csak kevés helyen épült ki a településen, például a 
Dobogókői út temető felé bekötő szakaszánál, vagy a Cukor-hegy területén. A Duna-part 
gyalogosan megközelíthető, bejárható szinte az egész szakaszon, de valós közterületi 
kialakítás, vagy kiépített burkolat nem található. 

A hatályos településrendezési eszközökben számos tanösvény került kijelölésre az 
erdőterületek irányában. Egyebekben az erdőterületeken számos felfestett túristaút 
található, amelyek közkedveltek az idelátogatók körében és számos nevezetes 
látványosság bejárható rajtuk, többek között a Mária út nyomvonala is elérhető. 
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1.15.5. PARKOLÁS 

Dömös község területén, egyetlen helyen található kijelölt parkolóhely, a Polgármesteri 
Hivatal szomszédságában. Ezt a fejezethez tartozó vizsgálati térképlapon feltüntettük. 

A település területén parkolási gondok elsősorban a bakancsos túrista forgalomból erednek 
és elsősorban a hétvégékhez kötötten. Ennek a problémának a kezelését a hatályos 
településrendezési eszközök feloldották, azonban a fejlesztés megvalósítására még nem 
került sor. Az Önkormányzat továbbra is meg kívánja oldani, csak a megoldás mikéntje 
változott. 

Ezen felül röviden szót kell ejteni a lakóterületi és üdülőterületi parkolási viszonyokról. 
Mindkét területen sok esetben rendkívül keskeny utak jellemzőek, így a parkolás az utcán 
igen körülményes, amelyre halmozottan jön rá problémaként a hétvégi túrizmus forgalma 
az érintett helyeken. 

Összegzés: 

Dömös közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók, átmenő település a 11. sz. 
Budapest-Esztergom-Tát összekötő másodrendű fő út mentén, Budapest 1 órán 
belül elérhető közúton. Az út forgalma folyamatosan növekszik. A település 
gyorsforgalmi összeköttetéssel, vasúti személyforgalommal nem rendelkezik, az 
autóbuszos közösségi közlekedést az KNYKK Zrt. üzemelteti. Kiépített 
kerékpárúttal nem rendelkezik, de tervezett az Eurovelo 6 kerékpárút 
nyomvonalának és egy kapcsolódó helyi kerékpárútnak a kiépítése. A településen 
van hajóállomás és időszakosan működő révátkelés. 

A településen, egy helyen a Polgármesteri Hivatal szomszédságában van kiépített 
parkoló terület. A bakancsos túrizmus Dömös területén jelentős parkolási 
problémákat okoz, amely kapcsán a hatályos tervben már kijelölésre került egy 
300 db gépkocsi befogadására alkalmas parkoló terület, amely megvalósítására 
még nem került sor. 

A település lakott területei és lakóterületi fejlesztései tömegközlekedéssel szinte 
teljes egészében lefedett. A helyi járatok száma sűrűnek mondható. 

A hatályos tervben az erdők területe irányába számos tanösvény került 
kijelölésre és az erdőkben számos kedvelt felfestett turistaútvonal található. 

1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 

Jelen fejezethez is készültek vizsgálati térképlapok, melyeken az egyes közmű hálózatok 
nyomvonalait ábrázoltuk. Ezen felül lehatároltuk közművenként azokat a 
településrészeket, melyek az adott közművekkel ellátottak. 

1.16.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, 
termálvíz hasznosítás) 

A település kiépített vízellátó rendszerrel rendelkezik, melynek üzemeltetője a Duna Menti 
Regionális vízművek ZRt. (DMRV Zrt.). A vízellátást konkrétan a Szentendre Regionális Déli 
Vízbázisa szolgáltatja. Dömös Község saját vízbázissal rendelkezik. 

A település az ivóvizét a Duna-partján, a közigazgatási terület északi részén elhelyezkedő 
Dömös Víztermelő Telepéről kapja. A 08/38, a 011/1 és a 011/2 hrsz.-ú ingatlanokon 
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elhelyezkedő vízműtelep kistérségi ellátást biztosít. Nagyrészt a vízmű területén, összesen 
12 db felszíni vízkivételi mű (parti szűrésű kút) található, amelyek megnevezése a 
következő: 1-8. jelű kutak és A-C. jelű kutak, illetve a víztározóhoz közel esően a Dömös 
Gyűjtőkút (9. jelű). A víztározó és a gyűjtőkút a központi 011/1 hrsz.-ú ingatlanon került 
elhelyezésre. A településen a vízellátás biztosítására két átemelő telep került kialakításra 
a Pilis magasabban elhelyezkedő települései felé vezető saját használatú útjai mentén a 
Dömös I. Átemelő Telep (093 hrsz.) és a Dömös II. Átemelő Telep (087 hrsz.). Utóbbi a 
Dömös Miklós-kút forrástelep elnevezést kapta, mivel területén található a megnevezett 2 
db ex lege védett forrás, az ingatlan déli részén 40 m3 tározómedence is elhelyezésre 
került. A víz innen továbbvezetetten jut el Pilisszentkereszt község területére. Mindkét 
átemelő területén található egy-egy víztározó, nyomásfokozóval, amely biztosítja a víz 
magasabb területekre való eljutását. 

A vízműtelep hálózati szivattyúitól két ivóvíz gerincvezeték nyomvonala indul, a nyugati ág 
a 11. sz. főút irányába (NA 250 AC), a másik a Duna-part mentén dél felé (NA 125 öv). Az 
első vezeték kettéágazik a 11 sz. főútnál és részint Pilismarót irányába halad tovább egy 
kisebb NA 200 ac gerincvezetékként, részint pedig a Köves-patakhoz legközelebb eső 
tömböket látja el egy ágvezeték. A keleti NA 125 öv keresztmetszetű ág szolgál a település 
többi részének és Dobogókő ellátására, a Duna-partról délebbre érkezik meg a Kossuth 
Lajos utcára, majd keletre fordulva eljut a Hősök terére, ahonnan a Szent István út 
mentén, majd a Királykúti utcán haladva egészen eljut az I. átemelő telepig, onnan pedig 
fel a II. átemelő telephez, s végül már nem övvezetékként Pilisszentkeresztre. Vízvezeték 
hálózattal a település lakóutcáinak java része ellátott. A Prépost-hegy zártkerti területének 
vízellátása nem megoldott. A Szuha-dűlő területén található zártkerti terület lakóterület 
fejlesztésként kezelt, vízellátása kialakításra került (egyebekben a szennyvízelvezetése is 
megoldott). 

A településen 2 db átemelő telep működik (Petőfi Átemelő Telep és Álmos herceg telep), 
itt nyomásfokozók segítik a magasabb területek ellátását, így a 190 mBf szinten levő 
telkeket is el lehet látni ivóvízzel. 

Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jelölte 
ki a többször módosított Dömös-1. vízikönyvi számú, 35.042/2004. számú vízjogi 
üzemeltetési engedély alapján Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által üzemeltett Dömös-
Dobogókő-Pilismarót vízellátó rendszer Dömösi sérülékeny vízbázisának hidrogeológiai 
védőterületét és védőidomát. A védendő vízmennyiség: 2332 m3/nap. A vízkészlet típusa: 
parti szűrésű. 

Az ivóvíz hálózat az alábbi vezetékekből áll: 
- 250AC-BN 
- 200AC-BN 
- 125GÖV 
- 125A-BN 
- 125ÖV-BN 
- 125AC-BN 
- 110KPE-BN 
- 100KMPVC-BN 
- 100ÖV-BN 
- 100AC-BN 
- 80AC-BN 
- 63KPE-BN 
- 50AC-BN 
- 50A-BN 
- 25HG-BN 
- NI-BN 

Dömös község területén a KSH adatai szerint 2001. év és 2018. év között a vízfogyasztás 
ingadozó, de inkább csökkenő tendenciát mutat. A legmagasabb fogyasztási év a 2007. 
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évhez köthető, míg a legalacsonyabb a háztartásoknak szolgáltatott mennyiségből az 
utolsó 2018. évhez, az összes szolgáltatott víz mennyiségénél pedig a 2016. év, de a 2018. 
év sem haladta meg sokkal ezen értéket. 

 
Forrás: KSH tájékoztató adatbázis - 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

A Dömös területén összegyűjtött szennyvíz elvezetését és tisztítását a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) végzi. 

A település a Váci agglomeráció központtal működő szennyvíz agglomeráció területéhez 
tartozik, amelyhez még Sződliget, Kosd, Szendehely, Verőse, Kismaros, Szokolya, 
Nagymaros, Visegrád és Pilismarót települések tartoznak. A Váci Szennyvíztisztító telep 
regionális feladatokat lát el, az összegyűjtött és átemelt szennyvizet fogadja, illetve 
tisztítja mechanikai, III. fokozatú eleveniszapos biológiai tisztítási technológiával. A 
szennyvíztisztító telep névleges, elvi hidraulikai kapacitása 18 000 m3/d. A 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése folyamatban van, tervezett befejezése 2020. 
november. 

Pilismarót és Basaharc településrész szennyvizeit a község szennyvízcsatorna hálózata 
fogadja, és a településen belül megépített rendszer Dömös vizeivel együtt vezeti tovább 
Visegrádon keresztül a Duna alatt a Nagymarosi vízlépcső beruházásban kapcsán megépült 
közműalagúton keresztül, s nyomott rendszerrel jut át a váci oldalra. A telepről elvezetett 
tisztított szennyvíz befogadója a Duna 1 677 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. 

A település vezetékes szennyvízhálózattal rendelkezik, a rendszer műszaki átadására 2000 
augusztusában került sor. A szolgáltatás a település belterületén épült ki, a hálózatba 
bekapcsolt lakások aránya magas. A település csatornahálózata többségében gravitációs 
rendszerű, néhány utcában nyomott rendszer működik. A településen belüli hálózat 
kombinált rendszerű. A településen 8 db átemelő (Körössy utca, ártér Duna-part, volt 
sportpálya területe, Királykúti utca és Alsórét stb.) működik. 

Dömös község területén a KSH adatai szerint 2001. év és 2018. év között az elvezetett 
szennyvíz mennyisége folyamatos növekedést mutat 2007. évig, majd 2013. évig 
stagnálás mutatkozik, onnantól hol növekedés, hol csökkenés figyelhető meg. 
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Forrás: KSH tájékoztató adatbázis - 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Dömös község területén a KSH adatai szerint 2001. év és 2018. év között a háztartások 
részére szolgáltatott víz mennyisége és az elvezetett szennyvíz mennyisége közötti 
különbség 2014. évig folyamatos csökkenést mutatott, onnantól kezdve a két érték 
viszonylag közel halad egymás mellett. A 2001. évben mért nagy különbség abból adódik, 
hogy a szennyvízhálózat rendszere 2000. év közepén került átadásra, s így a rákötések 
csak ezt követően tudtak felgyorsulni. 

 
Forrás: KSH tájékoztató adatbázis - 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település domborzati adottságait tekintve erősen tagolt képet mutat, változatos erőteljes 
lejtésviszonyok szinte az egész településen uralkodnak. Egyedül a Duna-part közvetlen 
közelségében csendesülnek, főként a 11. sz. főút környezetében és attól északra 
elhelyezkedően, így a település lakóterületei már a lankásabb területeken helyezkednek 
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el. A mélyvonulatokból vízfolyások és árkok vezetik le a felszínre hulló vizeket a Dunába. 
A Duna érintett folyam szakaszának vagyonkezelője a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság. 

A település területén található vízfolyások: Duna folyam, s az ide befolyó patakok kelet 
felől nyugati irányban haladva a Malom-patak (Dömösi malompatak) és a Csaja-patak, 
továbbá a Szuha-patak, melynek a 11. út alatti szakasza Kenderesi-árok néven ismert és 
a Köves-patak. A településen, a magasabb területeken még találhatók egyéb vízfolyások, 
mint például a Lukács-árok, a Rám-szakadék, a Miklós-forrás és a Miklós-forrás mellékága. 
Kizárólagos állami tulajdonban lévő vízilétesítmények: Duna folyam, 04 hrsz.-ú ártér telke, 
a vízmű telkei, a Köves-patak erdőben futó szakasza és néhány, az erdőben található 
kisebb árok. 

A csapadékvíz elvezetést jellemzően nyílt árkok biztosítják, csak rövid szakaszaik 
burkoltak. A csapadékvizek befogadója a Duna folyam. 

Dömös kül-, és belterülete a dr. Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi térkép 
szerint belvízzel nem veszélyeztetett. 

A település közigazgatási területének északi határfolyója a Duna 1702-1699 fkm szelvényei 
közötti szakasza. Dömös vízparti területei nyílt ártéri területen fekszenek. Dömösnél 
mederszűkület van, mely akadályozza az árvízi lefolyást. Dömös község területét a 
nagyvízi meder elsődleges-, átmeneti-, áramlási holttér és ideiglenes védművel védett 
nyíltártéri öblözetrész levezető sávja érinti. Az ideiglenes védművel védett nyíltártéri 
öblözetrész két helyen érinti a kialakult lakóterületeket. 

Dömös község területére elkészült a „Dömös vízkárelhárítási védekezési terv”, amely 
alapján a hegyoldalban biztosítani kell a lezúduló vizekhez kapcsolódó tározók 
kialakításának lehetőségét a lakott területekre egyszerre lezúduló csapadékvizek elleni 
védekezés érdekében. Ezen a folyamszakaszon a 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet - a folyók 
mértékadó árvízszintjeiről – szerint a mértékadó árvízszint (MÁSZ) 107,79 – 108,31 [mBf] 
közötti. Dömös község területén árvízvédelmi fővonal nem épült ki. 

1.16.2. ENERGIA 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, 
közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) 

Nagyfeszültségű távvezeték hálózat 

A település közigazgatási területén az országos alaphálózati rendszer létesítményei nem 
haladnak keresztül. 

Közép-, kisfeszültségű és közvilágítási hálózat 

A térség villamosenergia ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, 
Tatabányai kirendeltséggel. 

A település villamosenergia ellátásának a bázisa a térségben üzemelő Esztergom 
120/20/10 kV-os alállomás. Az innen induló Piliscsaba és Dobogókő 20 kV-os távvezetékek, 
keresztül haladnak a kül- és belterületen. A középfeszültségű elektromos vezetékek két fő 
településen áthaladó nyomvonala a beépített területektől északra, keletről-nyugatra 
haladva a Duna-parttól egyre távolodóan kerültek vezetésre. Főbb középfeszültségű 
leágazások öt helyen találhatók: vízmű, Kálvin János utca, Hősök tere, Alsórét és végül a 
leghosszabb Dobogókő irányában található. A távvezeték leágazásaira és közvetlen a 
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távvezetékre vannak felfűzve a települési transzformátorok. Dömös területén, a 
településen 12 db transzformátor állomás működik. A fogyasztói transzformátor 
állomásokról kiinduló kisfeszültségű hálózatokból történik közvetlen a fogyasztói igények 
kielégítése. A település közvilágítási és a kisfeszültségű hálózata közös oszlopsorra van 
felszerelve. A településen kialakított rendszer többségében szabadvezetékes, csak néhány 
helyen került sor földkábel elhelyezésére. 

Dömös község belterületének, továbbá a külterület zártkerti részének Szuha-dűlőre eső 
teljes területén biztosított a villamosenergia ellátás, míg a Prépost-hegy zártkertjének 
középső alsó részén, ahova is a Hősök tere irányából került felvezetésre az elektromos 
áram. 

A KSH adatok vizsgálata szerint 2008. év és 2018. év között egy évig növekedést, majd 
2015. évig visszaesést, majd ismételt növekedést figyelhetünk meg a villamosenergia 
fogyasztás területén. 

 
Forrás: KSH tájékoztató adatbázis - 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

Vezetékes gázellátás - Nagynyomású szénhidrogén távvezetékek 

A település területén nem halad át az FGSZ Zrt. tulajdonába és üzemeltetésében lévő 
gázipari létesítmény, illetve azok biztonsági övezete sem érinti Dömös területét. 

Vezetékes gázellátás - Nagyközép-nyomású és közép-nyomású gázvezetékek 

Dömösön vezetékes gázszolgáltatás van. A település gázellátását a TIGÁZ Földgázelosztó 
Zrt. biztosítja. A település saját települési gázfogadóval nem rendelkezik. Az egész 
községben középnyomású hálózat üzemel. A településen keresztül halad egy a belterületet 
is érintő DN200 KPE vezeték, illetve Pilismarót irányában külterületen egy DN160 KPE 
földgáz elosztóvezeték, amely Visegrád felől érkezik és Dömös, Pilismarót ellátását 
szolgálja. A gerincvezeték a Táncsics Mihály utcánál lép be a településre, a Pásztor János 
utca mentén halad tovább, majd a Duna utcán keresztül jut el a Kossuth Lajos utcára és a 
11. főút mellett halad, s lép ki a településről Pilismarót felé. A vezetékrendszer ágvezetékes 
kialakítású. Az elosztóhálózat egységesen D 63 KPE csövekből épült ki. Az adatszolgáltatás 
és az E-közmű alapján a település lakótelkeinek ellátottsága majdnem teljes körűen 
biztosított. 
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Dömös község belterületének legnagyobb részén kiépült a középnyomású hálózat, azonban 
az Alsórét új kialakítású lakóterületén még nem. A zártkerti területnek mindössze a Szuha-
dűlő lakóterületi fejlesztéssel érintett részén biztosított a vezetékes gázellátás. 

A KSH adatok szerint a gázfogyasztás mértéke 2001. év és 2018. év között erős ingadozást 
mutatott. Három kiemelkedő gázfogyasztású év volt a 2007., a 2009 és az utolsó 2018. 
év, közben emelkedés és csökkenés volt megfigyelhető. 

 
Forrás: KSH tájékoztató adatbázis - 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

A termikus célú energiaigények kielégítésére egyéb energiaforrások (a nap-, a föld energia, 
esetleg a szél) is figyelembe vehetők. A hatályos terven különleges megújuló energia-
gazdálkodási területek kijelölésére nem került sor. 

A településen a tervezett épületek kedvező tájolása és az épületen belüli funkciók helyének 
jó megválasztása, a nyílászárók átgondolt elhelyezése mind segíthetik passzívan a hő-
hasznosítást. A napenergia jelenléte változó, időjárás-függő. Az aktív napenergia 
hasznosítására a használati melegvíz-termelést segítő napkollektorok, napelemek, 
napenergia cserép felszerelésekor hagyományos hőbázist is meg kell építeni, ami növeli a 
költségeket. 

A hőszivattyúval történő földenergia hasznosítás igénybevétele kedvezőbb a többi 
megújulónak tekinthető energiaforráshoz képest. Egyenletesebben kinyerhető, állandóan 
elérhető. Használata egyedi berendezéssel oldható meg, épületgépészeti szintű tervezést 
igényel. Környezetvédelmi és energia-takarékossági szempontból energiatakarékos 
gázkazánok üzembe helyezése, az épületek falára hőszigetelő vakolat felrakása ajánlott. 
Igény esetén többféle hőhordozóval is üzemeltethető kazánok vásárolhatók. Kandallók 
beépítése is lehetőséget ad több hőhordozó igénybe vételére. A lakásokban és 
intézményekben a nagy nyitott terek tervezésekor ajánlott a szakaszos lezárás lehetőségét 
is biztosítani ajtók felszerelésével, mert bezárásukkal a használaton kívüli helységeket nem 
kellene fűteni és ez az energiafogyasztást csökkenti. 

A településen a Polgármesteri Hivatal előtti parkoló területén elhelyezésre került egy 
elektromos autó töltésére alkalmas állomás. A Polgármesteri Hivatal felújításakor pedig 
egy napelemes rendszer került kiépítésre. 
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Napenergia 

Dömös térségében a globálsugárzás átlagos évi összege országos átlag alatti, 4300-4400 
MJ/m2 körül alakul, így a napenergia hasznosítására az ország más részeihez viszonyítva 
átlagosnak mondhatók a feltételek. 

 
A globális sugárzás átlagos évi összege Magyarországon – Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch05.html 

Szélenergia 

A térségben az uralkodó szélirány inkább nyugati. Az átlagos szélsebesség (2,5 – 3,0 m/s) 
megfelel az országos átlagnak. 

 
Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon - Forrás: 

http://met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/ 
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Geotermikus energia 

A 200 oC-os izotermafelület mélysége megmutatja, hogy a felszíntől milyen távol található 
a 200 oC-os hőmérsékletű kőzetréteg. A 200 oC-os izotermafelület mélysége Dömös 
esetében az ország más területeihez viszonyítva alacsonyabban, 4500-5000 m mélységben 
található, mely az országos átlag alatt található. 

 
A 200 oC-os izotermafelület mélysége és konszolidáltsága - Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.html 

Biomassza 

A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a biomassza, mely hasznosításának alapja 
az égés és az azzal járó hőenergia felszabadulás. 
Biomassza fogalma: „A biomassza ökológiai (környezettudományi) fogalom, jelentése: 
biológiai úton létrejövő szervesanyagtömeg.” Jelentőségük az energetikai 
hasznosításukban rejlik. A különböző biomasszák az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

- Tüzelhető biomasszák: 
o magas fűtőérték 
o alacsony nedvességtartalom 
o példák: tüzifa apríték, fűrészpor, szalma, energiafű 

- Elgázosítható biomasszák: 
o magas nedvességtartalmú növényi v. állati hulladékból 
o példák: cukortartalmú növények, zöld növényi hulladék, állati 

szennyvíziszap, trágya 
- Elgázosítható biomasszák: 

o benzin: bioetanol - cukorrépa, cukornád, kukorica, burgonya, búza, és 
magas cellulóztartalmú (szalma, fa, nád, energiafű) növények 

o dízel: biodízel - például repce, oliva, napraforgó stb. 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Biomassza#T.C3.BCzelhet.C5.91_biomassza 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A Polgármesteri Hivatal felújításakor egy napelemes rendszer került kiépítésre, amely 
alapján látható, hogy az Önkormányzat törekszik a megújuló energiák hasznosítására. 

Az elmúlt időszakban pályázat keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal és az Orvosi 
rendelő energiahatékonysági korszerűsítése (nyílászárók cseréje, szigetelés kialakítása, 
teljes, illetve részleges tető cseréje). 
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1.16.3. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT, VEZETÉK 
NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK) 

Vezetékes hírközlés 

Dömös a 2. számú Győr szekunder körzethez, azon belül az országos hírközlési rendszer 
54 primer körzete közül 29. számú Esztergom primerközpont ellátási területéhez tartozik 
a Magyar Telekom Nyrt ellátási területén. Az E-közmű hírközlési adatokat összesítő térképe 
alapján az alábbi szolgáltatók vesznek részt Dömös ellátásában: Magyar Telekom Nyrt, 
Invitel Zrt., Invitech ICT Service Kft., MVM NET Zrt, Pickup Kft.. 

A Pilismarót felől a 11. sz. főút, majd a Kálvin János utca mentén haladva, a Duna-parton 
tovább vezetve, a hajóállomásnál jut vissza a 11. sz. főútra és halad tovább Visegrád 
irányába az MVM NET Zrt. kezelésében lévő országos gerinchálózati optikai vezetéke. 

A helyi elosztóhálózat vezetékei részint a Magyar Telekom Nyrt. az Invitel Zrt. és Invitech 
ICT Services Kft. kezelésében vannak. 

Vezeték nélküli hírközlés 

A vezetékes telefon mellett, a lakások egy része, vezeték nélküli hálózaton, mobil telefonon 
kapcsolódik be a távhívó rendszerbe. Ez utóbbiak számáról nem áll rendelkezésre adat. 

A mobiltelefon szolgáltatás vétele megfelelő a településen. 

A megkeresett adatszolgáltatók közül a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltet telephelyeket a 
községben (725 hrsz.), amelyen egy torony került elhelyezésre. A telephelyhez jelenleg 
nem tartozik mikrohullámú összeköttetés, a már megszüntetett nyomvonalvédelemre 
magassági építéskorlátozást a szolgáltató nem jegyzett be. Új állomás létesítése nem 
tervezett. 

Az Antenna Hungária Zrt. antennatornyot és egyéb hasonló műtárgyat nem üzemeltet, 
ahogy átjátszó állomást sem. Alépítményi hálózattal nem rendelkezik és távlati tervei 
között sem szerepel ilyen jellegű hálózatfejlesztés. Eseti üzleti szolgáltatásait mikro-
hullámú berendezések segítségével biztosítja, mindig a piaci igényeknek megfelelően. A 
településen bejegyzett magassági korlátozásról nem tud. 

Összegzés: 

Dömös település rendelkezik saját vízbázissal, amelyhez kapcsolódó 
hidrogeológiai védőterületek és védőidomok kijelölésre kerültek. A település 
belterülete, illetve a Szuha-dűlő területén található zártkerti területe (amely 
lakóterületi fejlesztés területe) vezetékes ivóvízzel ellátott. A település szennyvíz 
csatornahálózata 2000. év közepén került átadásra. A rákötések száma ma már 
közel azonos az ivóvíz hálózatra rákötött lakások számával. A csapadékvíz 
elvezetést jellemzően nyílt árkok biztosítják. Dömös község területére elkészült 
a „Dömös vízkárelhárítási védekezési terv”. Dömös község területét a nagyvízi 
meder elsődleges-, átmeneti-, áramlási holttér és ideiglenes védművel védett 
nyíltártéri öblözetrész levezető sávja érinti. A belterületen, illetve a zártkerti 
területek nagy részén a villamosenergia ellátás biztosított. A hálózat jellemzően 
légvezetékes. Az elosztó hálózat a Duna-parton haladó távvezeték hálózatról 
csatlakozik le. A belterületen keresztül halad egy földgáz elosztóvezeték. A 
belterület java részén a vezetékes gázellátás biztosított. Dömös község területén 
csak kis léptékben jellemző a megújuló energia hasznosítása. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

1.17.1. TALAJ 

A 2007. évi CXXIX. törvény – a termőföld védelméről – rendelkezik az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldekkel érintett területek hasznosíthatóságáról. Az átlagosnál jobb 
minőségi osztályokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya (Ügyszám: 10.059/2018.) küldte 
meg. Az adatokat a 1.14.1.2. – Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén 
a művelési ágak és a minőségi osztályok – fejezetben felsoroltuk. A Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a földhivatali alaptérképről leválogattuk az 
átlagosnál jobb minőségi osztállyal érintett földrészleteket, melyeket a vizsgálati 
térképlapok között bemutattunk. Átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett 
jellemzően a közigazgatási terület legészakibb része, illetve kis léptékben a Szuha-dűlő és 
a Prépost-hegy zártkerti területei. (A zártkerti terület telkei rendkívül hézagosan érintettek, 
mivel változó az ingatlanok művelési ága, illetve minőségi osztálya is.) 

6/B. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a településfejlesztési 
koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása 
tekintetében az egyeztetési eljárásban véleményező hatóságként működik közre, a termőföld 
védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek 
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű 
termőföld igénybevételével történjen. A vélemény kialakítása során figyelemmel kell lenni 
továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos 
termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti 
területfelhasználás ne akadályozza. 
(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak – a (3) bekezdésben 
meghatározott eset kivételével – kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz 
készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek 
a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre 
szánt terület övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és 
feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, 
vagy 
b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben 
lehetőség van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan területének 
beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében történik. 
… 
11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni. 
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, 
illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára 
történő igénybevétele esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények 
betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan vagy átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás esetében az átlagosnál jobb minőségű 
termőföld végleges más célú hasznosítása is engedélyezhető, amennyiben annak 
megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy más 
nyomvonalon nem lehetséges. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell 
tekinteni különösen 
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 
célterületté nyilvánított; 
d) kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres 
közvetlen környezetében. 
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

A hatályos tervben a fejlesztési területek közül az alábbiak érintenek átlagosnál jobb 
minőségű termőföldeket: 
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- a Pilismarót határában található kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, 
- Szuha-dűlőn tervezett lakóterületi fejlesztés egy csekély része. 

Dömös község területén az Agrotopo adatbázis adatai szerint többségében közepes 
vízvezető-, illetve vízelnyelő képességű talajok találhatóak, melyek az esetlegesen 
előforduló talaj-, illetve felszín alatti vízszennyezés szempontjából közepesen érzékenynek 
tekintendők. 

A talajvédelem kapcsán meg kell még jegyezni, hogy a település északnyugati részén a 
Duna folyam és az erdőterületek közötti nagyobb szántóterületen nem találhatók kellő 
mennyiségben mezővédő erdősávok, melyek mérsékelnék a szélerózió mértékét. A 
településen az uralkodó szélirány inkább nyugati, javasolt az erre merőleges mezővédő 
erdősávok telepítése. 

1.17.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet - a felszín alatti vizek védelméről - 2. számú 
melléklete, valamint a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet - a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról – szerint Dömös 
község területe, a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen található. 

Dömös község közigazgatási területére vonatkozóan, az Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság adatszolgáltatásának keretei között megkaptuk a Dömösi vízbázis H-6583-
7/2009. számon rögzített hidrogeológiai védőterületek pontos lehatárolását, melyet a 
vizsgálati térképlapok között bemutattunk. A településen vízmű üzemel, a védendő 
vízmennyiség 2332m3/nap, amelyet 12 db termelőkút szolgál ki (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
A, B, C jelű kutak), amelyek partszűrésűek. A következő típusú védőterületek kerültek 
kijelölésre: 

- Belső védőövezet 
- Külső védőövezet 
- Hidrogeológiai „A” védőterület 
- Hidrogeológiai „B” védőterület 

A Vízmű területén túlesően: 
A hatályos terv alapján a Belső védőövezet területét a Duna folyam vízgazdálkodási 
területe és kis léptékben közlekedési terület, illetve korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület érinti. 
A hatályos terv alapján a Külső védőövezetet szintén a Duna folyam vízgazdálkodási 
területe, közlekedési terület, illetve korlátozott használatú mezőgazdasági terület érinti. 
A hatályos terv alapján a Hidrogeológiai „A” védőterületet a Duna folyam vízgazdálkodási 
területe, közlekedési terület, illetve korlátozott használatú mezőgazdasági területen túl 
általános mezőgazdasági terület, zöldterület és lakóterületi fejlesztés, illetve meglévő 
lakóterületek és üdülőházas terület, illetve különleges beépítésre nem szánt 
idegenforgalmi-rekreációs terület érinti. 
A hatályos terv alapján a Hidrogeológiai „B” védőterületet a Duna folyam vízgazdálkodási 
területe és egyéb vízgazdálkodási terület, közlekedési terület, illetve korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület, általános mezőgazdasági terület, zöldterület és lakóterületi 
fejlesztés, illetve meglévő lakóterületek és üdülőházas terület, illetve különleges beépítésre 
nem szánt idegenforgalmi-rekreációs területen túl kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területfejlesztés és hozzá kapcsolódó védőterület, természetközeli terület, különleges 
beépítésre szánt idegenforgalmi, szállásférőhely célú terület fejlesztés és meglévő 
hétvégiházas terület érinti. 
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A hatályos településrendezési eszközök szerint tehát számos meglévő és tervezett 
beépítésre szánt terület érinti a Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeket, ennél fogva e 
területek esetében a felszín alatti vizek védelme kiemelt fontosságú. 

A településen a szennyvíz csatornaházat a meglévő beépített területek kapcsán kiépítésre 
került. A rákötés nem teljes mértékű, de magas arányokkal bír. 

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

 belső külső A B 
BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS     
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása – – – o 
Lakó- vagy irodaépület csatornázással – x + + 
Lakóépületek csatornázás nélkül – – x o 
Szennyvízcsatorna átvezetése – x o o 
Szennyvíztisztító telep – – o + 
Házi szennyvíz szikkasztása – – o o 
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése – – – x 
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása) – – – o 
Építési hulladék lerakása – – o + 
Temető – – x + 
Házikertek, kiskertművelés – – o o 
Sátorozás, fürdés – x + + 
Sportpálya – x + + 
IPAR     
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, 
ilyen hulladékok tárolása, lerakása – – – – 

Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása – – – o 
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő 
szennyvízelvezetéssel – x o + 

Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása – – x o 
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító – – – x 
Veszélyeshulladék-lerakó – – – – 
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő – – x o 
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása – – – o 
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás – – – – 
Salak, hamu lerakása – – o o 
MEZŐGAZDASÁG     
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül – + + + 
Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül + + + + 
Növénytermesztés – o o o 
Komposztálótelep – – x o 
Önellátást meghaladó állattartás – – x o 
Legeltetés, háziállat tartás – o o + 
Szervestrágyázás – o o + 
Műtrágyázás – o o o 
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre – – – o 
Hígtrágya- és trágyalé leürítés – – – – 
Szennyvízöntözés – – – o 
Tisztított szennyvízzel való öntözés – – o + 
Növényvédő szerek alkalmazása – o o o 
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton – – – o 
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés – – – x 
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése – – – o 
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása – – x o 
Szennyvíziszap tárolása – – x o 
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése – – x o 
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése – – – o 
Haltenyésztés, haletetés – – o o 
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KÖZLEKEDÉS     
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok-rendszerrel – o o + 
Egyéb út, vízzáróan burkolt – o + + 
csapadékvízárok-rendszerrel     
Egyéb út – o o + 
Vasút – x o + 
Gépkocsiparkoló – – o + 
Üzemanyagtöltő-állomás – – x o 
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia – – o + 
Egyéb tevékenység     
Bányászat – – x o 
Fúrás, új kút létesítése – o o o 
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység – – o o 

Jelmagyarázat: 
- = Tilos 
X = Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a 
környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető 
o = Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a 
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményétől függően megengedhető 
+ = Nincs korlátozva 

Ezeken felül a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. melléklete rendelkezik a nagyvízi 
meder levezető sávjainak építési követelményeire vonatkozó előírásokról. 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve alapján 
Dömös területe a Duna részvízgyűjtőn 
belül javarészt a 1-7. sorszámú 
Gerecse tervezési alegység területén 
helyezkedik el, illetve 1-9. sorszámú 
Közép-Duna tervezési alegység 
területén helyezkedik el. A Tápanyag- 
és nitrát érzékeny területek (2-2. 
térkép) alapján Dömös területe jelentős 
részben érintett nitrátérzékeny 
területekkel, amelyek részben 2006-
ban és 2013-ban is kijelölésre kerültek, 
részben csak 2013-ban jelölték ki őket. 
Az érintettsége főképp a Malom-
pataktól nyugatra eső területeknek 
van. 

Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 

1.17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet 1. melléklete alapján Dömös Község – az ország önálló légszennyezettségi zónába 
nem tartozó területeihez hasonlóan – a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint

 
Kén-
dioxi

d 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid PM10 Benzol Talajközeli 

ózon 

PM10 
Arzén 
(As) 

PM10 
Kadmium 

(Cd) 

PM10 
Nikkel 
(Ni) 

PM10 
Ólom 
(Pb) 

PM10 
benz(a)- 

pirén 
(BaP) 

10. - Az 
ország 
többi 

területe 

F F F E F O-I F F F F D 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez tartozó 1. sz. melléklet 
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A zónák típusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú mellékletében tekinthetők meg: 

A zónák típusai 
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. 
melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetén a 
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de 
a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a 
határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő 
anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 
határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő 
anyagok esetében a célérték között van. 
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt 
nem haladja meg. 
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 
célértéket. 
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú 
célként kitűzött koncentráció értéket. 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez 
kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

1.17.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM – együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról – 3. melléklete tartalmazza a közlekedésből származó 
zajterhelési határértékeit a zajtól védendő területeken. 

A belterületi elsőrendű főutak és belterületi másodrendű főutak esetében a következő 
határértékeket állapítja meg: 

 nappal 06–22 óra éjjel 22–06 óra 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
terület 60 dB 50 dB 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület 

65 dB 55 dB 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 65 dB 55 dB 
Gazdasági terület 65 dB 55 dB 

A lakó-, és üdülőterületek egy része (Kossuth Lajos utca mentén) közvetlenül a 11. sz. 
másodrendű főút mellé esnek, így annak zaj-, és rezgésterhelése érvényesül. 

A környezeti zaj értékelésről és kezelésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 
14.§.(1) a) pont alapján kiadott 8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató – a nagy forgalmú 
közutak és vasútvonalak, valamint a fő repülőterek listájáról, továbbá a stratégiai zajtérkép 
és intézkedési terv készítésére kötelezett szervezetről – tartalmazza azokat a fő 
közlekedési létesítményeket, melyek esetében stratégiai zajtérképek készítése szükséges. 
Dömös közigazgatási területét a fenti listában szereplő közutak és vasútvonalak nem 
érintik. Forrás: https://zajterkepek.hu/ 

A település legjelentősebb zajterhelése a közlekedésből származik. 
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1.17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM 

A sugárzásvédelem kapcsán szükséges megvizsgálni az azoktól az atomerőművektől való 
távolságot, melyek baleset esetén, Magyarországot érintő veszélyforrások lehetnek. 
(Hazánkban egyedül Pakson működik atomerőmű.) Ilyen külföldi erőművek a következők: 

- Mochovce VVER 4*400 (Salgótarján É 50 km) 
- Bohunice VVER 4*430 (Komárom É 110 km) 
- Krskó PWR 664 (Lenti DNY 120 km) 
- Dukovani VVER 4*440 (Hegyeshalom ÉNy 160 km) 
- Temelin VVER 2x1000 (Hegyeshalom ÉNy 280 km) 

„A magyar határtól számított 50 km-es körzetben működő vagy most épülő, de rövidesen 
üzembe helyezésre tervezett atomerőművek jelentik hazánkra a legnagyobb veszélyt. A 
Magyar Köztársaság közvetlen környezetében található: 

- Szlovéniában KRSKO (664 MW) 
- Szlovákiában BOHUMICE (4X440 MW), illetve az épülő MOHOVCE (4X440 MW) atomerőmű.” 

A szennyezett zónák becsült hosszait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 Szennyezett zónák hossza (km) 
 A B C D 
Bohumice-i atomerőmű <5 20 110 300 
Mohovce-i atomerőmű - 31 74 150 
Krsko-i atomerőmű - 31 74 150 

Forrás: Borsos József mk. őrnagy - A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NUKLEÁRIS VESZÉLYEZTETTSÉGÉRŐL - 
http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ2.html 

A felsorolt atomerőművek Dömöstől való távolsága légvonalban: 

- Bohumice 62 km 
- Mohovce 64 km 
- KRSKO 327 km 

A sugárzás védelem kapcsán röviden szót kell ejteni az elektromos légvezetékek okozta 
sugárzásról. Számos kutatás bizonyítja, hogy az elektromos vezetékek okozta 
elektromágneses sugárzás káros hatást gyakorol az emberi egészségre nézve. Azt is meg 
kell említeni, hogy az elektromágneses sugárzás egyes elektromos berendezések 
működését is zavarhatja. A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet – a villamosművek, valamint a 
termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről – tartalmazza a 
villamosművektől való biztonsági övezetek távolságát. 

Az Országos Atomenergia Hivatal előzetes véleményében (Ügyszám: OAH-2020-00065-
0620/2020 (AL)) megállapítja, hogy Dömös Község 30 kilométeres körzetében az 
Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, a Budapesti Műszaki Egyetem 
oktatóreaktora, valamint a Püspökszilágy határában található Radioaktív Hulladék 
Feldolgozó és Tároló üzemel. Az érintett felügyelt területen a vonatkozó jogszabályok 
előírásait be kell tartani. 

Az elektromos vezetékek nyomvonalait a fejezethez tartozó vizsgálati térképlapon 
ábrázoltuk. 

1.17.6. HULLADÉKKEZELÉS 

A kommunális hulladék elhelyezése regionálisan megoldott. 

Dömös Község Önkormányzata nem tagja Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásnak. A településen egyéni szerződések alapján a Tatabányai székhelyű Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja a szemétszállítást. A vállalkozás végzi 
meghatározott időszakonként a kommunális hulladék elszállításon kívül a szelektív és 
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zöldhulladék elszállítását is. Az összegyűjtött hulladék a Dubnik-völgyi Regionális 
Hulladékkezelési Központban kerül elhelyezésre. 

1.17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS 

Az 1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése című fejezetben részletesen 
írtunk a tájesztétikai konfliktusokról. 

A település területén sem bányatelek, sem hulladéklerakó, sem további, a tájképi látványt 
jelentős mértékben romboló elem nem található. A településen belül a villamosenergia 
ellátás általánosságban légvezetékeken keresztül történik. A légkábelek a kedvezőtlen 
megjelenésükön túl korlátozó tényezőkként lépnek fel, mivel alattuk fás szárú növényzet 
telepítése veszélyeztetheti a vezetékek épségét és fenntartási nehézségeket is okozhat.  

A település Dunakanyarban betöltött szerepe és a közigazgatási terület egészének 
tájképvédelmi övezettel való érintettsége okán fokozott figyelmet kell fordítani az épületek 
tájba illesztésére. Kerülendők a feltűnő, hivalkodó színek, az aránytalan épülettömeg-
formálások. Növénytelepítéssel az épületek tájba illesztése javítható. 

1.17.8. ÁRVÍZVÉDELEM 

Az árvízvédelemről részletesen a katasztrófavédelem kapcsán, az 1.18.2.1 – 
árvízveszélyes területek – című alfejezetben írunk. 

Környezetvédelmi szempontból az árvízvédelem az épített környezet, illetve ezáltal az 
emberi élet védelmét jelenti, de természetesen érinti a tájhasználat és a természetvédelem 
témakörét is. 

Dömös község területén belül elsőrendű árvízvédelmi fővonal nem épült ki. A nagyvízi 
meder területe már beépült területeket csak kis mértékben érint a Kossuth Lajos utca két 
kisebb szakaszán. Ezek a területek az ideiglenes védművel védett nyiltártéri öblözet részét 
képezik, amely területet az Önkormányzat az árvizek idején bevéd, ezzel óva meg az ott 
található épületállományt. 

1.17.9. FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet – a felszín alatti vizek védelméről - 2. számú 
melléklete, valamint a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet – a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról – szerint Dömös 
község területe, a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen található. 

A Dömösi vízbázis H-6583-7/2009. számon rögzített hidrogeológiai „A” és „B” védőterülete 
érintett meglévő és fejlesztési területként kijelölt beépítésre szánt területekkel, ahol a 
felszín alatti vizek védelme kiemelt fontosságú. 

A település jelentős része, köztük a belterület és környezete érintett nitrátérzékeny 
területekkel, így a talaj és a talajvizek védelme kiemelt fontosságú, megjegyezve, hogy az 
érintettség teljes egészében lefedi a hidrogeológiai védőövezetek területét, ott a további 
szennyezések elkerülése még inkább fontos, hogy a szennyeződés ne érje el a védendő 
vizeket. 

A település szennyvízcsatorna-hálózata a 2000. év közepén került átadásra. A rákötések 
száma ma már közel azonos az ivóvíz-hálózatra rákötött lakások számával. Mivel korábban 
a település nem rendelkezett vezetékes szennyvíz-elvezetéssel, így valószínűsíthető, hogy 
jelentős szennyezés érhette a talajt, illetve talajvizet.  
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Ezen felül a település közigazgatási területének jelentős részét érinti az országos 
vízminőség-védelmi terület övezete, amely a mezőgazdasági területek jelentős területét 
lefedi. A túlzott mértékű műtrágyahasználat nagy mennyiségű nitrátot és foszfort juttathat 
a talajba, melyből az a felszíni és felszín alatti vizekbe is bemosódhat. Vízminőség-védelmi 
területen érdemes megfontolni az alacsonyabb műtrágya igényű művelés (pl.: gyep) 
végzésének, vagy akár a 834/2007/EK tanácsi rendelet (Öko EK rendelet) szerinti ökológiai 
gazdálkodás alkalmazásának lehetőségét. Az ökológiai gazdálkodás összekapcsolható 
turisztikai jellegű fejlesztésekkel is, de emellett környezetbarát módon előállított 
élelmiszerrel is elláthatja a települést. 

A településen fennáll a defláció kialakulásának veszélye, amelyet a mezővédő fásítások 
hiánya okoz, ennek megfelelő helyeken és a szélnek megfelelő irányokban történő pótlása 
a probléma megoldását jelentheti. 

A település legjelentősebb zajterhelése a közlekedésből származik, amely a belterületen 
áthaladó 11. sz. főút folyamatosan növekvő forgalmából adódik, így a zajterhelés 
csökkentése az érintett útszakaszon fontos lenne. 

Vizuális környezetszennyezés jelenleg nem jellemző a településre, de a település 
egészének tájképvédelmi övezettel való érintettsége okán fokozott figyelmet kell fordítani 
az épületek tájba illesztésére 

Összegzés: 

Dömös átlagosnál jobb minőségű termőfölddel való érintettsége alacsony, az 
érintett területek jellemzően a közigazgatási terület legészakibb részére, illetve 
kis léptékben a Szuha-dűlő és Prépost-hegy zártkerti területeire korlátozódik, 
amelyek csak kis léptékben érintettek hatályos tervi fejlesztésekkel. 

Dömös község területe, a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen 
található. A település északi részén a Duna-part mellett található a Vízmű, amely 
környezetében kijelölésre került a Dömösi vízbázis H-6583-7/2009. számon 
rögzített hidrogeológiai védőterületei, amelyek egy része érintett meglévő és 
fejlesztésként kijelölt beépítésre szánt területekkel. A település jelentős 
mértékben érintett nitrátérzékeny területekkel. A település az országos 
vízminőség-védelmi terület övezetével jelentős mértékben érintett. Dömösön 
kiépített I. rendű árvízvédelmi mű nem található. 

Dömös a 10. légszennyezettségi zónához tartozó település. A település 
legjelentősebb zajterhelése a közlekedésből származik. A település 30 
kilométeres körzetében található atomenergiához kapcsolódó létesítmény. A 
településen a hulladékkezelés megoldott. 

Vizuális környezetterhelésként a légvezetékes villamosenergia-hálózat 
azonosítható be. Ezen felül a település Dunakanyarban betöltött szerepe és a 
közigazgatási terület egészének tájképvédelmi övezettel való érintettsége okán 
fokozott figyelmet kell fordítani az épületek tájba illesztésére. 

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, 
BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK) 

1.18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Dömös község területén alábányászott területek nem találhatók, korábbi adatszolgáltatás 
alapján 13 db ex lege védett barlang szerepel a DINPI nyilvántartásában, amelyhez 
rögzítésre került egy összefüggő felszíni védőzóna, amelyek azonban a közigazgatási határ 



DÖMÖS KÖZSÉG MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
2021. DECEMBER 159 

déli felén találhatók, távol a beépítésektől. A településen a korábbi szőlőtermesztésből 
adódóan találhatók pincék, azonban nagyobb, egybefüggő pincés terület nem alakult ki. 
Az Önkormányzat jelezte, hogy a Hősök terén a Promenádból nyílóan számos pince 
benyúlik a terepszintben fölötte elhelyezkedő épületek alá, ezt a problémát kezelni 
szükséges. 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Dömös község a KEMTrT földtani veszélyforrás területének övezetével érintett. A Pest 
Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 
Főosztály, Bányafelügyeleti osztály BBK/6023-2/2020 ügyiratszámú előzetes 
véleményében megállapította: 

„A Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői 
Bizottságának nyilvántartása szerint 2018-ban a Királykúti utca 37. és 39. 
számú ingatlanok mögött, 2020-ban a Malom-patak partján és a Novák Lajos 
u. 6-8. számú lakóházak előtt volt partfalomlás.” 

Az Országos Felszínmozgás Kataszter az 
alábbi két eseményt rögzíti: 

- azonosító: OEV_10183 10183. számú 
esemény > partfalomlas 

- azonosító: OEV_10187 10187. számú 
esemény > partfalomlas fák és cserjék 
folyamatosan vastagodó gyökereinek 
feszítő hatására 

 

 

 

 

 

Forrás: Országos Felszínmozgás Kataszter - https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-
ugyek/nyilvantartasok/orszagos-felszinmozgas-kataszter 

A hatályos terven feltüntetésre került a 
korábban a Bányakapitányságtól kapott 
felszínmozgás-veszélyes területek határa, 
amelyet a domborzattal összevetettünk. 
A Királykúti utca legtöbb épülete mögött 
meredek partfal található, amely indokolja 
jelen területen, s így a többi terület esetén is 
a korlátozás fenntartását. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Bányakapitányság korábbi 
adatszolgáltatás 
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    Részlet: Királykúti utca       Részlet: Szuha-dűlő feljáró út 

Hatályos Helyi Építési Szabályzat csúszásvédelemmel kapcsolatos előírásai 

Általános építési előírások 
6. § 
…. 
(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 előírások 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. 

…. 
Különleges területek építési övezetei 
14. § 
…. 
(6) A Kid-sz-2 építési övezetekre vonatkozó előírások: 

j) a felszínmozgás-veszélyes területtel érintett telkek esetében az 
építési engedély kérelemhez geotechnikai szakvéleményt kell 
csatolni, 

…. 
Környezetvédelem 
29. § 
…. 
(4) Föld védelme 

(e) Felszínmozgás veszélyes területen, árvízveszélyes területen az 
építési engedélykérelem részeként geotechnikai dokumentáció 
készítése szükséges, melynek eredményeit figyelembe vevő építmények 
helyezhetők csak el. 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területek  

Magyarország területe földrengés veszélyeztetettség szempontjából közepesen aktív 
területnek számít. Az ország földrengés veszélyeztetettségét ábrázoló térkép szerint 
Dömös térsége az országon belül is alacsony veszélyeztetettségű. A honlapon ábrázolásra 
kerültek azon területek ahol rögzítésre kerültek 456-2015 között földrengések a magnitudó 
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szerinti nagyság szerint, mely nem rögzít Dömös közigazgatási területére tevékenységet. 
A legközelebbi rögzített tevékenység Szob város területén található. 

 
Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium - Szeizmicitás és 

földrengésveszély Magyarországon - Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe 
– Tóth et al. alapján http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-

es-foeldrengesveszely 

1.18.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

Dömös község a Duna folyam 1702 és 
1699 [fkm] szelvényénél található a 
EDUVÍZIG által készített Nagyvízi 
Mederkezelési Terv szerint. Ezen a 
folyamszakaszon a 74/2014. (XII. 23.) 
BM rendelet - a folyók mértékadó 
árvízszintjeiről – szerint a mértékadó 
árvízszint (MÁSZ) 107,79 – 108,31 
[mBf] közötti. A település partmenti 
szakaszát egyaránt érinti az elsődleges, 
az átmeneti zóna, az áramlási holttér, 
valamint az ideiglenes védművel védett 
nyíltártéri öblözet részt. Az ideiglenes 
védművel védett nyíltártéri öblözet rész 
két helyen érinti a települést, ahol az 
Önkormányzat ellátja, érintettség 
esetén, az árvízvédelmi feladatokat. 

Forrás: EDUVÍZIG adatszolgáltatás 
(Nagyvízi meder) 

Dömös község területén belül elsőrendű árvízvédelmi fővonal nem épült ki. A nagyvízi 
meder területe kialakult beépített területek közül két kisebb lakóterületfoltot érint a 
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Kossuth Lajos utca mentén, amelyeket az érintettség időszakában az Önkormányzat 
bevéd, ezen felül négy fontosabb kisebb épületállománnyal rendelkező terület érintett a 
nagyvízi meder területével: a Vízmű, a kemping, a hajóállomás és a Bergmann villa 
területe. A nagyvízi meder lehatárolását a vizsgálati térképlapok között bemutattuk. 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

Dömös kül-, és belterülete a dr. Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi térkép 
szerint belvízzel nem veszélyeztetett. Dömös község területére elkészült a „Dömös 
vízkárelhárítási védekezési terv”, amely alapján a hegyoldalban biztosítani kell a lezúduló 
vizekhez kapcsolódó tározók kialakításának lehetőségét a lakott területekre egyszerre 
lezúduló csapadékvizek elleni védekezés érdekében. A digitális domborzat modell alapján 
megvizsgáltuk a község területén a csapadékvíz lefolyási viszonyokat. A vizsgálatból jól 
látszik, hogy a Dunába folyó csapadékvíz elvezetésében nagy szerepük van a nagyobb 
vízfolyásoknak (Dömösi malompatak, Csaja-patak, a Szuha-patak, Köves-patak), amelyet 
a beépített területeken kiegészítenek azok a földhivatalilag is rögzített árkok, amelyek 
megjelennek főként a Kossuth Lajos utca és a Duna folyam között, de a vízelvezetésben 
az egyes utcáknak kiemelkedő fontosságú a szerepe. A belterületen nem találhatók 
lefolyástalan területek, amely többek között a domborzati viszonyokból adódnak. Dömösön 
inkább a túl gyorsan lefolyó vizek problématikájával kell megküzdeni. 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 

Dömös község legmélyebben fekvő területei a Duna folyam mentén helyezkednek el a mért 
érték a part mentén majdnem egységesen a 102,5 m. A terep enyhe lejtéssel indul egészen 
a Kossuth Lajos utca Dunától távolabb eső párhuzamos vonaláig, onnantól a terep 
különböző mértékben, de egyre lejtősebb mértéket ölt. Mélyfekvésű terület egyetlen egy 
kis területre korlátozódik, a Dunához közel, az Alsó határ és Alsórét találkozásához. 

1.18.2.4. árvíz- és belvízvédelem 

Az árvízvédelmi viszonyokat a korábbi fejezetekben ismertettük. Dömös község területén 
összefüggő, csapadékvíz elvezető rendszer nem épült ki a belterületen, de a főbb levezető 
patakok és kiegészítő árkok kiépültek. A külterületen mesterséges árokrendszer nem épült 
ki. A település fő csapadékvíz befogadója a Duna, ahova a legtöbb csapadékvizet a Malom-
patak, Köves-patak és Szuha-patak vezeti le. A település belvízvédelmi problémákkal nem 
rendelkezik. 

1.18.3. EGYÉB 

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

Dömös község belterületén építési 
szempontból kedvezőtlen morfológiai 
adottságú területek néhány helyen 
találhatók. 
Az egyik legszembetűnőbb a Királykúti 
utca építési telkeinek végében található 
meredek leszakadással fenyegető 
partfal. 
A másik ilyen terület a Szuha-dűlő 
területére felvezető út, amely meredek 
partfallal övezett. 
Ezek a területek ugyan veszélyforrások, 
ugyanakkor a település egyedi, bájos 
hangulatát adják. 

Forrás: Királykúti utca partfal - Szerző készítése 
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Morfológiailag kedvezőtlen terület még a Kossuth Lajos utca nyugati végénél, a 
lakóterületek mögött és a Dózsa György utca mentén elhelyezkedő hétvégi házas 
üdülőterületek, illetve a Cukor-hegy legmagasabban elhelyezkedő üdülőterületei, amelyek 
igen meredek terepfelszínnel rendelkeznek. 
Egyéb morfológiailag kedvezőtlen adottságú terület a Prépost-hegy zártkerti területén és 
külterületen találhatók, azonban ezek a területek adják a környék bakancsos túrizmusának 
vonzerejét (lásd: Rám-szakadék területe). 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

Mélységi korlátozásnak tekinthető a nagyvízi meder övezete, mivel itt a 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendelet – a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról – 6. § (1) szerint „új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.” 

Magassági korlátozásról nincs tudomásunk a településen. Ugyanakkor a tájképvédelmi 
övezetből adódóan a magasabb épületek elhelyezése, a kilátók és esetleges szükséges 
antennatornyok kivételével nem támogatott, de ezen kivételek elhelyezésére is kiemelt 
figyelmet kell fordítani. 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

A településen belül tevékenységből adódó korlátozások közé sorolható az egyes 
infrastruktúra hálózati elemek védőtávolsága. Ide tartozik például a főút védőtávolsága, 
továbbá az egyes közmű hálózati elemek (pl.: szennyvíz átemelők, transzformátor 
állomások, villamos energia légvezetékek) védőterülete is. 

A településen belül veszélyes, vagy jelentős légszennyezéssel, tűzveszéllyel járó ipari 
üzem, továbbá honvédelmi célú terület nem található. 

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

Dömös község területén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányászati területeket 
tartalmazó nyilvántartásában lévő bányatelek nem található. A Bányafelügyelet BBK/3023-
2/2020 ügyiratszámú előzetes véleménye alapján a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint 
Dömös község közigazgatási területén nincs sem megállapított bányatelek, sem 
megkutatott, nyilvántartott ásványvagyon. 

Érdekességként kell említeni, hogy a környékén a 19. század első felében gyenge 
minőségű lignitet is bányásztak (Béla-táró, Róza-táró, 1850), majd 1870-ben új tárókat 
nyitottak a Lukács-árokban, Makó-rétjén, sőt, a háború után, 1947-ben is próbálkoztak 
vele. Ezenkívül a 19. század közepén az Árpád-vár oldalán nemesérc-kutatást is végeztek. 
A kisebb tárók 1862-ban már beomlottak. 

Összegzés: 

Dömös község területe érintett földtani veszélyforrás területének övezetével, 
kiterjedéssel rendelkező területi adatokkal a Bányakapitányság hatályos tervhez 
szolgáltatott adataival rendelkezünk. A települést széles sávban érinti a nagyvízi 
meder területének elsődleges, átmeneti zóna, az áramlási holttér, valamint 
ideiglenes védművel védett nyíltártéri öblözete. Belvizes és mélyfekvésű 
területek számottevően nem érintik a települést. 
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1.20. VÁROSI KLÍMA 

A településen belüli klimatikus adottságokat meghatározó tényezők a következők lehetnek: 

- térségi klimatikus adottságok, 
- uralkodó szélirány, 
- domborzat magassági viszonyai, 
- domborzat kitettségi viszonyai, 
- mikrodomborzati adottságok, 
- természetes és mesterséges zöldfelületek mérete, intenzitása, 
- vízfelületek száma, kiterjedése, 
- patakmedrek, ökológiai folyosók, 
- burkolt felületek mérete, száma. 

Duna-parti elhelyezkedésből adódóan a település part menti részének átszellőzése 
biztosított. Az uralkodó szélirány inkább nyugati. Folyómedrekben, völgyekben más 
területekhez képest gyakoribbak a szeles időszakok, az átlagos szélsebesség nagyobb. Az 
átlagosnál szelesebb települések esetében ügyelni kell a szél-érzékeny növényfajok 
alkalmazásának kerülésére. (Puhább fájú fajok, például pionírok esetében a széltörés 
balesetveszélyhez is vezethet a lakott területeken.) 

A település mikroklímájára kedvező hatást gyakorolnak a települési zöldfelületek, illetve 
vízfelületek. Dömösön a Malom-patak, a Köves-patak és a Szuha-patak ökológiai 
folyosóként funkcionál. A vízfolyások partja mentén általában természetes növényzet 
növeli a patakpartok mikroklímára gyakorolt kedvező hatását. A növényzet a településen 
belül mikroklimatikus kondicionáló szerepet tölt be. Az évről évre tapasztalható, egyre 
melegebb nyarak tekintetében kiemelten fontos szerephez jutnak a fás települési 
zöldfelületek, melyek elsősorban árnyékot biztosítanak, illetve párologtatnak. 

Éghajlatilag változatos képet mutat a táj, átmeneti zóna a mérsékelten meleg és 
mérsékelten hűvös típusok között, oly módon, hogy a hűvösebb területek Északról és 
Délről, a melegebbek Keletről és Nyugatról határolják. Nedvességellátottság 
szempontjából egységesen a mérsékelten száraz kategóriába tartozik. A napos órák évi 
száma 1900 körüli, ebből a téli három hónap 180, a nyári mintegy 770-780 órával részesül. 
Az évi középhőmérséklet 9,5 és 10,2 Celsius fok között van, a nyári félévé 16-16,5 Celsius 
fok között. A fagymentes időszak sokévi átlagos hossza 185-188 nap. A nyári legmelegebb 
napok hőmérsékletének átlaga 32,0-33,0 Celsius fok, a téli leghidegebbeké -17 Celsius fok 
körüli. Az évi csapadékösszeg 580 és 650 mm között várható, a tenyészidőszak csapadéka 
mintegy 320-350 mm. A hótakarós napok száma 35-40, az átlagos maximális hóvastagság 
20-25 cm. Forrás: Kistájkataszter 

Összegzés: 

Dömös part menti területeinek átszellőzése biztosított. 

A klímaváltozás hatásainak mérséklése fontos feladat. A növényzet szerepe 
felértékelődik mind az árnyék, mind a párologtatás miatt. A külterületen az 
erdőterületek szerepe felértékelődik, amely Dömös esetében kiemelkedő 
előnyökkel bír.  
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2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK 
ÖSSZEVETÉSE A VIZSGÁLATOK ALAPJÁN A TÉNYLEGES ÁLLAPOTOK 
ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE, FOLYAMATAIK ELEMZÉSE 

Az egyes fejezetek végén „Összegzés” címszó alatt összefoglaltuk a Megalapozó vizsgálat 
témakörönként tett, legfontosabb megállapításait, összefüggéseit, és feltárt folyamatait. 
Ezek megismétlése nem szükséges. 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 
TÉNYLEGES ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE, TOVÁBBÁ A SZÉLSŐSÉGES, A 
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEKNEK ELLENTMONDÓ, PROBLEMATIKUS TÉMAKÖRÖK 
KIEMELÉSE. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAINAK, LEHETŐSÉGEINEK ÉS A 
FEJLESZTÉS KORLÁTAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA, A TELEPÜLÉS-
VESZÉLYEZTETŐ HATÁSOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. 

A helyzetelemzés szintézise a tényleges állapotot értékeli, továbbá a szélsőséges, a 
települési környezettel szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, 
problematikus témaköröket kiemeli. A település adottságait, lehetőségeit és a fejlesztés 
korlátait foglalja össze, a települést veszélyeztető hatások beazonosításával. 

Jelen fejezetben SWOT-elemzés keretében foglaljuk össze a feltárt tényeket. Az Erősség / 
Gyengeség és a Lehetőség / Veszély kereszttengelyekbe illesztve emeljük ki azokat a 
lényegi elemeket, amelyek tényekké válva, következményeket eredményeznek. A 
beazonosított tényezőkre alapozzuk a jövőkép megfogalmazását, melynek elérésére olyan 
Célfát építünk föl, amelynek minden részlete a valósággá váló álom felé mutat. 

3.1.1. A FOLYAMATOK ÉRTÉKELÉSE 

Dömös község – a Helyzetfeltáró és Helyzetértékelő munkarészek alapján – vonzó 
adottságokkal rendelkező, jól pozícionált település. A Község népességszáma enyhe 
növekedést mutat, a nagyvárosok nyújtotta munkalehetőség egy órán belül elérhető. A 
település egyik legnagyobb jövőbeli kihívása, hogy a Dunakanyarban betöltött szerepét 
kihasználva természeti- és épített értékei adta lehetőségekkel a túrizmus területén élni 
tudjon, és komplex programot tudjon lefektetni, amely megteremti számára a fejlődés 
lehetőségét olyan módon, hogy az egyensúlyi állapotot fenn tudja tartani. 

Fontos lehetőség, hogy a KEMTrT Térségi Szerkezeti Tervéből a belterület mellől törlésre 
került elkerülő út nyomvonala kapcsán a beépített területek és a Duna-part közötti 
kapcsolat erősítésével élni tudjon megfelelő fejlesztési irányok kitűzésével. 
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3.1.2. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

SWOT analízis 

„Gyengeségek: belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet 
rá befolyás, hogy jobb legyen. 

Erősségek: belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek, és lehet rá 
befolyás, hogy még jobban működjenek. 

Lehetőségek: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk 
befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 

Veszélyek: külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem 
tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.” 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/SWOT-elemz%C3%A9s 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Növekvő népességszám Időskorúak aránya növekszik 
A vándorlási különbözet pozitív értékű Az aktív korú népesség száma csökkenő 
Népmozgalmi adatok pozitív értéke a 
megyei és járási értékekhez képest 

Jövedelem viszonyok az országos és 
térségi értékek alatt vannak 

Az egyetemet, főiskolát végzettek aránya 
kedvezőbb a megyei és járási adatoknál 

Magas a településről elingázók száma 

Országos átlagnál kedvezőbb a 
nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív 
korú népességhez viszonyítva 

Kiugróan magas az 1946 év előtt épült 
lakások aránya 

A kereskedelmi szállásférőhelyek száma 
kiugróan magas 

Alacsony az összkomfortos lakások aránya 

A vendégéjszakák ingadozó, de általában 
kiugróan az országos és térségi átlag feletti 
száma 

A regisztrált gazdasági vállalkozások 
országos és térségi átlag alatti száma 

A településhez mérten széles a kulturális 
szolgáltatások köre 

Állami tulajdonú telkek területarányának 
rendkívül magas aránya 

Magas az identitást tápláló értékek száma Nagyvízi meder általi nagyfokú érintettség, 
vízi veszélyeztetettség, árvízvédelmi 
fővédvonal hiánya 

Dunakanyarban betöltött szerepe 
kiemelkedő 

Nitrát érzékeny területek magas aránya 

Természeti- és táji értékek halmozottan 
magas aránya szinte az egész településen 

Felszín alatti vizek szempontjából érzékeny 
terület jelenléte 

Erdőterületek kiemelkedően magas aránya Csúszásveszélyeztetettségből adódó 
építésjogi korlátozások 

Duna-parti rekreációs tevékenységek 
végzésére rendelkezésre álló nagy 
részterületek 

A hatályos településrendezési eszközök 
szerinti fejlesztési területek 
megvalósulásának hiánya 

Zöldterületi fejlesztési potenciál a 
belterületi önkormányzati érdekeltségű 
területeken 

Korábban kijelölt tervezett, még 
kihasználatlan lakóterület megléte 

Átlagosnál jobb minőségű termőföld 
alacsony mértéke és fejlesztésekkel való 
érintettségének alacsony aránya 

Duna-part fejlesztésre alkalmas 
részterületeinek elaprózott 
magántelkekkel való fedettsége 

Örökségvédelmi értékek magas aránya 
(országos és helyi) és kiemelkedő érték 
(Prépostság) jelenléte 

Kihasználatlan, vagy alacsony 
beépítettségű telkek magas száma a 
belterületen 
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Hangulatos, organikus és egységes 
településkarakter 

Lakóterületi úszótelkek magas száma 

Az alacsony mértékű beépítettségből 
adódó magas zöldfelületi arány a 
magántulajdonú telkeken 

A hatályos településrendezési eszközök 
szerinti korábban érvényes jogszabályi 
háttér (megyei terv) miatt a tervezett 
elkerülő út nyomvonalának fenntartása 
okán a belterület és a Duna-part 
kapcsolata gyengül 

Üdülő épületek magas száma, tervezett 
rekreációs- és üdülőterületek magas 
arányú kiterjedése 

A hatályos településrendezési eszközök 
szerinti korábban érvényes jogszabályi 
háttér (megyei terv) miatt kialakult 
területfelhasználás rendezetlensége 
(településközpont területek Vt hiánya) 

Beépítésre szánt területek alacsony 
mértékű beépítettségen tartásának 
lehetősége 

A hatályos településrendezési eszközök 
szerinti különleges területek egyes 
esetekben túlságosan szűk terület-
felhasználásban történő korlátozása 

Kedvező közúti ellátottság A hatályos településrendezési eszközök 
szerinti szabályozási vonalak épületbe 
vágó kijelölése 

Rendelkezik hajóállomással és révvel is, 
mely utóbbi vasúti kapcsolatát is biztosítja 

A hatályos településrendezési eszközök 
szerinti telekméretek rendezetlen 
kijelölése 

A belterület szinte teljes egészében 
lefedett tömegközlekedéssel 

Növekvő közúti átmenő forgalom 

A településen keresztül halad a tervezett 
EuroVelo 6 kerékpárút nyomvonala 

A Duna túloldalán lévő területek 
kedvezőtlen közúti elérése 

A település ivóvízhálózattal ellátott Bakancsos túrizmusból adódó parkolási 
gondok 

Felszín alatti védett ivóvízbázis jelenléte  
A település szennyvízcsatorna-hálózattal 
ellátott 

 

Közműolló viszonylag keskeny értéke  
A település villamosenergia-hálózattal 
ellátott 

 

A település vezetékes gázhálózattal ellátott  
Megújuló energiaforrások hasznosítása 
(Elektromos töltőpont, tetőszerkezeteken) 

 

Vizuális környezetterhelés alacsony 
megléte 

 

 
LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Fejlesztésekhez kötődő népesség-
növekedés megvalósulása 

Természetes szaporodás negatív értékek 
felé való elmozdulásának további 
erősödése 

Felsőfokú képzettség kedvezőbb 
arányának kihasználása a fejlesztések 
megvalósításához 

Öregedési mutató növekvő tendenciája és 
országos értékek fölé emelkedésének 
további növekedése 

Fejlesztésekhez kapcsolódóan az 
álláshelyek bővülnek a településen, s így 
csökken az álláskeresők aránya és az 
elingázók száma 

Jövedelmi viszonyok jelentősen az 
országos értékek alatt maradnak 

Az önkormányzat tervezi oktatási 
intézményeinek bővítését (mini bölcsőde 
kialakítása és általános iskola alsó 
tagozatának visszaállítása) 

Ingázók számának további növekedése és 
alvó településsé válás 
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A fejlesztések megvalósulásával nő az 
identitást tápláló értékek száma 

Épületállomány lecserélődésének 
elmaradása 

Jövedelmi viszonyok növekedése Belterület természetvédelmi értékekkel 
való körülzártsága okán a fejlődési 
lehetőség ellehetetlenülése 

Dunakanyarban betöltött szerepét, illetve 
természeti és épített értékeit jobban és 
összehangoltan ki tudja használni 

Natura 2000 területek érintettsége okán 
kijelölt fejlesztési lehetőségek elmaradása 

Tájképi adottságok, Dunai rálátás 
értékének növekedése 

Tájképet romboló épülettömegek és egyéb 
arculati elemek megjelenése 

A tájképben az alacsony épület magasság 
értékeinek fenntartása 

Nagyvízi meder területén a fejlesztési 
elképzelések ellehetetlenülése 

Világörökségi Várományos terület (LIMES) 
világörökségi helyszínné válása 

Túrizmus értékeket romboló mértékű 
fejlesztése 

Régészeti örökség jelenlétében rejlő 
potenciál erősödése 

Zöldfelületi rendszer megvalósulásának 
elmaradása 

Értékes települési karakterét fenn tudja 
tartani és annak minőségi javulását tudja 
elérni 

Fejlesztések elmaradásából Dömös 
életszínvonalának további visszaesése 

Vizek, források jelenlétének 
felértékelődése 

Zártkerti területek átalakulása és eredeti 
használat megszűnése 

Gyümölcstermesztési potenciál 
felértékelődése 

Belterületi úszótelkek építési 
problematikájának fennmaradása 

Tervezett elkerülő út nyomvonalának 
törlésével a Duna-part települési 
kapcsolatának megőrzése és fejlesztése 

Meredek domborzati viszonyokból adódó 
kedvezőtlen csapadékvíz lefolyási 
viszonyok fennmaradása 

Turisztika potenciált hordozó fejlesztési 
területek optimális állapothoz történő 
rendezése 

Átmenő közúti forgalom további 
növekedése 

Lakóterület fejlesztések megvalósításhoz 
és korlátozó tényezőkhöz való rendezése 

Parkolási gondok fennmaradása 

Településközpont területek kijelölhetővé 
válásának lehetősége 

 

Üdülési igények hagyománnyal bíró 
területek felé terelődése 

 

Zöldfelületek valós igényekhez történő 
igazítása 

 

Alacsony beépítettségi arányait fenn tudja 
tartani 

 

Közműellátottságának magas értékeit fenn 
tudja tartani, illetve javítani tudja 

 

Megújuló energiaforrásokat még inkább ki 
tudja használni 

 

A vizuális terhelést minimálisan növeli  

3.1.3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS -RENDEZÉS KAPCSOLATA 

A fejlesztési dokumentumokban lefektetett elveket a településrendezési eszközök a 
megvalósulás felé terelik. Míg a Koncepció a „Mit? Miért? Mikor?”-kérdésekre keresi a 
választ, addig a Településrendezési Eszközök a „Hol? Hogyan?”-kérdéskörön belül mozog. 
Az irányokat a fejlesztés jelöli ki, a tényleges helyszíneket a rendezés rögzíti. Egymásra 
épülnek, szimbiózisban élnek. Mindkettőnek önmagában kell a tökéletességre törekednie, 
de egymás nélkül ennek megvalósítása nem sikerülhet. 
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3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP - A TELEPÜLÉS PROBLÉMÁINAK ÉS 
ÉRTÉKEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA TÉRKÉPI FORMÁBAN, A TERÜLETI 
LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA 

Az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi elemek a beépíthetőség szempontjából 
korlátozó tényezőként jelennek meg, azonban környezeti szempontból értékként 
kezelhetők. Az új, beépítésre szánt terület kijelölése szempontjából az alábbi korlátozó 
tényezők területi lehatárolását ábrázoltuk a fejezethez tartozó vizsgálati térképlapon: 

- Nemzeti Park területe – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Fokozottan védett természetvédelmi terület – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Natura 2000 terület - DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Ex-lege védett forrás – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Ex-lege védett barlang – DINPI adatszolgáltatása alapján (korábbi) 
- Ex-lege védett földvár – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Egyedi tájérték – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Barlangok felszíni védőzónája – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Országos Ökológiai Hálózat – Magterület, Ökológiai folyosó és Puffer terület - DINPI 

adatszolgáltatása alapján 
- Tájképvédelmi terület övezete – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Erdőtervezett erdőterületek – Országos Erdőállomány Adattár alapján 
- Világörökségi helyszín - a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 

27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján 
- Műemlék, műemléki környezet – Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása 
alapján 

- Régészeti lelőhely – Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján 

- Közlekedési és közmű hálózatok védőtávolsága – ágazati jogszabályok alapján  
o 1988. évi I. Törvény - a közúti közlekedésről - 42/A. § a) 
o 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet - a villamosművek, valamint a termelői, 

magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről - 6. § (1) 
- Átlagosnál jobb minőségű termőföld – KEMKH Élelmiszerlánc-Biztonsági és 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály adatszolgáltatása alapján 
- Nagyvízi meder – EDUVÍZIG adatszolgáltatása alapján 
- Hidrogeológiai védőterületek – EDUVÍZIG adatszolgáltatása alapján 

Dömös érintettsége kiemelkedően magasnak tekinthető. Közigazgatási területének 
egészét valamilyen figyelmet érdemlő, figyelembe veendő elem érinti. Az adottságok 
mechanikus egymásra vetítése egy minőségileg új tény felismeréséhez vezet el. A térkép 
a természeti és művi elemek gyűjteményének megjelenítésére alkalmas, az emberi 
adottságok térbeli ábrázolására azonban nem. A folyamatosan mozgásban levő, a lakás-
iskola-munkahely-üzlet-kultúra-rekreáció-utazás térbeli ábrázolására túlságosan statikus. 
Az életterek megjelenítésére felhasználható, attraktorrá azonban sohasem válik. 

*Attraktor = A fázistér azon pontja, amely megmutatja a rendszer mozgásának mintázatát.
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3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

3.3.1. TELEPÜLÉSRÉSZEK KIJELÖLÉSE, PONTOS LEHATÁROLÁSA, A LEHATÁROLÁS 
INDOKLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA, A LEHATÁROLT TELEPÜLÉSRÉSZEK RÖVID 
BEMUTATÁSA 

 
Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek – Forrás: saját szerkesztés 
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Dömös község területén az alábbi településrészek kerültek lehatárolásra: 

- Duna-part 
- Ófalu 
- Újfalu 
- Településközpont terület 
- Gazdasági terület 
- Egyéb turisztikai potenciálú területek 
- Kertes területek 
- Egyéb mezőgazdasági területek 
- Erdőterületek 

Duna-part 

A település területéből azon részek tartoznak ide, amely maga a Duna folyam és a 
belterület azon része, amely a meglévő beépítések és a Duna közé esnek. Az utóbbi 
területrészen képzeli el az önkormányzat elsősorban a vízi- és kerékpár sportokhoz 
kapcsolódó fejlesztési területeinek megvalósítását. E terület java része nagyvízi meder 
területével érintett, s jelenleg csak kis mértékben kihasznált a kemping területe által. A 
fejlesztések egy részére konkrét önkormányzati elképzelések álnak rendelkezésre a 
kemping területétől nyugatra a Hősök tere vonalában, az ettől nyugatabbra elhelyezkedő 
nagyobb területrészre részben már felmerült vállalkozói igény, részben tartalék 
területekkel rendelkezik. A hatályos terven a területet kettémetszi az elkerülő út 
nyomvonala, melynek törlésére a KEMTrT módosításával sor kerülhet a belterület melletti 
szakaszon, így a település és a Duna-part kapcsolatának erősítésére és a terület egységes 
kezelésére nyílik mód. A terület azon részén, ahol a nagyvízi meder érintettség fenn áll a 
hatályos tervi beépítésre szánt területek visszavonását javasolja a felülvizsgálat. A 
területre jó rálátás nyílik a Duna felől, így hasznosítására a tájképi szempontok 
figyelembevétele mentén kerülhet sor. A terület viszonylag enyhe lejtéssel rendelkezik. A 
terület megközelítésére a település irányából négy ponton van lehetőség: 1. a hajóállomás 
felöl, 2. kempingen keresztül, illetve a mellette a Malom-patak mentén elhelyezkedő útról, 
3. a Hősök tere irányából, 4. s végül a Kálvin János utca felől. A Duna-part érintett szakasza 
jelenleg teljes egészében bejárható, amely azonban javarészt a magántulajdonú telkek 
hátsó részét jelenti. A terület magas mértékű turisztikai potenciált rejt magában, s az 
elképzelések ennek optimális kihasználását tennék lehetővé. Fontos feladat a jövőben a 
nagyvízi meder adottságaihoz történő alkalmazkodás. A terület tájképvédelmi övezet része 
a Duna felől jól látható módon, ebből adódóan az építmények tájba illesztése kiemelt 
fontosságú. 

Ófalu 

Az Ófalu területén található a történelmi településmag jelentősebb része. A terület szinte 
teljes egészében beépült. A TKR-ben kijelölésre került helyi területi védelem alatt álló 
terület nagyobbik lakóterülettel érintett részét lefedi. Szinte kizárólag a területén kerültek 
kijelölésre a helyi védett egyedi értékek. A területére jellemző az az organikus települési 
karakter, amely Dömös egyedi jellegzetességét adja. A terepalakulatokhoz igazodó 
klasszikus falu megjelenésével rendelkezik, amelynek egyedi hangulatát a völgyek mentén 
felfutó utcák beépítése adja. Az ősi karakterére jellemző tornácos, hosszú házak uralják a 
beépítést. Ezen hagyományok őrzését hivatott elősegíteni a helyi területi védelem is. Az 
épületek kialakítására az oldalkert irányában jellemzően az oszlopos tornácos jelleg az 
uralkodó, az utcafronton pedig jellemző a vakolatdíszesen kialakított oromfal, amelyen 
általában két ablaknyílás került kialakításra. Ezen a területen a földszintes beépítés a 
jellemző, s csak ritka a tetőtér beépítés. A terület jellege okán alkalmas a falusi turizmus 
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és az identitástudat erősítésére. Emellett azonban fontos az itt élők életkörülményeinek 
javítása, az épített környezet minőségi emelése által. 

Újfalu 

Az Újfalu az Ófaluhoz három helyen kapcsolódik, részben keleti és nyugati irányban a 
Kossuth Lajos utca vonala mentén elnyúlóan, illetve a harmadik kapcsolódási pont az Ófalu 
közepén a főutca menti beépítések háta mögött, a Kertekföle irányában, zömmel még a 
belterület határain belül. Az Újfalu területét félig az újonnan kialakult beépítések fedik le, 
másik felét a kijelölt lakóterület fejlesztések alkotják. Mely utóbbiaknak megvalósítására 
csak kis mértékben került sor. A terület kiterjedéséből adódóan, további lakóterületek 
kijelölése nem indokolt, egyéb főként turisztikai fejlesztéséhez igazodóan a harmonikus, 
optimális fejlődés lehetőségét teremti meg. A település népességszáma kissé ingadozóan, 
de enyhe növekedést mutat, így ezzel a tendenciával párhuzamosan, e településrész 
beépülése várható. Beépítési karaktere az Ófaluhoz képest inkább a kertvárosias, lazább 
jelleget tükrözi, amely igazodik ahhoz, hogy a beépítettség sűrűsége a település szélei 
irányában haladva csökkenő tendenciát mutatnak. 

Településközpont terület 

E településrész főként gócpontokhoz igazodik, melyek területileg több ponthoz köthetők, 
amelyek közül a legfontosabbak: a Polgármesteri Hivatal környéke, a Hősök tere 
környezete, a Petőfi tér környéke és a református templom környezete. 
Területfelhasználásban a településközponthoz kapcsolódó területek és a nagyobb 
megőrzendő, illetve fejlesztésként kijelölt zöldterületek tartoznak. Dömös hosszan elnyúló 
falu, így e településrész több ponton való megjelenése indokolt, és a sűrűsödések 
megjelenését koncentráltan tudja összpontosítani. A település meglévő és tervezett 
intézményei is itt kaptak helyet. A területen vagy már kialakult a sűrűbb beépítés, vagy 
annak megengedése így koncentrált módon megengedhető, de a település méreteihez 
igazodóan nem ölt túl magas arányokat, amely a táképvédelmi övezet érintettsége okán 
is indokolt. 

Gazdasági terület 

A településen jelenleg nincs meglévő gazdasági terület. Fontos szempont azonban, hogy a 
település több lábon állása biztosított legyen. Ehhez igazodóan hatályos terv Pilismarót 
közigazgatási határa mentén a főút mellett kijelölt egy kereskedelmi, szolgáltató területet, 
amely a pilismaróti hasonló funkciókhoz kapcsolódik. Távol helyezkedik el Dömös 
lakóterületeitől, így azokat nem zavarja. A terület Natura 2000 érintettségben van, de a 
belterület jelen területek által történt körülzártsága okán ez a terület bizonyult ilyen funkció 
kijelölésére a legalkalmasabbnak. Egyebekben a nemzeti park a kijelölést elfogadta. Fontos 
azonban a terület hasznosításakor a területén és környezetében található értékek 
lehetőség szerinti megóvása, és az azokhoz való igazodás, így a tájképben való 
megjelenésnél a gondos odafigyelés. 

Egyéb túrisztikai potenciálú területek 

Az egyéb túrisztikai potenciálú területek a beépítésre szánt területek széléhez 
kapcsolódnak számos ponton, és üdülő, illetve turisztikai típusú különleges beépítésre 
szánt és nem szánt területeket fednek le. A hétvégi házas területek a településen kialakult 
állapotot tükrözik és a Cukor-hegy, illetve a Kossuth Lajos utca nyugati végének közeléhez 
köthetők. Egy megmaradó üdülőházas terület található a településen, a Cukor-hegy 
területén, illetve egy tervezett elem, a Kertekfölén a lakóterületi fejlesztéshez 
kapcsolódóan. A különleges túrisztikához köthető fejlesztések a Köves-patak mentén, a 
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prépostsági romok környezetében, a hajóállomás szomszédságában és a Malom-patak 
külterületi szakasza mentén találhatók. Ezek mindegyike tervezett elem. Egy részükhöz 
szálláshely bővítés is kapcsolódik. Minden esetben azonban a szelíd típusú túrizmus 
támogatása a cél, amelyek Dömösön található értékekre alapoznak. A tájképhez való 
illeszkedés itt is minden esetben elsődleges feladat. Fontos megemlíteni, hogy a Királykúti 
utca folytatásában tervezett fejlesztés esetén a beépíthetőség minimalizálásra került és az 
ismeretterjesztés a legfontosabb célja. A másik beépítésre nem szánt terület a DINPI 
tervezett látogató központja mellett került kijelölésre, ahol is az Önkormányzat kettős célt 
kíván elérni, részint a településre érkezők fogadását és részint egy ehhez kapcsolódó nagy 
kapacitással rendelkező parkoló területet, amely a település ilyen jellegű gondjait hivatott 
orvosolni. 

Kertes területek 

Kertes területek három helyhez kötődnek: a területileg a legnagyobb a Prépost-hegy 
területén, a következő a Szuha-dűlő déli részén és a legkisebb a Malom-patak mentén 
erdővel övezetten. A területek a gyümölcs- és szőlőtermesztés színterei voltak, amely 
azonban visszaszorult, s a szőlőművelés gyakorlatilag meg is szűnt. A területen belül 
vegyes folyamatok zajlanak: zömében még kertművelés, de sok a hasznosítatlan, 
elhanyagolt terület, ugyanakkor kis mértékben, de az üdülő és a lakó funkció is megjelenik. 
A területekre rendkívül keskeny útszélességek jellemzőek. A területek egy részén a 
villamosenergia ellátás biztosított. Az ivóvíz ellátás e területeken szinte egyáltalán nem 
megoldott. A Prépost-hegy területe domborzati adottságai és a Duna felőli ráláthatóság 
szempontjából a legérzékenyebb a tájképvédelmi terület övezete szempontjából, így itt 
kifejezetten fontos a terület mozaikos táj jellegű megőrzése, és az inkább apró tájba 
illesztett beépítés. 

Egyéb mezőgazdasági területek 

Elhelyezkedés szempontjából leginkább a település északi részére jellemzőek az egyéb 
mezőgazdasági területek a Duna és az erdőterületek között, de elkeskenyedően lenyúlnak 
az erdők mentén egészen majdnem a Királykúti utcáig. Egy egyéb helyen jelenik meg a 
többi területtől elszigetelten az Alsó határ területén. Ezek a területek lényegében az 
általános mezőgazdasági területeket és a korlátozott használatú mezőgazdasági 
területeket fedik le, amelyek között néhány vízfolyás tölt be elválasztó szerepet. A nagy 
összefüggő területeken a mezővédő erdősávok hiányosan találhatók meg, így pótlásuk 
javasolt. A legjelentősebb részük korlátozott használattal jelölt, hiszen területük majdnem 
teljes egészében Natura 2000 területekkel érintett, így inkább a gyepgazdálkodás 
megvalósítása javasolt. 

Erdőterületek 

A település háromnegyed részét erdők borítják, így ez a legmarkánsabb településrész 
Dömösön. Gyakorlatilag a település délre eső nagyobb részén csak erdőterületek 
találhatók. Ennek a településrésznek a természeti kincsekkel való érintettsége 
kiemelkedően magas. Érinti a DINPI területe, a fokozottan védett természetvédelmi 
terület, mindkét típusú Natura 2000 terület, az ökológiai hálózat magterülete, a 
tájképvédelmi terület övezete, barlangok felszíni védőövezete, számos ex lege forrás, 
barlang, földvár és található a területén egyedi tájérték is. A fokozott érintettségen túl 
azonban emberi tevékenységre is használt, hiszen számos igen izgalmas és közkedvelt 
turista-útvonal halad rajta keresztül, így ezek az útvonalak nagy kihasználtsággal bírnak. 
A terület fő vonzerejét mozgalmas domborzati viszonyok, kiemelkedő jelentőségű 
célterületek, kilátópontok adják. 
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3.3.2. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK 
LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS 
AKCIÓTERÜLETEK) 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban megállapításra került, hogy a településen 
szegregáció nem található. 

3.3.3. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, 
TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK) 

Dömös község területén barnamezős terület nem került beazonosításra.  

A beavatkozást igénylő területeken, a Vizsgálat során beazonosított tényezők fejlesztését 
kívánják megoldani: 

- A nagyvízi meder területén a lehetséges fejlesztéseknek megfelelő építési jogok 
meghatározása. 

- A 11. sz. főúton a településre érkező túrizmushoz kapcsolódó forgalom 
megállítása, és megfelelően kialakított parkolóban történő elhelyezése. 

- Az intézményi ellátottság javítása, lehetőség teremtése a mini bölcsőde 
elhelyezésére és az általános iskola alsó tagozatának visszaállítására 

- Az elkerülő út nyomvonalának törlése a belterület mentén és a Duna település 
kapcsolatának helyreállítása tervi szinten. 

- A nagyvízi meder területén, az egyéb építési feltételekhez kötött területek 
kivételével, a beépítésre szánt területi kijelölések visszavonása. 

- Településközpont területek kijelölése. 
- Különleges területek újragondolása. 
- Lakóterületi fejlesztések áttekintése. 
- A Prépost-hegyi kertes mezőgazdasági területek beépítési feltételrendszerének 

áttekintése. 
- Zöldterületek újra gondolása. 

Ezek területi rögzítése jelen Koncepciót követően készülő Településrendezési Eszközök 
feladata lesz. 
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