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TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

DÖMÖS  Község  Településrendezési  Eszközeinek  –  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánított  11/3  és  11/4  hrsz.‐ú 
ingatlanok  területére  szóló  –  módosítása  egy  részterületre  terjed  ki,  amely  a  módosítás  címében  található 
ingatlanokat fedi le. A módosítás célja az alábbi: 

M1.  A Kb‐Re‐1 övezetbe sorolt 11/3 és 11/4 hrsz.‐ú ingatlanok területén a legkisebb beépíthető telekterület 
csökkentése  10.000 m2‐ről  3000 m2‐re,  amely  kapcsán  a  két  ingatlan  egyesítése  esetén  a  terület 
beépíthetősége biztosíthatóvá válik. 

A  módosítás  kapcsán  Dömös  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  74/2022. (VI. 28.)  Ny. Kt. 
határozatában a megnevezett ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, és egyben településfejlesztési 
döntést hozott a módosítás elindításáról. 

KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET ÉS TERVEZÉSI TERÜLET 

Az alábbiakban a tervezési terület és egyben kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület kékkel jelölt. 

 
Forrás: Tervezési terület állami alapadatokon 

(Adatszolgáltatás sorszáma: 2772) 
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ELŐZMÉNYEK 

Dömös Község Önkormányzatának megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. készíti Dömös Község Településrendezési 
Eszközeinek  –  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánított  11/3  és  11/4  hrsz.‐ú  ingatlanok  területére  szóló  – 
módosítását. 

Dömös Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete 74/2022. (VI. 28.) Ny. Kt. határozatában Településfejlesztési 
Döntést hozott a módosítás elkészítéséről, az érintett ingatlanokat jelen határozatban egyben kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította. 

A feladat Dömös Község a 12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel megalkotott Helyi Építési Szabályzatának 
és Szabályozási Tervének egy részterületi módosítására szólt. 

Jelen módosítással kapcsolatos véleményezési eljárás 2022. július 1. előtt elindításra került, mivel 2022. júniusában 
a tervmódosítás kapcsán Dömös Község Önkormányzata részéről Településfejlesztési Döntés született, így az Eljr. 
2022.06.30.‐ig hatályos állapota vehető  figyelembe az eljárás  lefolytatása kapcsán. Az alábbiakban  tehát a  fenti 
hatályosság szerinti jogszabályi helyekre történő hivatkozásokkal élünk. 

Az Eljr. 32. § (6) bekezdése értelmében: 

„A  településrendezési  eszköz  egyeztetése  tárgyalásos  eljárás  szerint  történik,  amennyiben  a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
a) a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és 
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt 
indokolt, 

b) a  Kormány  által  rendeletben  kihirdetett  veszélyhelyzet  esetén,  az  érintett  településen  a  veszélyhelyzet 
következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt 
indokolt, vagy 

c) a  képviselő‐testület  döntésével  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánított  területen,  beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 

Tekintettel arra, hogy az Eljr. nevesített feltételei közül a „képviselő‐testület döntésével kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánított  terület”‐státusza  fennáll,  jelen  módosítás  egyeztetése  az  Eljr.  42. §‐a  szerinti  Tárgyalásos  eljárás 
keretében történik. 

Jelen  dokumentáció  Dömös  Község  Településrendezési  Eszközeinek  –  az  Eljr.  29/A. §  szerinti  –  partneri 
véleményeztetésre  szánt  tervezete.  A  dokumentáció  az  Eljr.  42. §  (1)  bekezdése  szerinti,  az  Állami  Főépítészi 
hatáskörében eljáró Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményezéséhez összeállított 
anyag, amely az Eljr. tartalmi és formai elvárásait követi. 

A  településrendezési  eszközök  kidolgozása  során  Dömös  Község  Önkormányzatával  (Megrendelő)  folyamatos 
egyeztetés történt, így a módosító javaslatok megismerhetőek voltak az érdekeltek számára. Ezzel megteremtődött 
annak lehetősége, hogy a szakhatósági egyeztetésre már koherens, a fejlesztési elképzelések alapján összeállt, a 
Megrendelő véleményét tükröző anyag kerüljön. 

A településrendezési eszközök módosítása Lux Éva Dömös Község Főépítésze által – az Eljr. 3/A. § (2) bekezdése, 
3/C. §‐a, valamint 11. § (6) bekezdése előírásainak megfelelően – összeállított Főépítészi feljegyzésben rögzített 
tartalmi követelmények alapján készült. A tárgyi munka keretében „Megalapozó vizsgálat” nem került kidolgozásra, 
a már meglévő Megalapozó vizsgálat megfelelősége kapcsán. 

A  tervezet  Dömös  Község  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  a  Dömös  Község  Partnerségi  Egyeztetési 
Szabályzatáról  szóló  5/2017 (V. 30.)  önkormányzati  rendeletében meghatározott  résztvevők  /  partnerek  kapják 
meg véleményezésre. 

A  tervlapok  az  állami  alapadatok  felhasználásával,  az  Önkormányzat  által  rendelkezésre  bocsátott,  a  Lechner 
Nonprofit  Kft.‐től  a  tervezési  területek  vonatkozásában  2772  adatszolgáltatási  sorszámon  kapott,  digitális 
alaptérképre készültek. 
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RENDELETTEL JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
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A/1.  RENDELETTERVEZET 

 

Dömös Község Önkormányzata Képviselő‐testületének 

…/2022. (… . … .) önkormányzati rendelete 

Dömös Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
12/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Dömös Község Önkormányzatának Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített 
környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott 
feladatkörében eljárva, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2022.június 
30.‐án hatályos szövegállapota szerinti 42. §‐ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
  Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, 
  Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal,  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály, 
  Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
  Győr‐Moson‐Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
  Észak‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
  Komárom‐Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
  Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
  Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, 
  Közlekedésért felelős miniszter, 
  Légiközlekedési hatóság, Katonai légügyi hatóság, 
  Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal,  Közlekedési,  Műszaki  Engedélyezési  és  Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, 
  Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
  Komárom‐Esztergom Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 
  Pest Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, 
  Honvédelemért felelős miniszter, 
  Komárom‐Esztergom Megyei Rendőr‐főkapitányság, 
  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Bányászati és Gázipari Főosztály, 
  Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
  Országos Atomenergia Hivatal, 
  Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 

továbbá  Komárom‐Esztergom  Megyei  Önkormányzat,  Nagymaros  Város  Önkormányzata,  Pilismarót  Község 
Önkormányzata, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata, Pilisszentlászló Község Önkormányzata, Visegrád Város 
Önkormányzata, Zebegény Község Önkormányzata, valamint 

Dömös  Község  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  a  partnerségi  egyeztetési  szabályzatáról  szóló 
5/2017 (V. 30.) önkormányzati rendeletében nevesített partnerek 
 
véleményének kikérésével, 
a következőket rendeli el: 
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1. § 
Dömös  Község  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  12/2021. (XII. 20.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  a 
HÉSZ) 51. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 

„(1)  Különleges beépítésre nem szánt terület Kb‐F, Kb‐Tb, Kb‐Re‐1, Kb‐Re‐1*, Kb‐Re‐2 és Kb‐T övezetében 
a közműellátás mértéke a teljes közművesítés.” 

2. § 
A HÉSZ 54. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 

„(2)  Kb‐Re‐1 és Kb‐Re‐1* övezetben: 
a)  a  Duna‐partot  kísérő  ártéri  galériaerdő  maradványfoltok  ‐  a  vízparti  fás  vegetáció  – 

megőrzendő. 
b)  nem helyezhető el pince. 
c)  általánosan  kialakítható  burkolatok  (járda,  gépkocsibehajtó,  parkoló,  terasz,  pihenő  stb.) 

aránya  nem  haladhatja  meg  a  telek  8  %‐át,  a  sportolási  célra  kialakítható  vízáteresztő 
burkolatok  aránya  nem  haladhatja  meg  a  telek  10  %‐át.  Rekreációs  funkciókra  a  burkolt 
felületek nagysága a sportolási célra kialakítható vízáteresztő burkolatok rovására növelhető. 

d)  a területen feltöltés csak az építmények alatt alakítható ki, amelynek mérete nem haladhatja 
meg az 1 m magasságot.” 

3. § 
A HÉSZ „Belterületi Szabályozási Tervlapok   M=1:2000” című 1.3. mellékletét képező, B5 és B8 számú tervlapjainak 
tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe e Rendelet „Dömös Község Szabályozási Terve – Belterületi 
Szabályozási Tervlapok   M=1:2000” című 1. mellékletét képező, B5 és B8 számú tervlapjainak tervezési területre 
vonatkozó normatartalma lép. 

4. § 
A  HÉSZ  „Külterületi  Szabályozási  Tervlapok      M=1:8000”  című  1.4.  mellékletét  képező,  K4  számú  tervlapjának 
tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe e Rendelet „Dömös Község Szabályozási Terve – Külterületi 
Szabályozási  Tervlapok      M=1:8000”  című  2.  mellékletét  képező,  K4  számú  tervlapjának  tervezési  területre 
vonatkozó normatartalma lép. 

5. § 
A HÉSZ „Dömös Község építési övezetei, övezetei” című 2. mellékletét képező, „2.2. Övezeti paraméterek” című 
táblázata  e  Rendelet  „Dömös  Község  övezeti  paraméterek”  című  3.  mellékletét  képező  táblázat  szerinti  sorral 
kiegészül. 

6. § 
A HÉSZ „Dömös Község építési övezetei, övezetei” című 2. mellékletét képező, „2.2. Övezeti paraméterek” című 
táblázat alatti *‐jel jelmagyarázata helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„*  Övezeti kódban szereplő *‐jel kivételével: Technológiai indokoltság mértékéig túlléphető, amely Má 
övezet esetén nem haladhatja meg a 6,0 m.” 

7. § 
(1)  E Rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
(2)  E Rendelet előírásait a hatályba lépésekor folyamatban lévő építési hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 

 

  ……………………………….  ………………………………. 

  Herman Jenőné  dr. Gál Gabriella 

  polgármester  jegyző 
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1. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez 
Dömös Község Szabályozási Terve – Belterületi Szabályozási Tervlapok   M=1:2000 
[B5 és B8 számú tervlap] 
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2. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez 
Dömös Község Szabályozási Terve – Külterületi Szabályozási Tervlapok   M=1:8000 
[K4 számú tervlap] 
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3. melléklet a …/2022. (… . … .) önkormányzati rendelethez 
Dömös Község övezeti paraméterek 
 

1  Az övezet 

jele 

A telekre meghatározott  Az épületre 

meghatározott 

2  beépítés 

módja 

legnagyobb 

beépítettség 

legkisebb 

beépíthető 

telekterület 

legkisebb 

zöldfelület 

legnagyobb épület‐

magasság 

3  %  m2  %  m 

18a  Kb‐Re‐1*  SZ  5 3 000 50  4,0
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Az Alátámasztó munkarészek Dömös Község Főépítészének tartalmi követelményekről szóló Feljegyzését követik./ 
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B/1.  A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELHELYEZKEDÉS 

Forrás: Ortofotó 2022.10.06.  Forrás: Alaptérkép 2022.10.06. 

A fenti képeken a tervezési terület, amely egyben a kiemelt fejlesztéssé nyilvánított terület piros körvonallal jelölt 

A tervezési terület, amely egyben a kiemelt fejlesztéssé nyilvánított terület, a belterület szélén elhelyezkedő 11/3 
és 11/4 hrsz.‐ú ingatlanok területére terjed ki. Az ingatlanok a Duna folyam partján helyezkednek el a 04 hrsz.‐ú 
földhivatalilag ártérként  rögzített  ingatlan  területétől délre esően. Keletről és nyugatról egy‐egy árok szegélyezi 
(hrsz.: 10 és 26). Délről az Önkormányzat tulajdonát képző 11/5 hrsz.‐ú sportpálya és épület funkcióval rögzített 
ingatlan határolja. 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek) 

A hatályos településrendezési eszközök alapján a tervezési terület beépítésre szánt területfelhasználási egységekkel 
nem érintett. Egyebekben megállapítandó, hogy a módosítás során új beépítésre szánt  terület kijelölésére nem 
kerül sor. 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési  területek,  zöldterületek,  erdőterületek,  mezőgazdasági  területek,  vízgazdálkodási  területek,  természetközeli 
területek, különleges területek) 

A  hatályos  településrendezési  eszközök  alapján  a  tervezési  terület  az  alábbi  beépítésre  nem  szánt 
területfelhasználási egységekkel érintett: 

‐  különleges beépítésre nem szánt rekreációs célú terület (Kb‐Re) 
‐  nem szerkezeti jelentőségű közlekedési terület (KÖu‐2) 

Megállapítandó, hogy a beépítésre nem szánt területek kapcsán módosításra a terv nem tesz javaslatot. 
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Hatályos TSZT – tervezési területtel  Hatályos SZT ‐ tervezési területtel 

A fenti tervrészleteken a tervezési terület piros körvonallal jelölt 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 

A  tervezési  terület  nem  érintett  szerkezetalkotó  és  tagoló  közlekedési  elemekkel,  így  további  vizsgálata  nem 
releváns. 

– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek, 

A  tervezési  területnek  a  szerkezetet meghatározó  közműhálózati  elemekkel  van  érintettsége  (középfeszültségű 
elektromos  vezeték  nyomvonala),  azonban  a módosítás  témájából  adódóan  (legkisebb  beépíthető  telekterület 
méretének  csökkentése)  nincs  kihatással  az  érintett  közműhálózati  elemre.  Azonban  megjegyzendő,  hogy  a 
beépítés  kapcsán  szükségessé  válhat  a  közműhálózati  elem  kiváltására,  amely  azonban  a  tervi  módosítástól 
független. 

– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

A tervezési  területen szerkezetalkotó vízfolyás nem található. Megállapítandó azonban, hogy a tervezési  terület 
keleti és nyugati oldalát két vízgazdálkodási területbe sorolt árok (10 és 26 hrsz.) határolja, azonban a módosításnak 
témájánál fogva nincsen hatása a területekre. 
Hatályos tervi zöldfelületi elem a tervezési területet nem érinti, a módosítás kapcsán új zöldterület kijelölésére nem 
kerül  sor. A módosítás a  szerkezetalkotó zöldfelületi  rendszertől  távol helyezkedik el, és a módosítás  témájánál 
fogva hatást nem gyakorol arra. 
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1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
A tervezési területeket az alábbi védelmi‐ és korlátozó elem érinti: 

‐  nemzeti park területe ‐ országos jelentőségű védett természeti terület (teljes területtel) 
‐  tájképvédelmi terület övezete (teljes területtel) 
‐  Natura 2000 terület – kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
‐  Natura 2000 terület – különleges madárvédelmi terület 
‐  oszágos ökológiai hálózat ‐ ökológiai folyosó övezet 
‐  nagyvízi meder terület ‐ átmeneti levezető sáv 
‐  nagyvízi meder terület ‐ áramlási holttér 
‐  szennyvíz nyomott vezeték 
‐  középfeszültségű elektromos vezeték 
‐  világörökségi várományos helyszín határa ‐ Pilis és Visegrádi‐hegység, királyi erdő a visegrádi királyi 

központtal, valamint a Kesztölc, Klastrom‐puszta pálos kolostor (teljes területtel) 

A változtatás célja 
A cél a módosítás kapcsán az alábbiak szerint foglalható össze: 

M1.  A Kb‐Re‐1 övezetbe sorolt 11/3 és 11/4 hrsz.‐ú ingatlanok területén a legkisebb beépíthető telekterület 
csökkentése  10.000 m2‐ről  3000 m2‐re,  amely  kapcsán  a  két  ingatlan  egyesítése  esetén  a  terület 
beépíthetősége biztosíthatóvá válik. 

Megállapítandó,  hogy  a módosítás  sem  területfelhasználási  változtatással,  sem  egyéb  Településszerkezeti  tervi 
módosítással nem jár. 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA 

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 

A  módosítás  a  fent  ismertetett  változtatási  cél  okán  nem  eredményez  területfelhasználási  módosulást,  így 
vizsgálata nem releváns. 

1.2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A  területrendezési  tervekkel  való  összhang  igazolása  nem  vált  szükségessé,  mivel  Településszerkezeti  Terv 
módosítására nem került sor. 

1.2.3. A VÁLTOZÁSOK HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK BEMUTATÁSA 

Dömös  Község  Önkormányzata  Képviselő‐testületének  100/2021. (XII. 14.)  Ny. Kt.  határozatával  elfogadott 
Településfejlesztési  Koncepciójában  megfogalmazott  alapelvekre  jelen  módosítás  tartalmánál  fogva  nem 
eredményez  olyan  hatást,  amely  a  vizsgálatot  szükségessé  tenné.  Azonban megállapítandó,  hogy  a  módosítás 
elfogadásával az 1. pontban meghatározott „Turisztikai központú gazdaság erősítése”‐hez hozzájárul. 
A fent leírtak okán a módosítás a hatályos Településfejlesztési Koncepcióval összhangot mutat. 
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B/2.  SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA 

Domborzati adottságok: 
A Lechner Nonprofit Kft. 2022. októberében biztosította a 
legfrissebb földhivatali alapadatokat, köztük a szintvonal 
rétegeit is. Adatszolgáltatás sorszáma: 2772. 
Az  adatok  alapján,  tervezési  terület  tökéletes  síkságon 
helyezkedik el, a módosítás területét egyetlen szintvonal 
érinti,  amely  106,25 m  adattal  rendelkezik.  A  hatályos 
tervi adatokhoz képest a  tervezési  területet érintő adat 
nem  változott,  így  az  érintett  tervlapokon  a  szintvonal 
nem került lecserélésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Alaptérképi adatok – Szintvonal 2022.10.06. 

 
A  jelen  munkához  kapott  állami  alapadatok  alapján  a 
tervezési  terület  mindkét  ingatlana  földhivatalilag 
művelés alól kivett besorolású, egyebekben belterület. A 
módosítást környezetében is kivett besorolású ingatlanok 
találhatók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Művelési ágak – Állami alapadatok 2022.10.06. 
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2.1.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 

Természetvédelem: 
A Duna‐Ipoly Nemzeti Park  Igazgatóság  jelen eljáráshoz csak az érintettség területére vonatkozóan szolgáltatott 
adatot 2022.10.14. levelében. 

A baloldalt bemutatásra kerülő természetvédelmi adatok 
a  tervezési  terület  tekintetében  a  2022.10.14. 
adatszolgáltatásnak  megfelelő  adatokat  tartalmazzák, 
míg  azon  kívül  esően  a  korábbi  2020.10.08.  adatok 
szerepelnek. 
A DINP  legfrissebb adatszolgáltatása alapján a  tervezési 
terület az alábbi természetvédelmi érintettséggel bír: 
‐ nemzeti park  területe  ‐ országos  jelentőségű védett 

természeti terület (teljes területtel) 
‐ tájképvédelmi terület övezete (teljes területtel) 
‐ Natura  2000  terület  –  kiemelt  jelentőségű 

természetmegőrzési terület 
‐ Natura  2000  terület  –  különleges  madárvédelmi 

terület 
‐ országos ökológiai hálózat ‐ ökológiai folyosó övezet 
Megállapítandó,  hogy  a  tervezési  területen  belül  a 
megküldött  lehatárolások  területe nem változott,  így az 
érintett tervlapokon az adatok nem kerültek lecserélésre. 

Forrás: DINPI adatszolgáltatása 2022.10.14. / 2020.10.18. 

2.1.3. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK 

Dömös Község közigazgatási területét a tájképvédelmi terület övezete teljes egészében lefedi, így a tervezési terület 
érintettsége is teljes. Jelen tervmódosítás, a módosítás tartalmánál fogva nem befolyásolja érzékelhető módon a 
tájképvédelmi  terület  övezetére  gyakorolt  hatásokat.  A  hatályos  Településrendezési  Eszközök  megfelelő 
javaslatokkal éltek a tájvédelmet és tájképvédelmet illetően. 

2.1.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK (BAÉ) VÁLTOZÁSA 

Jelen módosításhoz kapcsolódóan nem került sor területfelhasználási változtatásra, így a Településszerkezeti Terv 
módosítása sem tartozik a tervezési feladatok közé, ebből kifolyólag a biológiai aktivitásérték számítás elvégzésére 
nem kerültsor. Mindebből következően a Biológiai aktivitásérték (BAÉ) változás vizsgálata nem releváns. 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATAI 

A tervezési területen belül és annak környezetében a hatályos tervben nem található zöldfelületi rendszer meglévő 
és fejlesztési eleme sem. A módosítás kapcsán a zöldfelületi rendszerhez kapcsolódó új elem nem került kijelölésre. 
A  módosítás  tartalmánál  fogva  ez  nem  is  szükséges.  Mindebből  kapcsolódóan  jelen  fejezet  kidolgozása  nem 
releváns. 

2.2.2. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA 

A tervezési területen belül és annak környezetében a hatályos tervben nem található zöldfelületi rendszer meglévő 
és fejlesztési eleme sem. A módosítás kapcsán a zöldfelületi rendszerhez kapcsolódó új elem nem került kijelölésre. 
A módosítás tartalmánál fogva ez nem is szükséges. Jelen módosításnak nincs hatása a zöldfelületi rendszerre. 
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Országos Erdőállomány Adattár 
A tervezési terület erdőtervezett erdőkkel nem érintett a 
bal  oldalt  bemutatásra  kerülő  Pest  Megyei 
Kormányhivatal, Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály, 
Erdőfelügyeleti  Osztály  korábbi  adatai  (2020.10.06.) 
alapján.  Mindezt  a  https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 
található adatok is megerősítik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás:  PMKH  Földművelésügyi  és  Erdészeti  Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály korábbi adat 

2.2.3. ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A módosítás kapcsán nem kerül sor olyan változtatásra, amely befolyásolná a zöldfelületek ökológiai hálózatban 
betöltött szerepét, így jelen fejezet további vizsgálata nem releváns. 
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B/3.  KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

A tervezési területet nem érinti közúti országos‐, vagy térségi hálózati elem, azoktól távol helyezkedik el. 

3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 

A tervezési  területet nem érinti hatályos Településszerkezeti  tervi  szintű csomópont. Új csomópont kijelölésére 
nem került sor. Jelen fejezet további vizsgálata ebből kifolyólag nem szükséges. 

3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A tervezési  terület a közösségi közlekedés elemeitől  távol esik, azokra a módosításnak annak  tartalmánál  fogva 
nincs hatása, így jelen fejezet további vizsgálata nem releváns. 

3.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A  tervezett  EuroVelo 6  kerékpárút  nyomvonala  Pilismarót  irányából  a  Duna‐parton  vezetetten  jutott  el  a 
hajóállomásig,  amely  a  tervezési  területtől  északra  halad  el  közvetlenül  a  módosítás  mellett.  A  módosításnak 
közvetlenül  nincs  hatása  a  kerékpárút  fejlesztésére,  azonban  a  módosítás  kapcsán  a  területen  megvalósuló 
fejlesztés hozzájárul a kerékpárutat használók ellátásának javításához. 

3.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A hatályos településrendezési eszközökben csak néhány gyalogút kijelölésére került sor. Az egyik tervezett elem a 
tervezési  terület  nyugati  határának  szélén  halad  keresztül.  A  módosítás  kapcsán  jelen  tervezett  gyalogút 
fenntartásra  kerül, módosítására  nem  kerül  sor.  A  11/3  és  11/4  hrsz.‐ú  ingatlanok  közterületi  kapcsolatát  ez  a 
tervezett elem biztosítja. A gyalogúttól távolabb eső 11/3 hrsz.‐ú ingatlan a 11/4 hrsz.‐ú ingatlannal összevonásra 
tervezett, így a teljes terület közterületi kapcsolata biztosítottá válik a módosítás során. 

3.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A módosítás a parkolás biztosításának jogszabályi elvárásán nem változtat. 
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B/4.  KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

4.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

Vízgazdálkodás, vízellátás és szennyvízelvezetés: 
Dömös vízellátását és szennyvízelvezetését a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) üzemelteti. 

A  DMRV  Zrt.  korábbi  2018  áprilisában  megadott 
adatszolgáltatása alapján a tervezési terület vízellátással 
nem, míg szennyvízelvezetése megoldottnak tekinthető. 
Az  adatszolgáltatás  alapján  a  tervezési  terület  nyugati 
széléhez  közel  egy  200 KM PVC  nyomott  szennyvíz‐
vezeték halad keresztül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: DMRV Zrt. korábbi adatszolgáltatás 

Az E‐közmű adatszolgáltatása alapján a tervezési terület 
vízellátása  jelenleg  sem  megoldott,  szennyvízhálózati 
érintettsége  a  korábbi  adatszolgáltatáshoz  képest  nem 
változott. Ugyanaz a gyűjtővezeték halad át a területen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: E‐közmű 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés: 

A tervezési terület csapadékvíz elvezetése keleti és nyugati irányból is megoldható, az ott elhelyezkedő kiépített 
árkok területén (hrsz.: 10 és 26), illetve a nyugati oldalon kijelölt hatályos tervben található gyalogút területén. A 
természetvédelmi  érintettség  okán  fontos  a  csapadékvizek megfelelő  előkezelése  a  Dunába  történő  bevezetés 
előtt. 
Az  Észak‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  30052‐0002/2022.  iktatószámú  adatszolgáltatásában  megállapítja  az 
alábbiakat a csapadék‐ és belvizekhez kapcsolódóan: 

‐  a tervezési területen belül nincs az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízfolyás 
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‐  a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók nem 
érintik a térséget, 

‐  Dömös  kül‐  és  belterülete  a  Dr.  Pálfai  Imre  által  készített  belvíz‐veszélyeztetettségi  térkép  szerint 
belvízzel nem veszélyeztetett. 

4.2. ENERGIAELLÁTÁS 

Villamosenergia ellátás: 
A MAVIR Magyar Villamosenergia‐ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. korábbi adatszolgáltatása (Iktatószám: HLO‐
764‐2/2018/MAVIR)  alapján  a  települést  nem  keresztezik  átviteli  hálózat  létesítményei,  és  nem  érinti  átviteli 
hálózati fejlesztési elképzelés. 
A térség villamosenergia ellátását az E.ON Észak‐dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, Tatabányai kirendeltséggel. 

Az  E.ON  Észak‐dunántúli  Áramhálózati  Zrt.  korábbi 
adatszolgáltatása  (2018.  április)  alapján  a  tervezési 
terület  déli  oldalán halad  keresztül  két  középfeszülségű 
elektromos vezeték. 
A terület elektromos ellátása Kossuth Lajos út  irányából 
biztosítható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás:  E.ON  Észak‐dunántúli  Áramhálózati  Zrt.  korábbi 
adatszolgáltatás 

Az E‐közmű adatszolgáltatása alapján a tervezési terület 
villamosenergia‐vezetékekkel  való  érintettsége  nem 
változott az adatszolgáltatáshoz képest, a terület ellátása 
a  továbbiakban  is  biztosítható  a  Kossuth  Lajos  út 
irányából. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: E‐közmű  
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Vezetékes gázellátás: 
Az FGSZ Zrt. korábbi adatszolgáltatása (Iktatószám: UGK52000‐K‐584‐17‐ /2018) alapján a település területét nem 
érintik az FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázipari létesítmények, illetve azok biztonsági övezetei. 
Dömösön vezetékes gázszolgáltatás üzemel. A település gázellátását a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. biztosítja. 

A  TIGÁZ  Földgázelosztó  Zrt.  korábbi  adatszolgáltatás 
(2020.06.05.)  alapján  a  tervezési  terület  nem  érintett 
gázvezetékkel,  a  vezetékek  legközelebb  a  területhez  a 
Kossuth Lajos út mentén haladnak, ahonnan a rákötés a 
tervezett közterületek alatt megoldható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: korábbi TIGÁZ‐DSO Kft. adatszolgáltatás 

Az E‐közmű adatai alapján a tervezési területet továbbra 
sem érinti gázvezeték, a terület ellátása a Kossuth Lajos 
út irányából továbbra is megoldható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: E‐közmű 

4.3. HÍRKÖZLÉS 

Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 20/2020. (XII. 18.) NMHH 
rendelet  27. § (5)  bekezdése  szerinti  adatszolgáltatás  kérése  Dömös  Község  érintett  területére  vonatkozóan.  A 
rendelet említett bekezdése szerint: 

„Az elektronikus hírközlési fejezetekben rögzíteni kell, hogy a területet érintően van‐e előkészületben kormányzati célú, 
illetve  jelentős  elhelyezési  igénnyel  bíró  külön  célú  elektronikus  hírközlési  hálózatfejlesztés,  amelyek  esetében  ezek 
elhelyezési kérdéseit is érinteni kell.” 
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Mindezek alapján, az alábbi szolgáltatókat kereste meg az Önkormányzat, melyektől azt kérdezte, hogy a mellékelt 
tervezési  területeket  érinti‐e  alaphálózati  elemük,  illetve  van‐e  a  területekkel  kapcsolatban a  cégnek  fejlesztési 
elképzelése: 

‐  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
‐  Invitech ICT Services Kft. 
‐  Invitel Távközlési Zrt. 
‐  Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 
‐  MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A megkeresés alapján az alábbi szolgáltatóktól érkezett válasz: 

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
A  szolgáltató  adatszolgáltatása  alapján  a  tervezési 
területen az Invitel Zrt. alépítményes hálózattal van jelen. 
A  szolgáltatónak  Dömös  Községben  jelenleg  nincs 
hálózata,  azonban  a  közeljövőben  tervezi  a 
hálózatfejlesztését  a  településen,  engedélyezési  tervek 
ezzel kapcsolatban még nem állnak rendelkezésre. 
A  szolgáltató  a  bal  oldalt  bemutatásra  kerülő  Invitel 
adatot küldte meg adatszolgáltatásként. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás:  DIGI  Távközlési  és  Szolgáltató  Kft.  adatszolgáltatás 
érintettség területén 

Invitech ICT Services Kft. 
A  szolgáltató  által  megküldött  adatszolgáltatás 
(2022.10.06.) alapján a tervezési területen nem vezet át 
hírközlési nyomvonal, de a Duna  folyam  irányában a 04 
hrsz.‐ú ingatlan tervezési területhez közelebb eső részén 
halad át az Invitech‐Invitel közös hálózati eleme (2Lpe40, 
Fve 4*12 kábel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Invitech ICT Services Kft. adatszolgáltatás érintettség 
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MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
A  szolgáltató  által  megküldött  adatszolgáltatás  (2022.10.28.)  alapján  a  feladata  kormányzati  B2B  ügyfeleknek 
nyújtott  távközlési szolgáltatás,  lakossági ügyfelek kiszolgálása nem tartozik a  tevékenységi körébe. Egyebekben 
szövegesen  tájékoztatásra  kerül,  hogy  az  érintett  területen  az  MVM  NET  Zrt.‐nek  az  Invitel  Távközlési  Zrt. 
tulajdonában lévő alépítményben üzemel a 19‐24 szálig száltulajdona. 

E‐közmű: 
Az  E‐közmű  adatszolgáltatása  alapján  a  tervezési 
területen  nem  vezet  át  hírközlési  kábel.  Attól  északra 
elhelyezkedően a 04 hrsz.‐ú ingatlan tervezési területhez 
közelebb  eső  részén  vezet  el  egymás  mellett  három 
szolgáltató hírközlési nyomvonala: 
‐ Invitel Zrt. (Regionális szerepű (körzet‐) hálózat) 
‐ MVM NET Zrt. (Országos (gerinc‐) hálózat) 
‐ Invitech ICT Services Kft. (Regionális szerepű (körzet‐) 

hálózat) 
Mindhárom nyomvonal alépítményben vezetett. 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: E‐közmű 
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B/5.  KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Talajállapot: 
A  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Szolgálat  (MBFSZ) 
térképes adatbázisa  szerint a  tervezési  terület az alábbi 
talajok határán helyezkedik el: 
‐ Folyóvízi‐proluviális üledék 
‐ Folyóvízi üledék 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/ 

Vízminőség: 
Az  Észak‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  30052‐0002/2022.  iktatószámú  adatszolgáltatásában  megállapítja  az 
alábbiakat: 

‐  a tervezési területen belül nincs az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő vízfolyás 
‐  a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók nem 

érintik a térséget, 
‐  Dömös  kül‐  és  belterülete  a  Dr.  Pálfai  Imre  által  készített  belvíz‐veszélyeztetettségi  térkép  szerint 

belvízzel nem veszélyeztetett, 
‐  a tervezési terület az országos vízminőség‐védelmi területet nem érinti, 

A tervezési terület az adatszolgáltatás alapján érintett a 
nagyvízi meder alábbi zónáival: 
‐ átmeneti levezető sáv, 
‐ áramlási holttér. 
A  módosítás  csak  a  beépíthető  teleknagyság  tervezési 
területen  történő  csökkentéséről  szól,  és  a  beépítés 
egyéb  feltételei  a  hatályos  tervhez  képest  nem 
módosulnak,  így – az  Igazgatóság által  javasolt  előzetes 
konzultáció – jelen TRE‐módosítás kapcsán nem indokolt. 
Az ingatlanoknál a MÁSZ értéke 107, 87 mBf. 
Az  adatszolgáltatásként megküldött  partvonal‐  és  Duna 
parti sávja nem érinti a tervezési területet. 
 
 
 
 
 
Forrás: EDUVIZIG adatszolgáltatás (2022.10.18.) 
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Hidrogeológiai védőterületek: 
Az  Észak‐Dunántúli  Környezetvédelmi,  Természet‐
védelmi  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 korábbi adatszolgáltatás alapján a tervezési terület nem 
érintett. 
 
 
 
 
 
 
Forrás:  DMRV  Zrt.  korábbi  adatszolgáltatás  – 
Hidrogeológiai védőövezetek 

Vízminőség 
A  Győr‐Moson‐Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Vízügyi  Hatóság  35800/5921‐1/2022.ált. 
iktatószámú adatszolgáltatásában az alábbiakat állapította meg: 

‐  Dömös Község  területe  nem minősül  érzékeny  felszíni  vízként  kijelölt  vizek  vízgyűjtő  területének  a 
települési  szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny  felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 
szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján. 

‐  Dömös Község területe érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő településnek minősül 
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján. 

‐  A tervezési terület nem érinti sem üzemelő, sem távlati vízbázis védőövezetét. 
‐  Az  Igazgatóság  javasolja  a  gyakorlati  tapasztalatok  alapján  a  fakadó  és  szivárgó  vizek  által 

veszélyeztetett területeket, valamint a vízjárta területeket a szabályozási tervlapokon feltüntetni. 
  > A javaslatot az Önkormányzat a következő felülvizsgálat keretében kívánja teljesíteni. 

Zaj‐ és rezgésvédelem: 
A tervmódosítás kapcsán, annak tartalmánál fogva a zaj‐ és rezgésvédelem vizsgálata nem releváns. 

Levegőminőség 
A tervmódosítás kapcsán, annak tartalmánál fogva a levegőminőség vizsgálata nem releváns. 

Felszínborítás 
Az  Agrár‐vidékfejlesztési  Térképészeti  Főosztály  NFK‐
046887/002/2022  ügyiratszámon  érkezett 
adatszolgáltatása,  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító 
Rendszer  (MePAR)  adatai  alapján  az  alábbi  érintettség 
mutatható ki a tervezési területen: 
‐ elsősorban  nem  mezőgazdasági  hasznosítású, 

kistáblás terület (nyugati kisebb rész), 
‐ infrastruktúra, épített környezet, mesterséges felszín 

(keleti nagyobb rész). 
 
 
Forrás: MePAR adatszolgáltatás (2022.10.14.)
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B/6.  HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
(a  településrendezési  javaslatok  összhangja  a  hatályos  településszerkezeti  tervben  rögzített  elhatározásokkal,  területek 
aktiválása, ütemezése) 

Jelen tervmódosítás kizárólag a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet érinti. 
A hatályos  településrendezési eszközökben a Duna‐parton hosszú egybefüggő különleges beépítésre nem szánt 
rekreációs  célú  terület  (Kb‐Re)  kijelölésének  a  célja  a  turisztikához  kapcsolódó  fejleszthetőség  lehetőségének 
megteremtése. 
A  11/3  és  11/4 hrsz.‐ú  ingatlanok  területe  ezen  területfelhasználásba  esik.  A  két  ingatlan  azonos  tulajdonossal 
rendelkezik,  azonban  a  telkek  összevonásával  sem  teljesül  az  övezetre  előírt  legkisebb  beépíthető  telekterület 
10.000 m2  feltétele,  így  a  fejlesztési  szándék,  amely  már  a  felülvizsgálat  készítésekor  is  ismert  volt  nem  tud 
megvalósulni.  Ennek  okán  a  legkisebb  beépíthető  telekterület  3000 m2‐re  lecsökkentésre  kerül,  így  a  fejlesztés 
megvalósulhat. 
Az eredeti cél az volt, hogy a Dunaparton a fejlesztések megvalósításához ne történjen meg a terület felaprózódása, 
azonban  a  kialakult  állapotok  (tulajdon  viszonyok)  figyelembevételével  jelen  területen  nem  elérhető  a 
meghatározott  legkisebb  beépíthető  telekterület  10.000 m2  megvalósíthatósága,  így  a  fejlesztés  (építés) 
megvalósításához jelen területen engedmény szükséges. 
> A hatályos településrendezési eszközökben elhatározott célok jelen módosítás nyomán is megmaradnak. 
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B/7.  SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

M1. MÓDOSÍTÁS 

Elhelyezkedés: A tervezési terület két ingatlan területéhez kötődik (hrsz.: 11/3 és 11/4), amelyek a Duna folyamtól 
délre a Kossuth Lajos úttól északra helyezkednek el a Szent István király római katolikus plébániatemplom 
magasságában. A két ingatlan a 04 hrsz.‐ú ártér földhivatali besorolású ingatlannal határos dél felől. 

Módosítás  célja:  A  két  ingatlan  vonatkozásában  a  legkisebb  beépíthető  telekterület  csökkentése  10.000 m2‐ről 
3000 m2‐re, amely következtében a két ingatlan egyesítése esetén a terület beépíthetősége biztosíthatóvá 
válik. 

Hatályos  tervi  besorolás:  különleges  beépítésre  nem 
szánt  rekreációs  célú  terület  (Kb‐Re‐1),  nem 
szerkezeti jelentőségű közlekedési terület (KÖu‐2). 

  A  KÖu‐2  övezet  területén  egy  tervezett  gyalogút 
jelölt, amely a település központját kapcsolja össze 
a Duna‐parttal. 

Az alábbiakban a hatályos övezeti paraméterek kerülnek 
bemutatásra a Kb‐Re‐1 övezet kapcsán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Hatályos szabályozási tervi részlet (tervezési területtel) 

1  Az övezet 

jele 

A telekre meghatározott  Az épületre 

meghatározott 

2  beépítés 

módja 

legnagyobb 

beépítettség 

legkisebb 

beépíthető 

telekterület 

legkisebb 

zöldfelület 

legnagyobb épület‐

magasság 

3  %  m2  %  m 

18  Kb‐Re‐1  SZ  5 10 000 50  4,0
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Az elképzelt fejlesztéshez kapcsolódó módosítások: 
Az alap cél a két ingatlan beépíthetőségének biztosítása, 
amelyhez  kapcsolódóan  az  alábbi  módosításokra  került 
sor: 
‐ Jelenleg a két ingatlan az alábbi területtel bír: 

hrsz.: 11/3     2249,13 m2 
hrsz.: 11/4    1121,11 m2 
összterület:    3370,24 m2 
>  az  új  övezet  javasolt  legkisebb  beépíthető 
telekterület nagysága 3000 m2 

‐ A két ingatlan jelenleg és tervezetten egy tulajdonban 
van és lesz. A területfelhasználáson belül továbbra is 
cél  a  minél  nagyobb  egybefüggő  ingatlanok 
kialakulása. 
>  A  szabályozási  terven  két  telek  határán 
megszüntető  jel  (javasolt  szabályozási  elem)  került 
feltüntetésre. 
>  A  telekösszevonással  a  teljes  terület  közterületi 
kapcsolattal  bíróvá  válik,  a  tervezési  terület  nyugati 
felén kijelölt tervezett gyalogút kialakítása esetén. 

Forrás: Szabályozási tervi javaslat 

Javasolt új övezeti paraméterek (Kb‐Re‐1*): 

18a  Kb‐Re‐1*  SZ  5 3 000 50  4,0

Egyéb HÉSZ módosítások: 

A HÉSZ  előírásaiban  a  Kb‐Re‐1  övezetre  vonatkozó  egyéb  előírások  kiterjesztésre  kerültek  a  Kb‐Re‐1*  övezetre 
(HÉSZ 51. § (1), 54. § (2)). 
Illetve az érintett, egyébként is módosításra kerülő előírásokban a Kb‐Re‐1 és Kb‐Re‐2 övezeti jelek megjelenítése 
egységesítésre került, mivel néhány esetben egyéb jelölés került alkalmazásra (Kb‐Re/1, Kb‐Re/2).
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B/8.  KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

Dömös Község Önkormányzata az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005. (I. 11.) 
Korm.  rendelet  előírása  alapján  kikérte  a  környezet  védelméért  felelős  közigazgatási  szervek  véleményét  a 
környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről, illetve a környezeti értékelés tervezett tematikájáról. 

Ssz. 
Környezet védelméért felelős 

szerv 
Állásfoglalás 

1c 

Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Iktatószám: 
KE/NEF/0696‐2/2022 

A Népegészségügyi  Főosztály a  dokumentációban  bemutatottak  alapján  a 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

2b 

Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
Ügyszám: 
KE/8/717‐2/2022. 

Az  Állami  Főépítész  a  véleményében  megállapítja,  hogy  a  tervezett 
módosítás nem befolyásolja olyan mértékben a környezeti állapotot, hogy 
a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartaná. 

2d 

Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény‐ és Talajvédelmi Osztály 
Ügyszám: 
KE/040/2271‐2/2022. 

A Talajvédelmi  Osztály  a  környezeti  vizsgálat  elvégzését talajvédelmi 
szempontból nem tartja szükségesnek. 
Az  Osztály  az  eljárás  során  megállapította,  hogy  a  tervezett  állapot 
talajvédelmi érdeket nem sért. 
A  mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  földterületeken  a  talajvédelmi 
kötelezettségek  a  beruházások  létesítési  engedélyezési  eljárásai  során 
érvényesíthetők,  így  jelen  eljárásban  a  talaj  védelmét  biztosító  külön 
előírásokat az Osztály nem tett. 

2e 

Komárom‐Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Iktatószám:  
10278/2/2022. 

A Földhivatal megállapítja, hogy a megküldött Tájékoztató szerint a tervezési 
terület belterületi fekvésű ingatlanok területét érinti. 
A  belterületi  fekvésű  ingatlanok  –  függetlenül  attól,  hogy  azok művelési 
ágban  nyilvántartottak,  vagy  kivett  területként  szerepelnek  az  ingatlan‐
nyilvántartásban  –  a  Tfvt.  2 §  19.  pontjában  foglaltak  szerint  nem 
minősülnek  termőföldnek,  azokra  az  ingatlanügyi  hatóság  földvédelmi 
hatósági és szakhatósági hatásköre nem terjed ki. 
Mindezek  alapján  a  Földhivatal  megállapította  hatásköre  hiányát,  így  az 
érintett  ingatlanok  vonatkozásában  a  termőföld mennyiségi  védelmének 
vizsgálatára nincs szükség. 

2f 

Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága 
Bányászati és Gázipari Főosztály 
Budapesti Bányafelügyeleti Osztály 
Iktatószám: 
SZTFH‐BANYASZ/11379‐2/2022 

A  Bányafelügyelet  a  TRE  módosítással  kapcsolatban  megállapítja,  hogy
szakterületét  érintően  nem  tartja  szükségesnek  környezeti  vizsgálat 
lefolytatását és környezeti értékelés készítését. 

2g 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
Iktatószám: 
BP/FNEF‐TKI/5628‐2/2022. 

A  község  területén  természetes  gyógytényező  érintettsége nem áll  fenn, 
ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

2h 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 
Iktatószám: 
BP/2602/00757‐2/2022. 

A Hatóság a következő véleményt fogalmazta meg: 
„….. a rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti 
szempontból  szükségesnek  tartom  a  régészeti  terepbejáráson  alapuló 
környezeti  vizsgálat  lefolytatását,  amennyiben  nem  készül(t)  a 
részterületre  terepbejáráson  alapuló  örökségvédelmi  (régészeti) 
hatástanulmány.” 

2i 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 
Kémiai Biztonsági és Kompetens 
Hatósági Főosztály 
Iktatószám: 

A  Hatóság  Dömös  Község településrendezési  eszközeinek  módosításához 
észrevételt  nem  tesz,  kémiai  biztonsági  szempontból  annak  környezeti 
hatása  nem  várható,  így  a  környezeti  vizsgálat  elvégzését  nem  tartja 
szükségesnek. 
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56689‐2/2022/KBKHF  Kéri  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központot  kifogást  nem  emelő  vélemé‐
nyezőnek tekinteni. 

* A táblázatban azok a 2/2005. Korm. rendelet 3. mellékletében nevesített környezet védelméért felelős szervek szerepelnek, 
melyek a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt adtak. Nevüket a véleményadás időpontjában hatályos 
megnevezéssel használjuk. 

A környezeti vizsgálat szükségességének véleményezői közül a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztálya (Iktatószám: BP/2602/00757‐2/2022.) előzetes véleményében 
nyilatkozott a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségességéről, amelyet feltételhez kötött. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály: 
„…. alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti 
szempontból 

szükségesnek tartom 
a  régészeti  terepbejáráson  alapuló  környezeti  vizsgálat  lefolytatását, amennyiben  nem  készül(t)  a 
részterületre terepbejáráson alapuló örökségvédelmi (régészeti) hatástanulmány. 
Megállapítottam  az  Építési  és  Beruházási  Minisztérium  által  vezetett  közhiteles  örökségvédelmi 
nyilvántartás  aktuális  adatai  alapján,  hogy  a  tervezéssel  érintett  11/3  és  11/4  hrsz.‐ú  ingatlanok 
területén régészeti lelőhely nem ismert.” 

A  „Dömös Község Településrendezési  Eszközeinek  felülvizsgálata”  kapcsán 2021. december hónapban  régészeti 
terepbejárásra  alapozott  Örökségvédelmi  hatástanulmány  került  elkészítésre  a  település  teljes  közigazgatási 
területére  vonatkozóan,  amelyet  régészeti  terület  szempontjából  KUSTÁR  ROZÁLIA  régész  (90XZ52)  készített. 
Mindezekből következően a jelen Településrendezési Eszközök módosításával érintett területen a terepbejárásra 
alapozott örökségvédelmi (régészeti) hatástanulmány vizsgálata elvégzésre került. 

A  fentiekre  tekintettel  és  a  további  érintett  közigazgatási  szervek  állásfoglalásával  összhangban  a  környezeti 
vizsgálat elkészítése nem vált szükségessé. 
   



DÖMÖS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTT 11/3 ÉS 11/4 HRSZ.‐Ú INGATLANOK 
TERÜLETÉRE SZÓLÓ – MÓDOSÍTÁSA ● PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET ● TSZ.: 4517/2022. ● 2022. NOVEMBER HÓ 

 

  VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
  1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. ▪ HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E‐MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU 

32

B/9.  ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÁTTEKINTÉS 

9.1.  JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési tervének kidolgozása során. 
Ha a településfejlesztési terv készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 
hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem 
kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban 
az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból 
nem érintett. 
(2)  Az  örökségvédelmi  hatástanulmányban  megfogalmazott  értékvédelmi  terv  szerint  kell  meghatározni  az 
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési terveket.” 

Dömös  Község  rendelkezik  örökségvédelmi  hatástanulmánnyal,  mely  2021.  év  decemberében  készült  a 
közigazgatási terület egészére vonatkozóan. Az Örökségvédelmi Hatástanulmányt a VÁTI Városépítési Kft. jegyezte, 
elkészítésében  Kustár  Rozália  régész,  valamint  Molnár  Csilla  vezető  településtervező  vett  részt.  A  Tanulmány 
részletes  tartalmánál  fogva  eleget  tesz  az  örökségvédelmi  hatástanulmánnyal  szemben  fennálló 
követelményeknek. 
Fentiekre tekintettel jelen Településrendezési eszköz‐módosításnak nem feladata a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos  szabályokról  szóló  68/2018. (IV. 9.)  Korm.  rendelet  alapján  kidolgozott  örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítése. 
 
A tervezési területek műemlékkel, műemléki környezettel és régészeti lelőhellyel nem érintett. 
 
A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet hatályos szövegének 84.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja: 

„b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező 
múzeum, amely az újonnan beépítésre  szánt  területnek kijelölt  terület  terepbejárását  térítésmentesen, 60 
feltárásra alkalmas nap alatt végzi el,” 

Tekintettel arra, hogy a területen beépítésre szánt terület újonnan kijelölésre nem került sor, így a 68/2018. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 84.§ (2) bekezdés alapján terepbejárás lefolytatása nem szükségszerű. 
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9/2.  ÉRINTETTSÉG VIZSGÁLATA 

VILÁGÖRÖKSÉG, VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS TERÜLET 
Az UNESCO Világörökségi Listája alapján Dömös Község világörökség helyszínnel nem érintett. 
A Világörökség Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet Melléklete alapján Dömös 
Község világörökség várományos helyszínnel érintett. A települést érintő elemek a következők: 

‐  A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza 
  > Nem érinti a módosítás területét. 
‐  Esztergom  és  Visegrád  középkori  magyar  királyi  központok,  valamint  az  egykori  Pilisi  királyi  erdő 

területe – Pilis és Visegrádi‐hegység, királyi erdő a visegrádi királyi központtal,  valamint a Kesztölc, 
Klastrom‐puszta pálos kolostor (a település teljes közigazgatási területtel történő lefedettségű) 

  > Érinti a módosítás területét. 

MŰEMLÉK 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  Örökségvédelmi  Osztály 
KE/028/00555‐2/2022. ügyiratszámú adatszolgáltatása alapján a tervezési területnek nincs műemléki és műemléki 
környezeti adatokkal való érintettsége. 
Megállapítandó,  hogy  a  rendelkezésre  álló  korábbi  adatok  alapján  a  tervezési  területet  az  alábbi műemléki  és 
műemléki környezeti adatok veszik körbe: 

‐  „A ház udvarán Nep. Szt. János szobor exlege műemléki környezete” (azonosító: 27889) 
‐  „R. k. templom ex‐lege műemléki környezete” (azonosító: 27888) 
‐  „hajóállomás” elnevezésű általános műemléki védelem alatt álló elem (azonosító: 6143) 

Azonban a módosítás tartalmánál fogva nincs kedvezőtlen hatással a felsorolt műemlékekre. 

RÉGÉSZET 
Komárom‐Esztergom  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  Örökségvédelmi  Osztály 
KE/028/00555‐2/2022. ügyiratszámú adatszolgáltatása alapján a tervezési területnek nincs nyilvántartott régészeti 
lelőhely adatokkal való érintettsége. 
Megállapítandó, hogy a rendelkezésre álló korábbi adatok alapján a tervezési terület közelében egy nyilvántartott 
régészeti lelőhely található a 63862 azonosítójú „1700 fkm” megnevezésű szakmai védelem alatt álló lelőhely. A 
módosítás tartalmánál fogva nincs kedvezőtlen hatással a lelőhelyre. 

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK 
A  tervezési  terület  –  Dömös  Község  Önkormányzata 
Képviselő‐testületének  a  településkép  védelméről  szóló 
11/2017.  (XII.  12.)  önkormányzati  rendelete  alapján  – 
nem  érintett  sem  a  helyi  területi  védelem  alatt  álló 
terület, sem egyetlen helyi egyedi védelem alatt álló érték 
telke. 
Megállapítandó,  hogy  a  tervezési  terület  közelében 
található  a  helyi  egyedi  védelem  alatt  álló  érték  telkei 
közül  a  44.  táblázati  sorszám  alatt  szereplő  magtár 
épületének telke (hrsz.: 2/1), a magtár épülete azonban 
távol helyezkedik el a tervezési területtől. 
 
 
 
 
 
 

Forrás: a TKR helyi védett elemeinek érintettsége 
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TERVIRATOK 
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C/1. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

Dömös Község Településrendezési Eszközeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 11/3 és 11/4 hrsz.‐ú 
ingatlanok területére szóló módosítása tárgyú tervezési munka megalapozó vizsgálat és alátámasztó 

munkarészek tartalmi követelményeiről. 

 

Alulírott  LUX  ÉVA,  Dömös  Község  Főépítésze  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése, 3/C.§‐a, valamint 11.§ 
(6)  bekezdése  előírásainak  megfelelően,  a  tárgyi  munka  keretében  a  Megalapozó  vizsgálat,  valamint  az 
Alátámasztó munkarészek tekintetében az alábbi tartalmi részletezettséget írom elő: 

1.) Dömös  Község  ‐  a  VÁTI  Városépítési  Kft.  által  készített  ‐  100/2021. (XII. 14.)  Ny. Kt.  határozattal 
elfogadott Településfejlesztési Koncepciójához készült MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOT Dömös Község 
Településrendezési  Eszközeinek  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánított  11/3  és  11/4  hrsz.‐ú 
ingatlanok területére szóló módosításához változatlan tartalommal elfogadom. Bármely szükséges 
mértékű kiegészítést kizárólag az Alátámasztó munkarészen belül kérem szerepeltetni. 

 

2.) Az ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEKET  az  alábbi  táblázatban  szereplő  jelölések  szerint,  kizárólag az 
alászínezés nélküli fejezetek tekintetében tartom szükségesnek kidolgozni. 

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 
AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

   A  B  C  D  E 

1.    
Településszerkezeti 

terv 
Helyi építési 
szabályzat 

2.    
szövege
s 

rajzi 
szövege
s 

rajzi 

3.  1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, 
környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, 
javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és 
rajzi formában) 

           

4.  1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése) 

           

5.  1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

igen  igen  nem  nem 

6.  1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek, intézményi területek, különleges területek) 

igen  igen  nem  nem 

7.  1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek) 

igen  igen  nem  nem 

8.  1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek 
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 

igen  igen  nem  nem 
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– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas 
elemek, 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

9.  1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
– védőtávolságok, 
– táj és természetvédelmi elemek, területek, 
– kulturális örökségvédelmi elemek, 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

igen  igen  nem  nem 

10.  1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

           

11.  1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti 
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás 
bemutatása) 
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
– a javasolt módosítás és indoklása. 

igen  igen  nem  nem 

12.  1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

igen  igen  nem  nem 

13.  1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban 
megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

igen  nem  nem  nem 

14.  2. SZAKÁGI JAVASLATOK             

15.  2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK             

16.  2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata  igen  nem  igen  nem 

17.  2.1.2. Természetvédelmi javaslatok  igen  igen  igen  igen 

18.  2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok  igen  igen  igen  igen 

19.  2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása  igen  nem  nem  nem 

20.  2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és 
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, 
történeti kert) 

           

21.  2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési 
javaslatai 

igen  igen  igen  igen 

22.  2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása  igen  igen  igen  igen 

23.  2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

igen  igen  igen  igen 

24.  3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, 
hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb 
rendű szakági úthálózati elemek integrálása, 
területbiztosítás) 

           

25.  3.1. Közúti hálózati kapcsolatok  igen  igen  igen  igen 

26.  3.2. Főbb közlekedési csomópontok  igen  igen  nem  nem 

27.  3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

igen  igen  igen  igen 

28.  3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

igen  igen  nem  nem 
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29.  3.5. Kerékpáros közlekedés  igen  igen  igen  igen 

30.  3.6. Főbb gyalogos közlekedés  igen  igen  igen  igen 

31.  3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás  nem  nem  igen  igen 

32.  4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

           

33.  4.1. Viziközművek 
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz‐elvezetés) 

igen  igen  igen  igen 

34.  4.2. Energiaellátás 
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, 
egyéb) 

igen  igen  igen  igen 

35.  4.3. Hírközlés 
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

igen  igen  igen  igen 

36.  4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

igen  igen  igen  nem 

37.  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság‐védelem, zaj‐ és rezgésterhelés, 
hulladékkezelés vonatkozásában) 

igen  nem  igen  nem 

38.  6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos 
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

nem  nem  igen  igen 

39.  7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok 
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek 
összefoglalása) 

nem  nem  igen  nem 

40.  8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

nem  nem  nem  igen 

41.  8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

szürke alászínezés =   A jogszabály rendelkezései alapján kidolgozásra nem kerülő fejezetek. 
kihúzott és zöld alászínezés =   Főépítészi  állásfoglalás  alapján,  a  TRE  módosítása  keretében  kidolgozásra 

nem kért fejezetek. 
 
 
Dömös, 2022. augusztus hó 

 

     
.……………………………………. 

Lux Éva    
Dömös Község Főépítésze 
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C/4. KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA ÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 
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Tárgy: Dömös község településrendezési eszközeinek 

módosítása – 11/3 és 11/4 – környezeti vizsgálat 

szükségessége 

                                                                                                                                                                                              

Herman Jenőné 

polgármester 

Dömös Község Önkormányzata 

 

Elektronikus úton 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Dömös község településrendezési eszközeinek tárgyi módosításával kapcsolatban írt tájékoztatóban 

foglaltak alapján - az épített környezet védelme vonatkozásában - az alábbiakról tájékoztatom. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése szerint a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti 

meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége [Kvt. 43. § (5) bekezdés b) 

pontja] a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzat 

módosításánál. A környezeti vizsgálat lefolytatásában a Kormányhivatal, a fenti rendelet 4. § (2) 

bekezdése alapján vesz részt. 

A tervezett módosítás nem befolyásolja olyan mértékben a környezeti állapotot, hogy a 

környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartanám. 

Felhívom az önkormányzat figyelmét a Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: „ha a 

kidolgozó véleménye a környezeti vizsgálat szükségességéről eltér a környezet védelméért felelős 

szervek 4. § szerint megkapott véleményétől, a kidolgozó végleges döntését megelőzően az indokok 

tisztázása érdekében megbeszélést tart az érintett szervekkel.” 

A kiadmányozási jog Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a 

kiadmányozás rendjéről szóló 9/KMB/2020. (IV.01.) számú utasításának a III. fejezetének 11.2. 

pontjaiban foglaltakon alapul. 

  

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Kancz Csaba 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Faragóné Godó Mária 
állami főépítész 



 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

2890 Tata, Új út 17. 

tel: 06-34-795-148; e-mail: nto@komarom.gov.hu 

KRID: 512576958 

 

Ügyszám: KE/040/2271-2/2022. Tárgy: Dömös Község településrendezési 

eszközeinek módosítása, környezeti 

vizsgálat szükségessége – talajvédelmi 

szakhatósági vélemény 

Ügyintéző: Madarász Attila Hiv. szám: II/874-11/2022. 

 

 

 

Dömös Község Önkormányzata 

 

Herman Jenőné 

Polgármester 

 

2027 Dömös, Táncsics Mihály út 2. 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljáró Agrárügyi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: osztályom) Dömös Község 

településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességének 

megállapítása kapcsán indult eljárásában az alábbi 

 

talajvédelmi 

szakhatósági véleményt adja. 

 

Osztályom a környezeti vizsgálat elvégzését talajvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek. 

 

 

INDOKLÁS  

 

 

Osztályom, Dömös Község Önkormányzatának megkeresése alapján alakította ki fenti véleményét.  

 

Eljárásom során megállapítottam, hogy a tervezett állapot talajvédelmi érdeket nem sért. A 

mezőgazdasági művelés alatt álló földterületeken a talajvédelmi kötelezettségek a beruházások 

létesítési engedélyezési eljárásai során érvényesíthetők, így jelen eljárásban a talaj védelmét biztosító 

külön előírásokat nem tettem. 

 

Osztályom szakhatósági közreműködésének alapja az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. melléklet e) pontja, valamint az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése.  

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 116.§ (3) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112.§-a 

alapján adtam tájékoztatást. 
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Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése 

rendelkezik.  

 

 

Tata, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban 

 

 

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából, 

 

 

Molnár József  

 osztályvezető  







Szabályozott Tevékenységek  

Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály 

Budapesti Bányafelügyeleti Osztály 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu  Hivatali kapu: SZTFH 
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 v01 

 

VÉLEMÉNY  

 

Dömös Község Polgármestere megküldte a tárgyi megkeresést a Szabályozott Tevékenységek 

Felügyeleti Hatóságának (továbbiakban: Bányafelügyelet) vélemény kérése céljából. A 

Bányafelügyelet, mint illetékes hatóság kiadja az alábbi véleményt: 

Dömös község településrendezési eszközeinek a 11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok területére vonatkozó 

módosításához szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását és 

környezeti értékelés készítését.  

A Bányafelügyelet véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben biztosított jogkörében eljárva adja ki. 

Budapest, időbélyegző szerint 

 Dr. Biró Marcell 

 elnök 

 (hatáskör gyakorlója megbízásából) 

 Pályi György 

 osztályvezető 

 (kiadmányozó) 

Erről értesülnek: 

1. Dömös Község Önkormányzat, hivatali kapun 

2. Irattár 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/11379-2/2022 Hivatkozási szám: II./874-11/2022 

Tárgy: Dömös község településrendezési 

eszközeinek - kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánított 11/3 és 11/4 

hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – 

módosítása, környezeti vizsgálat 

 

 

  

Ügyintéző: Kovácsné Szatmári Tünde 

Telefon: +36 1 373 1812 

E-mail: tunde.szatmari.kovacsne@sztfh.hu 

  

mailto:sztfh@sztfh.hu
http://www.sztfh.hu/


 

 
Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Herman Jenőné polgármester 

részére 

 

Dömös Község Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/5628-2/2022. 

Ügyintéző: Cservenák Csilla/dr. Tamás Katalin 

Telefonszám: 06 (1) 465-3866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 
Hiv. szám: II./874-11/2022. 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Dömös község településrendezési eszköezeinek módosítása kapcsán, hivatkozott számú levelében 

történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a 

továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja. 

 

A község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén BFKH, mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg. 

 

BFKH felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésére, mely szerint:  
 
„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 
nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 
céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 
Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 

 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

 

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958). 
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Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

A BFKH kéri fentiek szíves elfogadását.  

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

             főispán megbízásából 

 

 dr. Somogyi Rozália 

 osztályvezető 

 

 

 

Melléklet: – 

 

Kapják: 

1. Címzett – Hivatali kapu  

2. Lux Éva főépítész (foepitesz@domos.hu) – elektronikusan 

3. Irattár 

 

mailto:foepitesz@domos.hu


 

 

Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 79-59050 

KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Herman Jenőné polgármester 

 

Dömös Község Önkormányzata 

 

2027 Dömös 

Táncsics Mihály u. 2. 

Iktatószám:  BP/2602/00757-2/2022. 

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin – Molnár Ádám 

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Dömös Község településrendezési eszközei-

nek (11/3–4 hrsz.-ú ingatlanok) részterületre 

vonatkozó módosítása – örökségvédelmi 

vélemény környezeti vizsgálat szükséges-

ségének meghatározásáról 

Hiv. szám: II./874-11/2022. 

Ügyintéző: Lux Éva főépítész 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban kapott megkeresésére az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti szempontból 

 

szükségesnek tartom 

 

a régészeti terepbejáráson alapuló környezeti vizsgálat lefolytatását, amennyiben nem készül(t) a 

részterületre terepbejáráson alapuló örökségvédelmi (régészeti) hatástanulmány. 

 

 

Megállapítottam az Építési és Beruházási Minisztérium által vezetett közhiteles örökségvédelmi 

nyilvántartás aktuális adatai alapján, hogy a tervezéssel érintett 11/3 és 11/4 hrsz.-ú ingatlanok 

területén régészeti lelőhely nem ismert.  

 

 

Tekintettel azonban arra, hogy a módosítással földmunkával járó beruházások 

megvalósíthatóságát készítik elő egy olyan részterületen, amelynek környezetében több, kiemelt 

védelemben is részesülő régészeti lelőhely található, ezért az esetlegesen előforduló régészeti 

örökség védelme érdekében elengedhetetlen a tervezési terület régészeti érintettségének 

tisztázása, amennyiben erre nem került volna sor korábban. Az előzetes, alapos (terepbejárással, 

lehetőség szerint fémkereső műszeres lelőhely- és leletfelderítéssel egybekötött) régészeti 

felderítés a jövőbeni beruházások tervezhetőségét is szolgálja. 

 

mailto:bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu
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A fentiekkel kapcsolatban felhívom az Önkormányzat figyelmét az alábbi jogszabályhelyekre:  

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.)  85/A. § (1) 

bekezdése szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési 

tervének kidolgozása során. Ha a településfejlesztési terv készítésekor nem készült, vagy a 

rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél 

régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. (2) Az örökségvédelmi 

hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel 

érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési terveket. 

 

Esetünkben az örökségvédelmi (régészeti) hatástanulmány kiválthatja a környezeti értékelést. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány részleteit a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 83. és 84. §§-ai szabályozzák 

részletesen. 

 

Továbbá, a Korm. rend. 84. § (1) bekezdése szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 

elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz és a településképi 

rendelet készíttetője köteles gondoskodni. A (2) bekezdés b) pontja szerint a helyi építési szabályzat 

kidolgozása során, a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az 

újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra 

alkalmas nap alatt végzi el. 

 

 

A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok 

érvényesülését és a területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság, a Komárom–Esztergom 

Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály, 2800 

Tatabánya, Bárdos László u. 2.) Kötv. 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell kérni. 

 

 

Jelen irat kiadmányozására Budapest Főváros Kormányhivatalának kiadmányozási rendjéről szóló 

3/2022.(III.23.) utasítás III. Fejezet III/DD. 295 pontja szerinti kijelölés alapján került sor. 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

főispán megbízásából: 

 

 

 

 

 

dr. Zelenyánszki Éva 

ügyintéző 

Erről értesül: 

1. Címzett + foepitesz@domos.hu  

2. Komárom–Esztergom Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Örökségvédelmi Osztály, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 

mailto:foepitesz@domos.hu
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Tárgy: Dömös 11/3‐4 hrsz‐ú ingatlanok
Feladó: "Mike Eszter" <mikee@dinpi.hu>
Dátum: 2022. 10. 14. 13:05
Címze : <szilvia.paksi@va k .hu>

Kedves Szilvia!

Dömös Község Önkormányzata adatszolgáltatás vége  megkereste Igazgatóságunkat, hogy a 11/3 és 11/4 hrsz‐ú
ingatlanokat érintő táj‐ és természetvédelmi szempontú kijelölés ala  álló területek lehatárolását megküldjük.
Levelükben kérték, hogy a digitális adatszolgáltatást a Te email címedre küldjük. Csatoltan küldöm tehát az
ingatlanokat  részben érintő természetmegőrzési és madárvédelmi Natura 2000 területek, valamint az ökológiai
hálózat ökológiai folyosó övezetét shp formátumban. Az ingatlanok teljes területe része a Duna‐Ipoly Nemze
Parknak, mint országos jelentőségű véde  természe  területnek, valamint a tájképvédelmi terület övezetnek. Ezen
két lehatárolst nem küldöm, hiszen mindkét ingatlan teljes teürletét érint.

Üdvözle el,
Mike Eszter
természetmegőrzési referens
Duna‐Ipoly Nemze  Park Igazgatóság

Mellékletek:

Natura2000_madarvedelmi.cpg 5 bájt

Natura2000_madarvedelmi.dbf 248 bájt

Natura2000_madarvedelmi.prj 511 bájt

Natura2000_madarvedelmi.shp 268 bájt

Natura2000_madarvedelmi.shx 108 bájt

Natura2000_termeszetmegorzesi.cpg 5 bájt

Natura2000_termeszetmegorzesi.dbf 248 bájt

Natura2000_termeszetmegorzesi.prj 511 bájt

Natura2000_termeszetmegorzesi.shp 340 bájt

Natura2000_termeszetmegorzesi.shx 108 bájt

okologiai_halozat_okologiai_folyoso_ovezet.cpg 5 bájt

okologiai_halozat_okologiai_folyoso_ovezet.dbf 174 bájt

okologiai_halozat_okologiai_folyoso_ovezet.prj 511 bájt

okologiai_halozat_okologiai_folyoso_ovezet.shp 340 bájt

okologiai_halozat_okologiai_folyoso_ovezet.shx 108 bájt
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központi telefonszám: +36 96 500-000 . cím: H-9021 Győr, Árpád út 28-32. e-mail: titkarsag@eduvizig.hu 
. honlap: www.eduvizig.hu 

Tárgy: Dömös településrendezési eszközeinek módosítása - adatkérés 

 

 

 

 

 

Dömös Község Önkormányzata 

 

Dömös 

Táncsics Mihály út 2. 

2027 

 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Dömös Község településrendezési eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánított 11/3 és 11/4 hrsz-ú ingatlanok területére szóló – módosítása 

tárgyú adatkérésükkel kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adjuk: 

 

A 11/3 és 11/4 hrsz.-ú területeken nincs a vagyonkezelésünkben lévő 

vízfolyás. 

 

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási 

célú szükségtározók nem érintik a térséget. 

 

Dömös kül- és belterülete a Dr. Pálfai Imre által készített belvíz-

veszélyeztetettségi térkép szerint belvízzel nem veszélyeztetett. 

 

Országos vízminőség-védelmi területet nem érintenek.  

 

A Dömös 11/3 és 11/4 hrsz ingatlanokat érintő településrendezési eszközök 

módosításához mellékeljük a nagyvízi meder zónáira-, partvonalra-, a Duna 

parti sávjára vonatkozó adatszolgáltatásunkat. 

 

Az ingatlanoknál a MÁSZ értéke 107, 87 mBf. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tárgyi ingatlanok átmeneti áramlási holttérben 

vannak. A településrendezési terv során a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

és 83/2014 (III. 14.) Kormányrendelet alkalmazása fokozottan szükséges. 

Javasoljuk előzetes konzultálció megtartását igazgatóságunkkal az 

elfogadható megoldásokról. 

 

 

                              Tisztelettel: 

          

                         Németh József 

                           igazgató 

Dátum: 

2022. 10. 18. 

 

Címzett 

hivatkozási 

száma: 

II./874-9/2022. 

 

Címzett 

ügyintézője: 

 

Iktatószám: 

30052-0002/2022. 

 

Előadó: 

Tardos András 
 

IGAZGATÓ 



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

VÍZÜGYI HATÓSÁG

Iktatószám: 35800/5921-1/2022.ált Tárgy:  Dömös  Község  településrendezési  eszközök
módosítása – adatszolgáltatás 
Hiv. szám: II/874-6/2022.
Ügyintéző: Gottwald Erzsébet
Telefon: +36-96-518-297

Dömös Község Polgármestere

Dömös
Táncsics M. u. 2.
2027

Tisztelt Herman Jenőné Polgármester Asszony!

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:
Igazgatóság) Dömös Község településrendezési eszközök módosításával (11/3 és 11/4 hrsz.-ú
ingatlanok) kapcsolatban  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. és 7. pontja alapján
a következő adatszolgáltatást adja:

1. Dömös Község területe nem minősül érzékeny  felszíni vízként kijelölt vizek vízgyűjtő
területének  a  települési  szennyvíztisztítás  szempontjából  érzékeny  felszíni  vizek  és
vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.

2. Dömös  Község  területe  érzékeny felszín  alatti  vízminőség  védelmi  területen  lévő
településnek minősül a felszín alatti  víz állapota szempontjából  érzékeny területeken
levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján.

3. A tervezési terület nem érinti sem üzemelő, sem távlati vízbázis védőövezetét. 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről,  valamint  illeszkedésük,  kidolgozásuk,  egyeztetésük,  elfogadásuk  és
közzétételük részletes szabályairól 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9/A. §-a és 14. számú
melléklete alapján a nagyvízi meder vonatkozásában az előzetes adatszolgáltatásra kötelezett
államigazgatási  szerv a területi  vízügyi  igazgatóság (Észak-dunántúli  Vízügyi Igazgatóság,
9021 Győr, Árpád u. 28-32.).
Az Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében
a nagyvízi  mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó szabályokról
szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  83/2014.  (III.  14.)  Korm.
rendelet)  19.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  fakadó  és  szivárgó  vizek  által  veszélyeztetett
területeket a  településszerkezeti  tervben, illetve a  helyi építési szabályzatban a vízügyi
hatóság, illetve a vízügyi igazgatási szerv javaslata alapján kell feltüntetni. A 83/2014. (III.
14.) Korm. rendelet  (3) bekezdése alapján  a fakadó és szivárgó vizek által  veszélyeztetett
területekre  vonatkozó  korlátozásokat,  tilalmakat  a  helyi  építési  szabályzatban  kell
megállapítani  az  arra  illetékes  vízügyi,  valamint  környezetvédelmi  és  természetvédelmi
szervek és  az  árvízvédelmi  töltés  fenntartójának  véleménye  alapján.  A  83/2014.  (III.  14.)
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Korm. rendelet 20. §-a szerint a vízjárta területekre a 19. § (1) bekezdésének rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ilyen területeket a településszerkezeti tervekben
és  a  helyi  építési  szabályzatban -  a  terület  felhasználását  veszélyeztető  körülményekkel
együtt  -  fel  kell  tüntetni.  Az Igazgatóság gyakorlati  tapasztalatai  alapján a  fakadó és
szivárgó vizek által veszélyeztetett területeket, valamint a vízjárta területeket javasolja a
szabályozási tervlapokon feltüntetni.
A  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról
szóló  9/2019.  (VI.  14.)  MvM  rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  nagyvízi  meder
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

Az  Igazgatóság  adatszolgáltatását  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §
szerinti eljáráshoz adta meg.

A  Hatóság  hatáskörét  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet) 10.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja  és  10.  §  (3a)  bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja
meg.

Kelt, Győr, az elektronikus dátumbélyegző szerint

Tisztelettel:
                                                                               Sallai Péter tű. dandártábornok

      tűzoltósági főtanácsos
                                                                                                   igazgató

nevében és megbízásából:   
Sipos Bernadett

hatósági szolgálatvezető-helyettes

Készült: 1 példány
Terjedelem: 4 oldal
Továbbítva: Hivatali Kapu
Kapja: 1. Dömös Község Polgármestere (2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.) 

2. Irattár

__________________________________________________________________________________________
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36(96) 529-530 
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35800/5921-1/2022.ált. 



Tárgy: Dömös Község Településrendezési eszközeinek‐ kiemelt fejlesztési terüle é nyilváníto  11/3
és11/4 hrsz.‐ú ingatlanok területére szóló‐ módosítása, Elektronikus hírközlési munkarész ‐
Adatszolgáltatás kérése (ikt.szám: II./874‐10/2022.)
Feladó: Fűry Andrea <andrea.fury@digi.hu>
Dátum: 2022. 10. 20. 9:30
Címze : <szilvia.paksi@va k .hu>
CC: 'Schlo er József'' <jozsef.schlo er@digi.hu>, <kozmuegyeztetes@digi.hu>,
<kozmuegyeztetes@invitel.co.hu>

Tisztelt Paksi Szilvia!

Dömös Község Önkormányzata levélben adatszolgáltatást kért a Invitel Zrt.‐től településrendezési eszközeinek
módosításával kapcsolatban, a levélben Önt jelölve meg a településrendezési eszköz készítőjének és címze nek.

Csatolva küldöm a tárgyi iktatószámú levélben igényelt adatot.

A tervezési területen az Invitel Zrt. alépítményes hálóza al van jelen. A DIGI KFT‐nek Dömös Községben nincs
hálózata, de a terüle leg illetékes kollegám jelezte, hogy a közeljövőben a Digi K . tervez i  hálózatot építeni, de
hivatalos és engedélyeze  tervek még nincsenek ezzel kapcsolatban.

Amennyiben a munkálatok kiterjednek a közterületre is, arról tervet kell készíteni, amit fel kell tölteni az e‐közmű
rendszerbe közműegyeztetés céljából ("közműegyeztetés" kérelem  pussal).

Üdvözle el,

Fűry Andrea Judit
Közműegyeztető munkatárs

1134 Budapest, Váci út 35.
andrea.fury@digi.hu
+36 50 102 12 74
www.digi.hu

Mellékletek:

Domos_Invitel_adat.pdf 3,7 KB

Dömös Község Településrendezési eszközeinek- kiemelt fejlesztési... imap://szilvia%2Epaksi%40vatikft%2Ehu@mail.vatikft.hu:993/...
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www.net.mvm.hu 
                
 

MVM NET Zrt.    Tel.: +36 1 304 3300 
Cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.  Fax: +36 1 202 0891 
Postacím: 1555 Budapest, Pf.: 105.   Cégjegyzékszám: 01-10-047348 

 

 

Címzett: Herman Jenőné  Küldő: MVM NET Zrt. 

 polgármester  Műszaki Igazgatóság 

 Dömös Község Önkormányzat Ügyintéző:  Koháriné Berki Mariann    

E-mail: szilvia.paksi@vatikft.hu Telefon:  304-2160 

Hiv.szám: II./874-10/2022 E-mail:  kozmu@mvmnet.hu 

Dátum:   2022. október 28. Oldalak: 1 

Tárgy:    Adatszolgáltatás Iktatószám: E-NET-5586/2022 

 
 
 
 
 
Tisztelt Herman Jenőné! 
 

 

 

Köszönettel vettük Dömös Község Településrendezési Eszközeinek - 11/3 és 11/4 hrsz. ingatlanok területére 

elektronikus hírközlési munkarész ADATSZOLGÁLTATÁS kérése tárgyában küldött megkeresésüket, melyre az 

alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 

 

Az MVM NET Zrt. kormányzati és B2B ügyfeleknek nyújt távközlésiszolgáltatásokat, lakossági ügyfelek 

kiszolgálása nem tartozik a tevékenységi körünkbe. 

 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett helyrajziszámú ingatlanokon az MVM NET Zrt.-nek az Invitel 

Távközlési Zrt. tulajdonában lévő alépítményben üzemel a 19-24 szálig száltulajdona. 

 

Kérjük a nyomvonalrajzot illetően az Invitel Zrt.-t, mint az alépítmény tulajdonosát szíveskedjenek megkeresni. 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 
 
 
Vágó Zsolt  Feil László  
főmérnök optikai hálózatok osztályvezető 
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