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1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Kismaros Község a Közép-Magyarország régióban, Pest megye északi részén és a
Szobi járásban fekszik. A Duna folyó bal partján helyezkedik el. Nagymaros Város,
Márianosztra Község, Szokolya Község, Verőce Község és Kisoroszi Község,
határolja. A szomszédos települések közül, az azonos Duna parton elhelyezkedők
mindegyike a Szobi járáshoz tartozik. Keresztül halad a településen a 12 sz. [VácSzob] másodrendű főút, illetve a 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal. A főúti és
vasúti kapcsolat a főváros és Vác irányába biztosított.
A TEIR rendszer térinformatikai adatbázisa tartalmazza a magyarországi
munkaerőpiaci vonzásközpontok (Local Labour System – LLS) elhelyezkedését. Az
adatbázis szerint Kismaros Vác város munkaerőpiaci vonzáskörzetébe tartozik. A
térségben még Budapest és Szob jelenik meg, mint munkaerőpiaci vonzásközpont.
Esztergom város irányába közvetlen főúti közlekedési kapcsolat nem biztosított,
így munkaerőpiaci vonzásközpont hatását, csak kedvezőbb közlekedési
kapcsolatok fennállása esetén fejtené ki Kismarosra. (Az alábbi ábrákon Kismarost
kék színnel jelöltük. A fejezethez az 1. számú térképmelléklet tartozik.)

Munkaerőpiaci vonzásközpontok (LLS) –
Települések népességszámuk szerint arányos
Forrás: TEIR rendszer
körökkel jelölve – Forrás: DTA50
https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./ApplicationDefinition.xml

A munkaerőpiaci vonzásközpontokon felül megvizsgáltuk a Kismarosra ingázók,
illetve a Kismarosról ingázók számát. Az ingázók száma megmutatja, hogy
munkaerőpaici szempontból mely települések vannak hatással Kismarosra, illetve,
hogy Kismaros mely településekről vonz munkaerőt.
A TEIR rendszer településhálózati alkalmazásából tízes pontossággal kérhetők le
az ingázási adatok. A településről a legtöbben Vácra (280 fő), illetve Budapestre
(190 fő) ingáznak. Alacsonyabb számban még Dunakeszire, Gödre, Verőcére,
Nagymarosra, Szokolyára és Szobra ingáznak. Összesen Kismarosról körülbelül
560 fő ingázik más településre, mely az aktív korú népesség közel fele.
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Kismarosra összesen körülbelül 90 fő ingázik Nagymarosról, Kóspallagról,
Szokolyáról, Verőcéről, Vácról és Budapestről.

Ingázás Kismarosról
Ingázás Kismarosra
Forrás: TEIR rendszer
Forrás: TEIR rendszer
https://www.teir.hu/telephalo2012/telephalo.html?ApplicationDefinition=./ApplicationDefinition.xml

Összegzés:
Kismaros Község térségi helyzetét a Duna, a Börzsöny, a 12 sz. főút és a
vasútvonal határozzák meg. Főúti kapcsolata, valamint a Duna mint vízi
út
jelenléte
peremhelyzetét
ellensúlyozza.
Közlekedés-földrajzi
adottságaira a Duna hidak elhelyezkedése rányomja bélyegét. Állandó
kapcsolatot biztosító áthaladást Esztergomnál a Mária Valéria-híd, illetve
Szentendre alatt a Megyeri-híd biztosít. Budapest hatása éppen ezért
erőteljesen érvényesül, miközben a légvonalban 20 km-re fekvő
Esztergommal a kapcsolat szinte teljesen hiányzik. Budapest mellett Vác
a kismarosi munkavállalók fő célterülete.
A szomszédos 5 település közül Nagymaros és Verőce lélekszáma
magasabb, míg a további három település lélekszáma alacsonyabb.
Területét tekintve egyedül Kisoroszi területét előzi meg.
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1.2.
A
TERÜLETFEJLESZTÉSI
DOKUMENTUMOKKAL
(ORSZÁGOS
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS
MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS
PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Az alábbiakban a magasabb szintű fejlesztési dokumentumok célrendszerét, illetve
Kismarosra, vagy a térségre vonatkozó megállapításait vizsgáltuk.
Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
(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
 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
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Pest megyére vonatkozó fejlesztési irányok az OFTK szerint
„Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések
ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a
lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi
megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi
kohézió, az esélyegyenlőség javítása.
A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest
megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai
adottságainak jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer
fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és
vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos
területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett
vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér
kialakítása.”
Kismaros térségi elhelyezkedése az OFTK szerint
Az OFTK funkcionális térségeket
bemutató
ábrája
szerint
Kismaros az alábbi térségekbe
tartozik:
- Budapest körüli rekreációs
zóna
Gazdasági-technológiai
magterület
Turisztikai
funkciójú
terület
(34.
ábra
–
Funkcionális
térségek)

Az OFTK a KSH szerinti
agglomeráció
lehatárolásán
felül
is
meghatározza
a
Budapesti
agglomeráció
területét.
E
szerint
Kismarost
a
városhálózati
elhelyezkedése
alapján,
a
Budapesti
agglomeráció
részének
tekinti.
(39. ábra – Városhálózat)
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Az OFTK szerint Kismaros a
különleges
táji
értékekkel,
rekreációs
funkciókkal
bíró
térségek közé tartozik.
Ezen belül a Dunakanyar
kultúrtáj részét képezi.
(42. ábra – Kultúrtájak)

Kultúrtájakra vonatkozó fejlesztéspolitikai feladatok:
- A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet
megőrző gazdálkodás támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás).
- A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és
településkép is megőrzendő érték ezekben a térségekben.
- Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző
hagyományos mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható
fejlesztése.
- A helyi közösségek, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése.
- A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi
értékek bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra,
szálláshelyek, desztináció menedzsment kialakítása.
- Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának
megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet
romboló beépítés megakadályozása.
- Az időben és térben koncentrált vendégforgalom
meghosszabbításával, sokoldalú turisztikai kínálattal.

szétterítése,

a

szezon

- Több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való túlzott
függés legalább szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban.
- A ”Silver economy” lehetőségeinek kihasználása.
- A kellemes környezetben alkotóhelyek és távmunka lehetőségek biztosításával a
kvaterner és K+F szektorbeli munkahelyek teremtése.
- A fokozott környezeti terhelés megelőzése, illetve környezettechnológiai
fejlesztésekkel annak kezelése, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés,
a zaj- és a levegőminőség-védelem fejlesztése fokozott prioritás ezekben a térségekben.
- A helyi lakosság számára is hosszú távon élhető, vonzó lakóhelyként kell megőrizni a
frekventált településeket, amit célirányos ingatlanpolitikával, szabályozással, képzésekkel,
a fiatalok munkahelyhez és lakáshoz jutásának támogatásával, családbarát települések
kialakításával lehet segíteni.
- A turisztikailag frekventált térségekben a vízparti turizmus esetében árnyékolási
fejlesztések megvalósítása.
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Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2030 (2013.november 29-i ülésén
jóváhagyta Pest Megye Közgyűlése)
A KONCEPCIÓ ÁTFOGÓ, STRATÉGIAI ÉS HORIZONTÁLIS CÉLJAI
Jövőkép
-

Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye
– A gazdasági környezet megújítása

Átfogó célok
-

Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, együttműködő
egyén és közösségek
Stratégiai célok:






-

A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi
értékek előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom
erősítése
Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső
kapcsolati hálójának fejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása
Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása,
kiemelt hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra
Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az
oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a
kultúra, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi
identitás erősítése

Gazdaság dinamizálása – az értékteremtő képesség növelése a térség
adottságaira építve
Stratégiai célok:







-

A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése;
több lábon álló gazdaság; a technológia és tudásintenzív, valamint a
foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése
Gazdasági
húzótérségeink
innovációs
teljesítményének,
versenyképességének, exportjának növelése
Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő
képesség erősítése kiemelten az M0 mentén a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtér térségében
A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai, illetve a lemaradó Aszódi,
Ceglédi és Ráckevei térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása

Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása – a lokális- és makrotérségi
érdekeket kiszolgálni tudó, fenntartható környezet
Stratégiai célok:






Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési
kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos
térstruktúra kialakulása érdekében
A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és
vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést
Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra,
takarékos területhasználat, épített és környezeti értékek megóvása és
fejlesztése
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Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem
a térségek és települések fejlődésének szolgálatában

Pest Megyei Duna stratégia megvalósítása és a Homokhátság térségének
komplex fejlesztése

Horizontális célok
-

Területi és társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás
Partnerség, együttműködés
Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika
Hatékonyság
Identitás erősítés, megyei profil
Értékmegőrzés, értékteremtés

Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása - Operatív célok a PMTFK szerint
-

-

-

-

-

A Duna, mint nemzetközi- és belföldi vízi út fejlesztése, a Duna menti
közlekedési lehetőségek jobb kihasználása, a Dunához kapcsolódó-, hiányzó
közlekedési hálózati elemek megépítése, a környezetbarát kereskedelmi és
turisztikai hajózás fejlesztése, az áruszállítás, a logisztika és a kapcsolódó
szolgáltatások terén meglévő lehetőségek jobb kihasználása
o Kikötők, kompok és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúrák
komplex fejlesztése
Duna, mint turisztikai potenciál erősítése
o A Limes és a Dunakanyar turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségek
jobb kihasználása
o A sport célú hajózás és a kapcsolódó infrastruktúra helyzetének
javítása (kikötők, csónakházak, javító-és üzemanyag töltő bázisok
kialakítása, fejlesztése)
o A dunai strandok, szálláshelyek, kempingek, vendéglátó ipari
létesítmények fejlesztése
o Sport célú egyesületek, szervezetek programjainak támogatása
o A horgászturizmus feltételeinek javítása
o A természeti örökség, a vizes élőhelyek bemutatása, ökológiai
szolgáltatások erősítése
o Duna Régió Főutcája – a vízparti sáv élmény-szerűvé tétele,
Dunavölgyi panoráma út kialakítása
o Tematikus utak kidolgozása
A Duna vízgazdálkodási lehetőségeinek kihasználása
o Árterületek erdő és vadgazdálkodási lehetőségeinek kihasználása
o Dunai vízgyűjtő-gazdálkodás – a jó ökológiai állapot elérése, a Duna
vízgyűjtőn lévő felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása
A Duna természetes élővilágának védelme és a Duna-menti területek
természetvédelme
o Az élővíz értékeinek, a part menti területek biodiverzitásának
megőrzése és növelése
o A Duna és mellékvízfolyásai vizes élőhelyeinek rehabilitációja
Árvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok elvégzése
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Összehangolt árvízvédelem – árvízvédelmi előrejelző, monitoring
rendszerek állapota, azok továbbfejlesztése.
o Vízvédelmi infrastruktúra fejlesztése
o Klímaváltozás hatásainak mérséklése
Lakófunkciók a Duna mentén – biztonságos Duna térség
o Minőségi lakóterületek kialakítási lehetőségének megvizsgálása a
Duna szűkebb vonzáskörzetében, kiemelt figyelemmel az Ipolymente térségre (Szobi kistérség)
o Lakóhajók elhelyezésének lehetőségei – parkok a Dunán
o Az energia-ellátás biztonságának javítása
o

-

Kismaros térségi elhelyezkedése az PMTFK szerint
A PMTFK szerint Kismaros Vác
és Esztergom térségi központok
között fekszik. A Koncepció
Szob
várost
jelöli
meg
mikrotérségi központnak.

Térségi központrendszer (2. ábra)
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A Koncepció 15. ábrája szerint
Kismaros az alábbi fejlesztési
célterületekbe tartozik:
Turisztikai,
rekreációs
fejlesztések célterülete
Térségi
felzárkóztatás
célterülete

Kevésbé fejlett térségek fejlesztése (15. ábra)

A PMTFK 131. oldalon lévő
ábrája szerint Kismaros az Ipoly
mente térséghez tartozik.
(Kismaros az Ipoly Eurorégió
területéhez tartozik.)

A koncepció az alábbi operatív célokat fogalmazza meg az Ipoly mente térségre
vonatkozóan:
- „A Börzsöny program”, mint komplex felzárkóztatási akció-csomag célkitűzéseinek megvalósítása
együttműködve Nógrád megyével és a határon túli területekkel is.
- A felértékelendő táji-, természeti potenciálok megőrzése és fejlesztése.
- A határmenteségből adódó hátrányok felszámolása.
- A tervezett Ipoly hidak megépítése, ezzel a térség zártságának oldása.
- A térségi közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztését akadályozó adminisztratív korlátok
lebontása, Esztergom és Párkány közösségi közlekedéssel való elérhetőségének biztosítása.
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- A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok bővítése a foglalkoztatás növelése érdekében.
- A táji potenciálok kihasználása a tájgazdálkodás lehetőségeire építve.
- Az erdőgazdálkodásban lévő potenciálok fokozott kihasználása.
- A bogyós gyümölcsök termesztési hagyományainak felélesztése és a termelésre épített feldolgozói
vertikum összehangolt fejlesztése (a foglalkoztatottság és a megélhetés lehetőségeinek bővítése, a
megtermelt jövedelem mind nagyobb arányának helyben tartása érdekében).
- A térségi gazdaság megerősítése.
- Szob térségi foglalkoztató központ szerepének erősítése.
- A turizmus, a szabadidő eltöltés (Börzsönyi Kisvasút), a rekreáció sajátos formáinak
fejlesztése, a szálláshelyek bővítése, minőségük javítása.
- A turizmus fejlesztését indokolatlanul akadályozó építési korlátozások felszámolása (a táji értékek
megőrzésének és fejlesztésének fenntartása mellett).
- A helyi társadalmak közösségi tradícióinak fejlesztése a népesség megtartása érdekében.
- Az idősödő népesség ellátását szolgáló speciális ellátó rendszerek fejlesztése.
- A térség népességvonzó képességének növelése, a tájfenntartáshoz, a táji turisztikai potenciálok
kihasználásához nélkülözhetetlen fiatalabb, aktívabb és képzettebb rétegek betelepedésének,
vállalkozásainak támogatásával.

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része – VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV –
2015
Környezeti célkitűzések felszíni vizekre
- a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
- a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot
megőrzése, vagy elérése (vagy a kiváló állapot megőrzése);
- az erősen módosított, vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál
(hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető állapot) és jó kémiai állapot
elérése;
- 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
- a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve megakadályozása;
- a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
- a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
- 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:
- Települések fenntartható fejlesztése, árvízvédelme, belvíz és csapadékvíz elvezetése,
lakosság ivóvízellátása, beleértve a tározást is
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- Mezőgazdasági területek ár- és belvízvédelme, öntözés, állattartás, halgazdálkodás
vízellátása
- Ipari- és energiatermelés vízhasználatai, beleértve a tározást és duzzasztást is
- Közlekedési létesítmények védelme és hajózás
- Turizmus és rekreáció (vízi turizmus, horgászat, fürdés)
- Vízgazdálkodási célú fentiekbe nem tartozó egyéb (vízvisszatartás, -tározás, -átvezetés,
természetvédelem, stb.) beavatkozásai”

4. 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.”
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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 környezetszennyezés 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 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.”

A DUNAKANYAR TURIZMUSA - STRATÉGIAI TERV - készült a Közép-magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával, a MTESZ Váci szervezetének
irányítása alatt, a Dunakanyar települései számára
Stratégiai cél
„A Dunakanyar minden szinten együttműködik, hogy a jövőben versenyképes minőségi
idegenforgalmi kínálatra épülő, egészséget és kulturális élményt szolgáló turizmus
kínálatot nyújtson hosszan itt tartózkodó vendégeinek.”
A dokumentum szerint a Dunakanyarbeli települések közti együttműködés kiemelt
fontosságú.
Dunakanyar Turizmus Célfája:
1.

Az együttműködés fokozása (mátrix)
Önkormányzatok
tanulás, egységes információs rendszer, közös fejlesztések
Köz- és magánszféra
együttműködés, programcsomagok, befektetésösztönzés
Budapest – Dunakanyar közös termékcsomagok, promóció, intézményfejlesztés
Szlovákia
eurorégiós és szolgáltatói szintű kooperáció
Vállalatok egymás közt szakmai szövetségek, termékláncok, termékcsomagok

2.

Az agglomerációs helyzetből fakadó előnyök kihasználása
Tartózkodási idő
értékesítési láncok, témautak, bázistermékek
Megközelíthetőség
lobbi tehermentesítésért (híd, kikötő, vasút, hajó, busz)
Környezet
tudatos funkciók és zöldsávok, településkép
Kereslet
programok a négy célcsoportnak
Várakozások
megvalósíthatósági tanulmányok, minőségi fejlesztések
Nivelláció
elmaradt települések felkarolása (csoportos termékfejlesztés)
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Az idegenforgalmi versenyképesség növelése
Kínálat
kínálatfejlesztés rossz időre, minőség standardizálása
Szállás
minőségi szállás és étteremfejlesztés ösztönzése
Költési szint
nyitva tartás, tájékoztatás, garantált programok
Kereslet
programok a négy célcsoportnak
Kapacitások
támogató intézmények és marketing szervezet

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia nyílt megvitatásának
munkarészei között szerepelnek a dokumentum szakértői anyagai.
A 2014-2020-as uniós ciklus vasúti projektjei (CEF, IKOP2, IKOP4) közül a 33. számú
fejlesztési javaslat érinti Kismaros területét. A projekt megnevezése: Vác - Szob szűk
keresztmetszet kiváltás. (NKS/OVK projekt javaslatok)

Forrás:
Nemzeti
Közlekedési
Infrastruktúra-fejlesztési
Stratégia
dokumentumai
Előkészített
középtávú
vasúti
fejlesztések
http://www.3k.gov.hu/index.php/nks-dok.html

alátámasztó
(térkép)
-

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE – STRATÉGIAI TERV - 2006
A vezetői összefoglalóból a következő megállapításokat szükséges kiemelni:
„Az európai, országos, fővárosi és régiós célkitűzéseket egyaránt szem előtt tartva a
Dunakanyar térségében is elsődleges a közforgalmú közlekedés fejlesztése, a
környezetkímélő rendszer erősítése. Reális célként rövidtávon a közforgalmú közlekedés
térvesztésének megállítását, hosszabb távon arányának kismértékű növelését lehet
kitűzni. Ennek eléréséhez a közforgalmú közlekedés versenyképességének növekedését, a
vasúti, az elővárosi gyorsvasúti, a vízi és a kerékpáros közlekedés fejlesztését kell
elsősorban elősegíteni.
A közúthálózaton belül a minőségjavításon, rendszeres karbantartáson és felújításon túl az
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alsóbbrendű – főként a haránt irányú – utak, illetve Duna-hidak fejlesztése elsődleges. A
regionális, kistérségi és települési együttm7ködés fokozása alapvetően fontos mind a nagy
– állami - projektek (vasútfejlesztés) melletti lobbizás, az azokhoz való kapcsolat
megteremtése (vasútra ráhordó helyi autóbuszjáratok, biztonságos P+R parkolók,
intermodális csomópontok és átszállóhelyek, valamint az utazáshoz kapcsolható
szolgáltatások fejlesztése), mind pedig a helyi, helyközi közúti kapcsolatok átgondolt és
egyeztetett fejlesztése terén, különös tekintet tel a járműforgalomtól védendő területekre.
Ugyancsak együttm7ködés szükséges a turizmussal kapcsolatos közlekedési igények
fenntarthatósági szempontból való újragondolásához.
A közlekedésfejlesztés prioritásai:
- Vasútfejlesztések
o fővonalak-elővárosi közlekedés
o regionális, térségi, mellékvonali fejlesztések
- Úthálózatfejlesztések
o településközi közvetlen kapcsolatok
o térségi központok elérhetősége
o elkerülő szakaszok, P+R és buszparkolók
- Hajózásfejlesztések
o hajózhatóság
o kikötők
o kompok
o vízisport-turizmus
- Kerékpáros közlekedés
o hálózatfejlesztés
o parkolók, szolgáltatás
o kerékpáros turizmus”
A terv az úthálózat fejlesztés kapcsán kiemeli az Ipoly-hidak építésének fontosságát, mely
közvetve segítené a település nyugati irányból való elérhetőségét.
A célfa a specifikus célok között említi a közlekedési integrációt, rendszerkapcsolatok
fejlesztését. Az operatív célok között szerepel a helyközi és helyi hálózatok fejlesztése, a
területfelhasználással összekapcsolt hálózati rendszer, a közlekedés valamennyi szintjének
egyidejű fejlesztése, a közforgalmú közlekedés kiemelt fejlesztése, illetve a
környezetkímélő közlekedési módok (gyalogos, kerékpár, hajózás) elősegítése.

NEMZETI VÍZSTRATÉGIA - A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL, ÖNTÖZÉSRŐL ÉS
ASZÁLYKEZELÉSRŐL (a jövő vízügyi, öntözésfejlesztési és aszály kezelési
politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító konzultációs vitaanyag)
Készítette:
A
Vidékfejlesztési
Minisztérium,
Környezetügyekért
Felelős
Államtitkárságának, Vízügyért Felelős Helyettes Államtitkársága – 2013. március
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
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- 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.
- 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

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025
2. A stratégia alapelvei és prioritásai
- Fenntarthatóság elve: a stratégia intézkedései figyelembe veszik a jövő nemzedékek
életfeltételeit, igényeik kielégítésének feltételeit.
- Rendszerszemlélet: a stratégia az éghajlatváltozást a környezeti változást okozó
hajtóerők, terhelések, állapot, hatás és válaszok dinamikus rendszerében értelmezi.
- Elővigyázatosság elve: a stratégia az éghajlatváltozás hatásai, emberi, természeti és
társadalmi-gazdasági
veszteségek
realitása
esetén,
megfelelő
óvintézkedések
bevezetésével számol akkor is, ha tudományosan még nem bizonyított az egyértelmű ok–
okozati összefüggés, vagy a várható veszteség mértéke.
- Közös, de megkülönböztetett felelősség elve: az éghajlatváltozás globális
természete
valamennyi ország lehető legszélesebb együttműködését teszi szükségessé, és azok
részvételét igényli a hatékony és megfelelő nemzetközi cselekvésben az adott
lehetőségeiknek, valamint a társadalmi és gazdasági feltételeiknek megfelelően.
- Szolidaritás elve: azon alapul, hogy az egyes ember és a társadalom lényegük szerint
és tevékeny módon egymásra van utalva, és így a kölcsönös kötelezettségvállalás, illetve
egymás megsegítésének szerepét hangsúlyozza.
- Megelőzés elve: általános érvényű, egyben bizonyított elv, hogy a veszteségekkel
fenyegető változások megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a
bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordításai.
- Decentralizáció, regionalizmus elve: a klímaváltozáshoz kapcsolódó intézkedések
megvalósításának, a munka- és hatáskör megosztásának a szubszidiaritás elvén kell
alapulnia, vagyis minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol
az optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések hatásainak következményei
a legjobban láthatók és érvényesíthetők.
- Környezeti igazságosság elve: korra, nemre, etnikumra és társadalmi-gazdasági
helyzetre való tekintet nélkül biztosítani kell az egyenlő hozzáférés jogát a környezeti
közjavakhoz és az egészséges környezethez, a környezeti károk terheit és felszámolásának
költségeinek pedig méltányos módon kell elosztani a különböző érintettek között.
- Környezeti átterhelések kiküszöbölése: csak olyan intézkedések elfogadhatók,
amelyek nem okoznak összemérhető környezeti terheket más környezeti és természeti
rendszerekben és térségekben.
- Integráció elve: a környezet megóvása minden ágazati politika szerves részét alkotja.
Ennek megfelelően, az éghajlatváltozási stratégia szempontjait és iránymutatásait be kell
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építeni valamennyi hazai kormányzati stratégiába, tervbe és programba, amelyek
tevékenységei a klímaváltozással – közvetlenül vagy közvetve – összefüggésben állnak.

Az integráció elve szerint:
1. a klímapolitikát be kell építeni a fejlesztéspolitikába;
2. a klímaváltozást a kohéziós politika magvává, szervező erejévé kell tenni;
3. a megelőzési és alkalmazkodási intézkedéseket szervesen integrálni kell a már létező
és a most készülő jogalkotási tevékenységbe, fejlesztési projektekbe, közösségi
finanszírozású operatív programokba és akciótervekbe;
4. a már zajló fejlesztéseknek el kell végezni a klímaérzékenységi vizsgálatát (a fejlesztés
legyen összhangban a kibocsátás-csökkentés és az alkalmazkodás szempontjaival);
5. a klímakutatásokat integrálni kell az egyéb tudományos vizsgálatokba és kutatásokba;
6. be kell vonni a társadalmat és az üzleti szférát a klímapolitika alakításába;
7. új társadalmi, gazdasági, technológiai és fejlesztési irányokat kell keresni;
8. a klímapolitikát érintő fejlesztési elképzelések megvalósításánál érvényesíteni kell a
decentralizáció és a területiség elvét.

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012–2024 - az országgyűlés 2013.
március 25-én fogadta el
A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmihumán-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:
Kismaros Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása 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.
Látható tehát, hogy egy település számára nemcsak a belső adottságok,
hanem a külső körülmények szerepe egyaránt kiemelkedő, így
megismerésük alapvető elvárás.
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ÖSSZEFÜGGÉSEK

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV - 2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY AZ ORSZÁGOS
TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL – (OTRT)

OTrT – Szerkezeti Terv
(Az ábrán Kismaros közigazgatási
területét fekete vonal jelöli.)
Területfelhasználás
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Kismaros területét az alábbi országos
területfelhasználási kategóriák érintik:
-

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség

Műszaki infrastruktúra-hálózatok
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Kismaros területét az alábbi műszaki
infrastruktúra-hálózatok érintik:
-

Főút
Országos kerékpárút törzshálózat
Országos törzshálózati vasúti pálya

Az OTrT a megyei területrendezési tervek OTrT-vel való összhangba való
hozataláig átmeneti rendelkezéseket állapít meg:
31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való
összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi
átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:
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a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11.
melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak alkalmazásával, valamint az Országos
Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; az e
törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. mellékletében nem szereplő, de az Országos
Szerkezeti Tervben feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli
rend figyelembevételével kell kijelölni,
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási
kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének
előírásait kell alkalmazni, …
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál nem kell alkalmazni,
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait
kell alkalmazni,
g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak
kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni,
h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a
j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél,
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg,
azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra,
a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel
megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.

Az OTrT 31/B. § b) pontja szerint a térségi területfelhasználási kategóriákat
a megyei területrendezési terv szerint kell lehatárolni, azonban az OTrT
6. § (2) bekezdésének előírásait kell rájuk alkalmazni, melyek a következők:
6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi
terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
nem jelölhető ki;
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület,
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni,
a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni;
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség
vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak
a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.

A megyei területrendezési terv térségi területfelhasználási kategóriáinak
lehatárolását a Pest Megyei Területrendezési Terv bemutatásánál ismertetjük. (Az
OTrT Szerkezeti Terve a 2. számú térképmellékleten tekinthető meg.)
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Országos övezetek
Az övezetek lehatárolásának pontosítása a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint történik. Az országos és megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatosan
állásfoglalásra
kötelezett
államigazgatási
szervektől
az
adatszolgáltatást megkaptuk. Az államigazgatási szerveknek, az övezeti
lehatárolások pontosításával kapcsolatos adatszolgáltatásai a helyzetfeltáró
munkarész további fejezeteiben megtekinthetőek. Jelen fejezetben az OTrT
övezeti lehatárolásainak ábráit, illetve az OTrT ide vonatkozó jogszabályi
megállapításait mutatjuk be. (Az ábrákon Kismaros közigazgatási területét kék
négyzetvonallal jelöltük.)
Országos ökológiai hálózat övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
13. § (3) Az országos ökológiai hálózat
övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési
tervekben
magterület,
ökológiai folyosó, valamint pufferterület
övezetbe kell sorolni.

Az övezet további bemutatása a Pest
Megyei
Területrendezési
Terv
ismertetésénél történik.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
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adottságú

Az OTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket
megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.

Tájképvédelmi
szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete területét
a kiemelt térségi és megyei területrendezési
terv és annak alapján a településszerkezeti
terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi 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 természeti adottságokhoz igazodó
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a tájképi
egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban
meg
kell
határozni
a
területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények
tájba
illeszkedésének
bemutatására
látványterv készítését írhatja elő és a
készítésre
vonatkozó
követelményeket
határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
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kiserőműveket a tájképi egység megőrzését
és
a
hagyományos
tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
Országos vízminőség-védelmi terület
övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi
terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az
övezeten kívül keletkezett szennyvizek
övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2)
Az
övezetbe
tartozó
települések
településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket, és a helyi építési szabályzatban
az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó
szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területének övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a
nagyvízi meder övezete a település
területét érinti.
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a
Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
keretében
megvalósuló
vízkárelhárítási
célú
szükségtározók
területének övezete a település
területét nem érinti.
16. § A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási
célú
szükségtározók
területének övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki.

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
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PEST MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV (PMTRT) – PEST MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
5/2012. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL MÓDOSÍTVA

PMTrT – Szerkezeti Terv
(Az ábrán Kismaros közigazgatási
területét kék négyzetvonallal jelöltük.)
Területfelhasználás
A PMTrT szerkezeti tervlapja szerint Kismaros területét az alábbi megyei
területfelhasználási kategóriák érintik:
-

hagyományosan vidéki települési térség (433,92)
erdőgazdálkodási térség (548,47 ha)
mezőgazdasági térség (173,79 ha)
vízgazdálkodási térség (39,52 ha)
Forrás: http://gis.teir.hu/rendezes_pest_trt/

Az OTrT átmeneti rendelkezései (31/B. § b)) szerint a megyei területrendezési
tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. §
(2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni.
6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi
terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
nem jelölhető ki;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni;
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Az OTrT megállapításai szerint a megyei területfelhasználási kategóriák az alábbi
számítás szerint oszlanak meg 85% - 15% arányban.

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség

Térség teljes
területe (100%) a
település területén
(ha)
548,47
173,79
39,52

Térség teljes
területének a 85%-a
a település területén
(ha)
466,20
147,72
33,59

Térség teljes
területének a
15%-a a település
területén (ha)
82,27
26,07
5,93

A számítás szerint a mezőgazdasági és erdőgazdasági térség mindössze 15%-án
jelölhető ki új, beépítésre szánt terület. Fontos megjegyezni, hogy a Szuttai dűlő
területén belül 7,3 ha terület a PMTrT szerint mezőgazdasági térségbe van sorolva.
A terület a településrendezési eszközök szerint kertvárosias lakóterület, mely nagy
részben már beépült. A számítás továbbvezetéséből a következőket kapjuk:
-

Megyei Terv (PMTrT) szerint a Mezőgazdasági térség területe:
173,79 ha
Mezőgazdasági térség 15%-a a településen belül:
26,07 ha
Szuttai Dűlő Megyei Terv szerint Mezőgazdasági térségbe sorolt része: 7,3 ha
Fennmaradó terület, mely beépítésre szánt területbe sorolható:
18,8 ha
- Zártkert Szőlő-ároktól keletre lévő területe:
29,7 ha
- Ó szőlők alatti dűlő területe:
13,2 ha

A számításból jól látszik, hogy a Pest Megyei Területrendezési Terv megyei
területfelhasználási kategóriáinak lehatárolásából adódóan, a település területén
belül új, beépítésre szánt terület csak korlátozott mértékben (18,8 ha) jelölhető
ki. (A PMTrT szerkezeti terve a 3. számú térképmellékleten tekinthető meg.)
Műszaki infrastruktúra-hálózatok
Az PMTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Kismaros területét az alábbi műszaki
infrastruktúra-hálózatok érintik:
-

Főút
Országos kerékpárút törzshálózat
A transzeurópai vasúti áruszállítás hálózat részeként működő országos
törzshálózati vasútvonal

Megyei övezetek
Az övezetek lehatárolásának pontosítása a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint történik. Az országos és megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatosan
állásfoglalásra
kötelezett
államigazgatási
szervektől
az
adatszolgáltatást megkaptuk. Az államigazgatási szerveknek, az övezeti
lehatárolások pontosításával kapcsolatos adatszolgáltatásai a helyzetfeltáró
munkarész további fejezeteiben megtekinthetőek. Jelen fejezetben a PMTrT
övezeti lehatárolásainak ábráit, illetve az OTrT ide vonatkozó jogszabályi
megállapításait mutatjuk be. (Az ábrákon Kismaros közigazgatási területét kék
négyzetvonallal jelöltük.)
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Magterület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja,
és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület,
a magterület és az ökológiai folyosó
természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása,
valamint
az
ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és
energetikai
infrastruktúra-hálózatok
elemeinek nyomvonala, az erőművek és
kiserőművek a magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok
működését
nem
akadályozó
műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető.

Ökológiai folyosó övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó
vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre
szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai
folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok
elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az
ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását
biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó
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műszaki
megoldások
alkalmazásával
helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű
bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető.

Pufferterület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
19. § Pufferterületen a településszerkezeti
terv beépítésre szánt területet csak abban az
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos
magterület vagy ökológiai folyosó természeti
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji
értékeit nem veszélyezteti.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
Kiváló
termőhelyi
erdőterület övezete

adottságú

A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
A vonatkozó jogszabályi előírásokat
az OTrT bemutatásánál ismertettük.
Erdőtelepítésre
övezete

javasolt

terület

A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét nem
érinti.
Az „Erdőtelepítésre alkalmas terület
övezeté”-nek megnevezését az OTrT
„Erdőtelepítésre
javasolt
terület
övezeté”-re módosította.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

26

Országos és térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
A vonatkozó jogszabályi előírásokat
az OTrT bemutatásánál ismertettük.
A térségi jelentőségű tájképvédelmi
övezetét az OTrT megszüntette.
Jelenleg az OTrT határozza meg a
tájképvédelmi
szempontból
kiemelten
kezelendő
terület
övezetét.

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
Az OTrT az övezet megnevezését „ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete”
megnevezésűre módosította.
Nagyvízi meder övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
A vonatkozó jogszabályi előírásokat
az OTrT bemutatásánál ismertettük.
Rendszeresen
övezete

belvízjárta

terület

A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét nem
érinti.
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veszélyforrás

területének

A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének
övezetét a településrendezési eszközökben
kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően
lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
bányafelügyelet
a
településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
Az OTrT az övezet megnevezését „honvédelmi terület” megnevezésre
módosította.
Ajánlott megyei övezetek
Erdőtelepítésre
másodlagosan
alkalmas terület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
Mezőgazdasági
másodlagosan
övezete

művelésre
alkalmas
terület

A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.

Történeti települési terület övezetét pontosító lehatárolás
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a település területét nem érinti.
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Szélerőművek telepítésére alkalmas
terület övezete
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.
27/D. § (1) A megye területrendezési
tervében
szélerőműpark
telepítéséhez
vizsgálat alá vonható terület övezete
kijelölhető.
(2) A megye területrendezési terve – a
települési térség védelme érdekében – a
belterület határától legalább 1000 m, de
legfeljebb 2000 m védőtávolságot határozhat
meg, amelyen belül szélerőműpark nem
létesíthető.

Új beépítésre szánt terület kijelölését
korlátozó – összesítő – övezet
A PMTrT övezeti tervlapja szerint az
övezet a település területét érinti.

Összegzés:
Pest megyében – amelynek Kismaros része – nem történt meg a PMTrT
OTrT-nek való megfeleltetése. Ennek folytán a PMTrT hatályos Szerkezeti
Tervlapja a térségi területfelhasználás megfeleltetésének alapja. A terven
szereplő térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolása Kismaros
számára kedvezőtlen, hiszen nem vette figyelembe a Megyei Terv
készítésekor hatályos Településszerkezeti Terv elhatározásait, – így a
település térségi összhangjának szükségessége miatt – Kismaros
fejlesztési lehetőségeit csökkenti. (A már beépítésre szánt területek egy
részét települési térség helyett mezőgazdasági térségbe sorolja a terv.)
Javasolt ennek feloldását vizsgálni.
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A 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet - a területrendezési hatósági
eljárásokról - 1. § (1) g) alapján Területrendezési hatósági eljárás
kérelmezhető, amennyiben a területrendezési terv elfogadása előtt
jogszerűen
elfogadott
településszerkezeti
terv
szerinti
területfelhasználási egység nincs összhangban a területrendezési terv
térségi
szerkezeti
tervében
kijelölt
térségi
területfelhasználási
kategóriával. A rendelet 1. számú melléklete határozza meg a területi
(környezeti,
társadalmi
és
gazdasági)
hatásvizsgálat
tartalmi
követelményeit,
melynek
elkészítése
szükséges
az
eljárás
lefolytatásához.
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ –
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Verőce
Verőce
Község
Önkormányzata
123/2006. (11. 29.) KT határozattal
hagyta jóvá a településszerkezeti
tervet. Később ez módosításra került
a 174/2010. (09. 20.), illetve a
124/2012. (X. 16.) KT határozattal.
A
településszerkezeti
terv
Kismarossal határos szakaszán az
alábbi
területfelhasználások
szerepelnek:
-

Erdőterület (Kalló-hegy)

- Kertvárosias lakóterület
- Különleges rekreációs terület
- Vasúti közlekedési terület
- Hétvégi házas üdülőterület
- Zöldterület, közpark
Közlekedési kapcsolatok:
-

70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal
12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főút

Kisoroszi
Kisoroszi településszerkezeti tervét
2006 évben fogadták el. (A település
településfejlesztési koncepciójának
és településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatához
tartozó
megalapozó vizsgálat 2015. évben
készült el.) Kisoroszi a Duna túlsó
partján fekszik, így a Kismarossal
határos
szakaszon
végig
vízgazdálkodási terület látható. A
szerkezeti terv Kismarossal szemben
révkikötőt jelez. (A két település
között a rév már nem üzemel.)
Kisoroszi Önkormányzata levélben
tájékoztatott,
hogy
Kisoroszi
képviselő-testülete
támogatja
a
Kismaros-Kisoroszi
közötti
kishajójárat újraindítását.
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Nagymaros
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
106/2001. (XII. 11.) önkormányzati
határozattal
fogadta
el
településszerkezeti tervét. Később
ezt a tervet az alábbi számú
határozatokkal módosította:
-

91/2002. (X. 15.)
95/2009. (IV. 27)
255/2013. (XII. 30.)
206/2015. (XII. 21.)

A Kismarossal határos szakaszon az
alábbi területfelhasználások vannak:
-

Korlátozott
használatú
mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület
Kertes mezőgazdasági terület
Erdőterület

Közlekedési kapcsolatok:
-

70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal
12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főút
12106 j. [Kóspallag] bekötő út

Márianosztra
Márianosztra
Önkormányzata
75/2013. (XI. 26.)
határozatával
fogadta el a településszerkezeti
tervet.
A Kismarossal határos szakaszon
általános mezőgazdasági terület,
vízgazdálkodási
terület,
illetve
erdőterület
területfelhasználási
egységeket jelöl.
Közlekedési kapcsolatok:
- 12106 j. [Kóspallag] bekötő út

Szokolya
Szokolya Önkormányzata 7/2002. (VII. 15.) Kt. határozatával fogadta el
településszerkezeti tervét, amelyet többször is módosított.
A két település határán folyik a Török-patak (Morgó-patak). A Kalló-hegy mentén
erdőterületek határosak Kismarossal.
Közlekedési kapcsolatok:
-

12103 j. [Kismaros-Szokolya-Királyrét] bekötő út

Szokolya Község Önkormányzata előzetes tájékoztatásában ajánlja a település
figyelmébe a következőket:
-

-

Kismaros-Szokolya-Királyrét kerékpárút kialakítása
Gyalogos közlekedés megoldása ezen a távolságon
Folyamatos közvilágítás kiépítése
Patak meder revitalizálása és a kapcsolódó víztározó terve
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Összegzés:
A
Kismarossal
szomszédos
településrendezési eszközökkel.

települések

rendelkeznek

hatályos

Kapcsolódási pontok nyomvonalas közlekedési elemek által adottak,
illetve fejlesztésre jelöltek. Kerékpárút kiépítése van tervbe véve
Szokolya, míg kishajó-kapcsolat kialakítása Kisoroszi esetében.
Beépítésre szánt területek Verőce határszakaszán találhatók.
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1. A HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Kismaros Község sem hatályos településfejlesztési koncepcióval (TK), sem
integrált településfejlesztési stratégiával (ITS) nem rendelkezik.

1.5.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK
Az Önkormányzat tájékoztatása szerint, településfejlesztési és -rendezési
szerződések nincsenek érvényben.
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI
VIZSGÁLATA
1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Hatályos Településszerkezeti Terv:
Alaphatározat:
-

34

ELŐZMÉNYEINEK

Kismaros Község Önkormányzatának 3/2004. (I.20.) sz. határozata Kismaros Község
Településszerkezeti Tervéről.

Módosító határozatok:
-

Kismaros Község Önkormányzatának 6/2005. (I.20.) sz. határozata
Kismaros Község Önkormányzatának 16/2008. (XI. 20.) sz. határozata

Hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv:
Alaprendelet:
- Kismaros Község Önkormányzatának 2/2004. (I. 22.) önkormányzati rendelete Kismaros
Község Helyi Építési Szabályzatáról

Módosító rendeletek:
-

Kismaros Község Önkormányzatának 14/2005. (X. 20.) önkormányzati rendelete
Kismaros Község Önkormányzatának 26/2008. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
Kismaros Község Önkormányzatának 11/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

1.6.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT
ELEMEK

A Kossuth Lajos út mentén és a Kisvasút végállomásánál a településszerkezeti terv
településközponti vegyes területet jelöl. A besorolás megfelel a kialakult
állapotnak. Újfalu településrészek kertvárosias lakóterület besorolásúak. E
területek mára beépültek. A terv Börzsönyliget keleti területén jelöl még
kertvárosias lakóterületet. A kijelölést a megjelent lakóépületek indokolták. A
terület korábban üdülőterület besorolású volt. Börzsönyliget lakóterületi részén ma
is az üdülőépületek túlsúlya jellemző. A terv tervezett kertvárosias lakóterületet
jelöl a Szuttai dűlő és a Svájci földek területén. A Szuttai dűlő lakóépületekkel való
beépülése folyamatban van. A Svájci földek területe a besorolás ellenére szinte
teljes egészében beépítetlen. (Feltételezhetően az átlagosnál jobb minőségű
termőfölddel való érintettsége miatt a terület kivonása ellehetetlenült, ezért
maradt beépítetlen.) Börzsönyliget középső és nyugati része üdülőterület. A terület
középső részén nagy számban vannak jelen üdülőépületek, a terület nyugati része
azonban jellemzően beépítetlen, erdő borítottságú. Itt mindössze elszórtan
találhatóak üdülőépületek. Börzsönyliget területén az üdülő- és lakóterület határa
nem tömbszerű, az üdülőterület kijelölése hosszan beékelődik a lakóterületbe. A
településszerkezeti terv ipari területet nem jelöl. A terv kereskedelmi, szolgáltató,
gazdasági területet három helyen jelöl: a monostor szomszédságában, a Rév
utcában és a Kossuth Lajos út mentén. A zártkerti fekvésű terület illetve az Ószőlők alatti dűlő kertes mezőgazdasági terület. E területek legnagyobb részén a
korábbi gyümölcstermesztés hangsúlya mára lecsökkent.
Összegzés:
Kismaros Község rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel.
Egységes szerkezetű terv azonban nem áll rendelkezésre. A módosítások
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követhetősége nehézkes. A módosító határozatok és rendeletek, illetve
ezek mellékletei hiányosak.
A tervek az adottságokat több esetben nem tükrözik, jelentős számú belső
ellentmondást hordoznak, illetve a jogszabályi környezettel nincsenek
összhangban, módosításuk ezért is szükségszerű.
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1.

DEMOGRÁFIA, NÉPESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL,
FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG

KÉPZETTSÉG,

A népességszám alakulása az országos és a térségi trendek tükrében
Népszámlálási adatok 1870.-től 10 évenkénti bontásban állnak rendelkezésünkre.
1900. előtt kevesebb, mint 500 fő volt Kismaros népessége. 1900. és 1941. között
mérsékelt ütemben növekedett a népességszám, majd 1949. és 2011. között
egyenletes mértékű, erős növekedés jellemezte a népességszám alakulását. Az
adatok szerint 2011. évben 1997 fő volt Kismaros állandó népessége.
Népesség 1870-2011 év között Kismaroson (népszámlálási adatok)

népesség száma (fő)

2 000

1 997

1 800

1 800

1 616

1 600

1 337
1 223

1 400
1 200

1 058

1 000

829

800
600

432 426 456

679
626 634 657

566

400
1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001 2011
Jelenlévő összes népesség 1970 évig, állandó népesség 1970 évtől
Forrás: 2011 évi népszámlálási adatok - területi adatok – Pest megye
(http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13)

Lakónépességszám változásának aránya (2000. év = 100 %)
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Magyarország

KSH – tájékoztató adatbázis – Területi statisztika - Éves településstatisztikai adatok 2014-es
településszerkezetben - http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
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A KSH tájékoztató adatbázisának területi adatai szerint a település lakónépessége
2000. és 2014. év között 21%-al növekedett. E tendencia országos viszonylatban
nézve kiemelkedő, mivel az ország lakónépességének számát ugyanezen
időszakban csökkenés jellemezte. A településen a növekedés mértéke meghaladta
a megyei átlagértéket is a vizsgált időszakban.
Az állandó népességszám a lakónépesség számával közel párhuzamos, növekvő
tendenciát mutat. Mindkét mutatóra egyenletes mértékű növekedés jellemző
1991. és 2014. között. Kismaros lakónépessége az 1991. évben 1518 fő volt, a
2014. évben pedig 2183 fő a KSH adatai szerint.
A népszámlálási adatok, illetve a KSH lakónépesség számra és állandó
népességszámra vonatkozó adatainak együttes vizsgálata alapján megállapítható,
hogy a település népességére az országos tendenciával ellentétes, stabil
növekedés jellemző, mely napjainkban is tart. Mivel a növekvő tendencia több,
mint egy évszázada tart, így megállapítható, hogy a település rendkívül kedvező
adottságokkal rendelkezik, melyek vonzóvá teszik Kismarost az ide költözők
számára.

Népesség száma (fő)

Állandó népesség és lakónépesség száma 1991 évtől
Kismaroson
2300
2200
2100
2000
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1800
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1518 1514 1511 1494 1544

1572 1571 1579

1834

1871 1868 1844 1850 1870

2074 2063 2073 2093

2118

2183

1911

1601

Lakónépesség száma az év végén (1990 évtől a népszámlálás végleges adataiból
továbbvezetett adat)
Állandó népesség száma
Forrás: KSH-TSTAR TEiR rendszer metaadatbázis lekérdező
(https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=meta)

Városrészi adatok – KSH adatszolgáltatása (2011. évi népszámlálás) alapján
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépesség száma arányszámítás

Kismaros
összesen

Ófalu

Újfalu

Börzsönyliget
Egyéb
belterület

2025

499

1156

322

Külterület
(Jánoshegy,
Öreg szőlők)
48

24,6%

57,1%

15,9%

2,4%

A lakónépesség egynegyede Ófalu, több, mint fele Újfalu területén lakik. A
lakónépesség 15,9%-a lakik Börzsönyligeten, 2,4%-a pedig külterületen. (A KSH
településrészekre adott, népszámlálási adatokon alapuló adatszolgáltatása alacsony mértékben eltér
a KSH évközi, továbbvezetett adatokon alapuló adatsoraitól.)
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Népmozgalom
A vándorlási különbözet és természetes fogyás vizsgálatából jól látszik, hogy 2002.
és 2014. között a növekvő népességszám egyértelműen a bevándorlások számából
adódik. A településre vándorlók száma nagyságrendekkel meghaladja a
településről elvándorlók számát, így a vándorlási különbözet mérlege pozitív.
A természetes fogyás, vagy növekedés a születések és halálozások számából
adódik. A vizsgált időszakban a születések száma jellemzően alacsonyabb volt,
mint a halálozások száma, így ez a mutató negatív mérlegű. (Ez alól a vizsgált
időszak néhány éve kivételt képez.) Megjegyezzük, hogy az ország más
településein is, ahol növekvő népességszám figyelhető meg, a növekedés az
odavándorlásokból adódik, nem pedig a természetes szaporulatból.
Vándorlási különbözet és természetes fogyás Kismaroson
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KSH – tájékoztató adatbázis – Területi statisztika - Éves településstatisztikai adatok 2014-es
településszerkezetben - http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

Korösszetétel
A korösszetétel vizsgálata kimutatta, hogy a település népességére fiatalodási
folyamat jellemző. E folyamat szintén ellentétes az országos tendenciával, melyre
a népesség elöregedése jellemző. Kismaroson ugyan a 60 év felettiek aránya
növekvő tendenciát mutat, azonban a 18 év alattiak számának növekedése
erősebb ütemű, mint a 60 év felettiek számának növekedése. A 18 év alatti
korosztályon belül a 3-5 évesek száma 2005.-ben 51 fő, míg 2014.-ben 97 fő volt.
A 6-13 évesek száma 2005.-ben 130, míg 2014.-ben 186 fő volt. Az e
korosztályokba tartozó népességszámra erőteljes növekedés jellemző. Egyedül a
14-18 évesek száma csökkent a vizsgált időszakban, 2005.-ben 77 fő, míg 2014.ben 59 fő volt az ebbe a korosztályba tartozó népesség száma.
Az öregedési index a településen belül csökkenő tendenciát mutat. Újból
kihangsúlyozzuk, hogy Kismaros társadalmi viszonyait jellemző mutatók országos
viszonylatban kiemelkedő értékekkel rendelkeznek. Az öregedési index megyei és
országos átlagértékei is növekvő tendenciát mutatnak.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

39

KORÖSSZETÉTEL KISMAROSON
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Városrészi adatok – KSH adatszolgáltatása (2011. évi népszámlálás) alapján
Mutató megnevezése

Újfalu

Börzsönyliget
Egyéb
belterület

Külterület
(Jánoshegy,
Öreg szőlők)

13,6

14,4

18,9

14,6

61,8

54,9

64,3

65,5

50

23,2

31,5

21,3

15,5

35,4

Kismaros
összesen

Ófalu

15

Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya

A 0-14 éves korú lakónépesség aránya az adott településrész lakónépességén belül
Börzsönyliget területén a legmagasabb (18,9%). Ófalu és Újfalu területén közel
egyenlő.
Nemzetiségi összetétel
Népesség nemzetiség szerinti
megoszlása (%)

0,2% 9,6%

1,9%

0,3%

8,7%

79,3%
magyar (1742 fő)

német (192 fő)

szlovák (7 fő)

cigány (romani, beás) (4 fő)

hazai nemzetiségek (210 fő)

egyéb (41 fő)

A népesség nemzetiségi megoszlását a
2011.
évi
népszámlálási
adatok
alapján
vizsgáltuk.
A
népesség
79,3%-a magyarnak vallotta magát.
Jelentős azonban a magát németnek
valló lakosság aránya (8,7%) is. Egyéb
hazai nemzetiségűnek a lakosság
9,6% vallotta magát.
Az összes, egyéb nemzetiségbe
tartozó lakosság száma alacsony, 3%
alatti.
Forrás: KSH – 2011 évi népszámlálási adatok –
Területi
adatok
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_terul
eti_13

Képzettség
A népesség iskolai végzettségét a 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok alapján
vizsgáltuk. A településen a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező
népesség aránya meghaladja a megyei és az országos átlagot is. Ugyanez igaz a
legalább általános iskola 8. évfolyamát elvégzett népesség arányára is. 2001. és
2011. között a mindhárom végzettségi típussal rendelkező népesség aránya
növekvő tendenciát mutatott.
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Népesség iskolai végzettsége az azonos korú népességen belül (%)
2001 és 2011 évben
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%
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52,3

51,5

50

49
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37,5

40
24,2
16,1

30
20

19,8
11,7

12,6

19

10
0
Kismaros

Pest Megye

legalább általános iskola 8. évfolyam - 2001
legalább érettségi - 2001
egyetem, főiskola stb. oklevéllel - 2001

Magyarország

legalább általános iskola 8. évfolyam - 2011
legalább érettségi - 2011
egyetem, főiskola stb. oklevéllel - 2011

Forrás: 2001 és 2011 évi népszámlálási adatok - területi adatok
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/13/data/tabhun/4/load01_9_0.html
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/30/tables/load1_2_4.html

Városrészi adatok – KSH adatszolgáltatása (2011. évi népszámlálás) alapján
Újfalu

Börzsönyliget
Egyéb
belterület

Külterület
(Jánoshegy,
Öreg szőlők)

5,1

6,2

6,6

20,8

19,5

25,4

28,4

20

Kismaros
összesen

Ófalu

Legfeljebb általános iskolai
vézgettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül

6,3

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában

24,2

Mutató megnevezése

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Börzsönyliget 25 évesnél idősebb
népességén belül a legmagasabb (28,4%). Újfalu 25 évesnél idősebb
népességének 25,4%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, Ófalu 25 évesnél
idősebb népességének pedig a 19,5%-a.
Foglalkozatottság
A településen a munkanélküliségi ráta 2005. és 2013. között a megyei és az
országos átlagértek alatti volt. A tendencia 2005. és 2011. között növekedett,
2011. és 2013. között csökkent. Összességében a vizsgált időszakban növekedett
a munkanélküliek száma, de még így is alacsonynak tekinthető országos és megyei
viszonylatban.
A regisztrált munkanélküliek száma 2002.-ben 16 fő volt. 2002. és 2013. között a
regisztrált munkanélküliek száma a 2011. évben volt a legmagasabb (66 fő),
amely 2012.-ben 53 főre, 2013.-ben pedig 50 főre csökkent Kismaroson.
A pályakezdő munkanélküliek aránya (pályakezdő álláskeresők aránya a
nyilvántartott álláskeresők között) mindössze a 2005. és a 2009. évben haladta
meg az országos átlagot. Arányuk 2002. és 2013. között csökkenő tendenciát
mutatott. 2002.-ben a pályakezdő munkanélküliek a nyilvántartott álláskeresők
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6,25%-át tették ki, míg 2013.-ben a nyilvántartott álláskeresők 4%-a volt
pályakezdő. [Forrás: Teir - Helyzet-Tér-Kép alkalmazás – https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/]
Munkanélküliségi ráta (százalék)
(Regisztrállt munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra)
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Forrás: Teir - Helyzet-Tér-Kép alkalmazás
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/

Az aktivitási arány a gazdaságilag aktívaknak a megfelelő korcsoportba (15-64
éves korú) tartozó népességhez viszonyított arányát fejezi ki. „A gazdaságilag
aktívak azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek.” (Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html)
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a munkanélküliek arányát a gazdaságilag
aktív népességen belül vizsgáltuk. Az aktivitási arány Kismaroson meghaladta a
megyei és az országos átlagot. A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív
népességen belül 9,22%, mely a megyei és országos átlagérték alatti.
Aktivitási arány és munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív korú
népességen (15-64 év) belül a 2011. évi népszámlálás szerint

70,00%

68,98%

67,46%

66,22%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

9,22%

11,10%

12,60%

0,00%
Kismaros

Pest megye

Magyarország

aktivitási arány (%)
Munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességen belül (%)
Forrás: 2001 és 2011 évi népszámlálási adatok – országos és területi adatok
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13
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Városrészi adatok – KSH adatszolgáltatása (2011. évi népszámlálás) alapján
Kismaros
összesen

Ófalu

Újfalu

Börzsönyliget
Egyéb
belterület

Külterület
(Jánoshegy,
Öreg - szőlők)

33,5

32,8

31,5

39,8

45,8

4

4

3,6

4,7

8,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

61,4

61,9

63,2

56,3

44,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya

32,9

38,9

28,3

34,7

52

Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya

26,4

22,2

28,1

25,4

30,8

A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább
360 napos munkanélküliek aránya)

52,3

56,1

50

52,5

68,8

9,2

7,3

8,3

15

13,3

5,3

4,6

4,5

9,2

6,7

Mutató megnevezése
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai vézgettséggel
rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül, a külterületen a legmagasabb (45,8%), majd ezt követi
Börzsönyliget (39,8%). Ófalu és Újfalu területén az arány közel azonos.
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, a külterület
népességén belül a legmagasabb. A többi településrészen az arány közel azonos.
A foglalkoztatottak aránya Ófalu és Újfalu népességén belül a legmagasabb, majd
ezt követi Börzsönyliget (56,3 %) és a külterület (44,8%).
A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya a külterületen a legmagasabb. Ófalu
területén az arány 38,9%. A többi településrészen az arány közel azonos, 30%
körüli.
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a külterület népességén belül a
legmagasabb (68,8%). Ezt követi Ófalu (56,1%), Börzsönyliget (52,5%), majd
Újfalu (50%).
A munkanélküliségi ráta Börzsönyliget lakónépességén belül a legmagasabb
(15%). Ezt követi a külterület (13,3%). A többi településrész lakónépességén belül
az arány 7-8% körüli.
A tartós munkanélküliek aránya Börzsönyliget népességén belül a legmagasabb
(9,2%). Ezt követi a külterület (6,7%). Ófalu ás Újfalun belül az arány 4,5% körüli.
(Itt is megjegyezzük, hogy a KSH településrészekre adott, népszámlálási adatokon
alapuló adatszolgáltatása kis mértékben eltér a KSH évközi, továbbvezetett
adatokon alapuló adatsoraitól.)
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Életminőség - Jövedelmi viszonyok
Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft)
900000

841416
789923 777565 781384

755877

800000

740319
702321

658816 649286

700000
590309

Ft

600000
500000
400000

532702
460161
379786
358403

488693
436583
408836

466202
434966

510714
475169

565585

648984

682294
634461

696863

841596
808424 804784
765098
680195

647827

674902

635085

599487

517167

300000
200000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Forrás: Teir - Helyzet-Tér-Kép alkalmazás
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/

Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem 2002. és 2013. között növekvő
tendenciát mutatott. A növekvő tendencia az országos és megyei értékek
tekintetében is megfigyelhető, azonban a településen belüli jövedelmi viszonyok a
vizsgált időszakban végig meghaladták az országos és megyei átlagértéket.
A jövedelmi adatok vizsgálata mellett az életminőség egyik fontos jellemzője a
lakások komfort szerinti megoszlása. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján,
Kismaroson az összkomfortos lakások aránya 71,39%, mely megyei átlag feletti,
emellett jelentősen meghaladja az országos átlagot. A településen a komfortos,
félkomfortos és komfort nélküli lakások aránya alacsonyabb, mint a megyei és az
országos átlagérték. A településen a szükség- és egyéb lakások aránya (1,4%),
ami magasabb a megyei és országos átlagértéknél.
Lakások komfort szerinti megoszlása 2011 évben
80,00%

71,39%

67,91%

70,00%

59,38%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

31,31%
25,83%

23,24%

20,00%
10,00%

2,48%3,26%
0,52%

1,79%2,17%1,40%

0,00%
Kismaros
Összkomfortos

Komfortos

Pest Megye
Félkomfortos

Komfort nélküli

5,76%
2,92%
0,63%

Magyarország
Szükség- és egyéb lakás

Forrás: 2001 és 2011 évi népszámlálási adatok – országos területi adatok
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13
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Városrészi adatok – KSH adatszolgáltatása (2011. évi népszámlálás) alapján
Kismaros
összesen

Ófalu

Újfalu

Börzsönyliget
Egyéb
belterület

Lakásállomány (db)
Lakásállomány - arányszámítás
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül

783
100,0%

221
28,2%

397
50,7%

149
19,0%

Külterület
(Jánoshegy,
Öreg szőlők)
16
2,0%

4,8%

4,8%

2,1%

11%

12,5%

Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

6,8%

3,7%

1,3%

21,2%

37,5%

Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya

5,4%

5,9%

2,5%

11,4%

12,5%

Mutató megnevezése

A lakásállomány fele Újfalu településrészen, közel egyharmada Ófalu
településrészen, egyötöde Börzsönyligeten, 2%-a pedig a külterületen található.
(A földhivatali alaptérkép a földhivatalnál átvezetett lakóépületek számát mutatja
meg, mely valamelyest eltér KSH adatbázisában szereplő lakások számától.
Börzsönyliget területén a földhivatali alaptérkép 100 db lakóépületet jelöl, a KSH
adatbázisa 149 db lakást tüntet fel.)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
Börzsönyligeten és a külterületen a legmagasabb (11-12%). A többi
településrészen 5% alatti.
Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya és egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül a külterületen és Börzsönyligeten a legmagasabb.
1.7.2. TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK
A térbeli-társadalmi rétegződés tekintetében ki kell emelni az eltérő jellemzőkkel
rendelkező településrészeket.
A történelmi településmag (más néven Ófalu) a 18. században alakult ki, a
település alapítása óta jellemzően lakóterületi, illetve az azt kiszolgáló intézményi
funkciójú. Ófalu településrészhez kapcsolódott a 20. században Újfalu
településrész, mely szintén lakóterület.
A zártkerti fekvésű terület a történelmi településmaghoz tartozó mező-, és
kertgazdasági funkciójú terület volt, mely sokáig a település megélhetését
biztosította. Mára a terület nagy részén a tényleges gyümölcstermesztés
megszűnt, a terület elvesztette korábbi funkcióját. A területen lakó és üdülő
hasznosítás iránt mutatkozik társadalmi igény. A területen jelenleg szinte kizárólag
gazdasági épületek állnak a földhivatali alaptérkép szerint. A zártkert kapcsán
szükséges említeni a Szuttai dűlő területét is, mely a zártkerti fekvésű terület
magasságában helyezkedik el. A terület a településrendezési eszközökben
lakóterületi besorolást kapott. A terület beépülése jelenleg folyamatban van.
A zártkerti terület és Ófalu településrészek között külterületi fekvésű,
mezőgazdasági területek találhatóak. A településfejlesztési koncepció kapcsán
készített társadalmi kérdőívezés során egyértelműen kiderült, hogy az Ó szőlők
alatti dűlő területén mutatkozik igény lakóépület elhelyezhetősége iránt. Az Ó
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szőlők alatti dűlő, illetve a Svájci földek területe (tervezett kertvárosias lakóterület
a hatályos településrendezési eszközök szerint) átlagosnál jobb minőségű
termőfölddel érintett. A 2007. évi CXXIX. törvény – a termőföld védelméről – az
átlagosnál jobb minőségű termőföldek más célú hasznosítását, általános esetben,
nem teszi lehetővé. A törvény részletes előírásait, illetve a Pest Megyei
Kormányhivatal
átlagosnál
jobb
minőségű
termőföldekkel
kapcsolatos
állásfoglalását az 1.17. – Környezetvédelem – fejezetben ismertetjük.
Börzsönyliget településrész a belterület északi részén található. Börzsönyliget
üdülőterület 1936. évben jött létre, az ott lévő erdőterület felparcellázásával,
Szokolya község déli részén, Kismaros határán. Az üdülőterület Kismaros
Községhez 1966. év óta tartozik. Létrejötte óta voltak önálló lakosai. A lakóházak
építése a 2000-es években gyorsult fel a terület keleti részén, ahol a vezetékes
ivóvízellátás biztosított. A terület keleti részét a 2008. évi településrendezési
eszköz módosítás során lakóterületbe sorolták.
Szuttai dűlő, illetve Börzsönyliget területén az elmúlt évtizedben megnőtt a
környező nagyvárosokból kiköltözők száma. A településre költöző lakosság
jellemzően Vácra és Budapestre ingázik.

1.7.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS
ADOTTSÁGOK, TÁRSADALMI ÉLET, SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, NEMZETISÉGI KÖTŐDÉS,
CIVIL SZERVEZŐDÉSEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK STB.)
A településre gazdag kulturális és vallási élet jellemző. A Szuttai dűlő területén
található a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, mely nyilvános
egyházi magánkönyvtárral is rendelkezik. Kismaroson klubkönyvtár és művelődési
ház is működik.
A településen belül a magát német nemzetiséginak valló lakosság aránya magas.
A települést Németországból érkező bevándorlók alapították, akik az úgynevezett
Ulmi skatulyákon érkeztek a Dunán. Ennek állít emléket a Köztársaság téren lévő
terméskő szobor is. A településen belül Német Nemzetiségi Önkormányzat is
működik.
A településen belül falumúzeum is található, ahol megtekinthető a „Kismarosi Sváb
Muzeális Gyűjtemény”.
Kismaroson a civil szervezetek száma magas. Az alábbi táblázatban mutatjuk be
a település területén nyilvántartott civil szervezetek listáját:
Név

Cím

Név

Cím

Boldogasszony Háza
Alapítvány
Börzsönyi Gyermekvasútért
Közalapítvány
Börzsönyligetiek
Érdekképviseleti Egyesülete

2623 Kismaros, Szuttai
dülő 8328hrsz.
2623 Kismaros, Liget u.37.

2623 Kismaros, Dózsa Gy.
u. 15.
2623 Kismaros, Dózsa
Gy.u.5.sz.
2623 Kismaros, Liget u.37.

CANISPRO Hungary
Állatvédő Alapítvány

2623 Kismaros, Szokolyai
u. 2118/1.

Kismarosi Gát És Út
Alapítvány
Kismarosi Gyermekkórus
Alapítvány
Kismarosi
Oktatásfejlesztési
Alapítvány
Kismarosi Óvodás
Gyermekekért
Alapítvány

2623 Kismaros,
Börzsönyliget

2623 Kismaros, Liget u.35.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

47

Ciszterci Nővérek
Boldogasszony Háza
Monostor
Dunakanyar
Szarvasgombász Egyesület
Emberiség Csoport
Magyarország Közhasznú
Egyesület
Fehér Rózsa Alapítvány az
Eltűnt Gyermekekért
Ifjúsági Önkéntes Szolgálat

2623 Kismaros, Szuttai
dűlő 8328 hrsz.

Kismarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

2623 Kismaros, Kossuth u.
22.

2623 Kismaros, Nyúl u. 26

Kismarosi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Kismarosi Polgárőr
Egyesület

2623 Kismaros, Kossuth
u.22.
2623 Kismaros, 8390 (Pf:
40.)
2623 Kismaros, Kossuth u.
5.
2623 Kismaros, Széchenyi
u. 1.

Jövőnkért Alapítvány

2623 Kismaros, Kossuth
L.u.54.sz.
2623 Kismaros, Zrínyi u. 7.

Kismarosi Teleház
Alapítvány
Máltai Lovagrend Tell
Vilmos Íjász Szabadidő
Sportegyesülete
Marus Hagyományőrző
Tánccsoport Egyesület
Mátyásfa Környezetvédő
Egyesület
Pest és környéke
cserkészeiért Alapítvány
SÁRKÁNYOK Kézilabda
Sportegyesülete
Szent László Ifjúsági
Alapítvány
Testvér -forrás
Egyesület
Ulmi Skatulya Alapítvány

Kalló Alapítvány
Kismaros Sportklub
Kismaros Üdülőterületi
Polgárőr Egyesület
Kismarosért Közalapítvány
Kismarosért Közalapítvány
Kismarosi Falumúzeum
Alapítvány
Kismarosi Faluvédő Egylet

Kismarosi Fortuna
Sportegyesület
Sügér Kajak-kenu
Sportegyesület Kismaros

2623 Kismaros, Napraforgó
u. 44.
2623 Kismaros, Kossuth u.
82.
2623 Kismaros,
Köztársaság tér 1.

2323 Kismaros, Zrínyi
Miklós u. 6.
2623 Kismaros, Őz u.6.
2623 Kismaros,
út 22.
2623 Kismaros,
út 22.
2623 Kismaros,
út 72.
2623 Kismaros,
Zs.u.5.sz.

Kossuth L.
Kossuth L.
Kossuth L.
Móricz

2623 Kismaros, Liget utcai
Sportcsarnok
2623 Kismaros, Szokolyai
u. 8302. hrsz.

Verőcemarosi
Üdülőközösség
Szabadidő és Sport
Egyesület
Vilcsek Gyula Alapítvány
Kismarosi Óhegy Dűlői
Érdekképviseleti
Egyesület

2623 Kismaros,
22.
2623 Kismaros,
Zs.u.5.sz.
2623 Kismaros,
Köztársaság tér
2623 Kismaros,
út 228.sz.
2623 Kismaros,
Köztársaság tér
2623 Kismaros,
u.1727. hrsz.
2623 Kismaros,
Köztársaság tér
2623 Kismaros,
24.

Kossuth u.
Móricz
1.
Szokolyai
1.
Kossuth
1.
Duna u.

2623 Kismaros, Liget u. 37.
1139 Budapest, Üteg utca
29. 4./26.

Forrás:
http://civil.info.hu/civil-szervezetek
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Összegzés:
Kismaros társadalmi adottságai – mind
viszonylatban – kiemelkedően kedvezőek.

országos,

mind

megyei

Népességszáma évtizedek óta növekvő tendenciát mutat, amelyet a
vándorlási különbözet biztosít számára. A betelepülők jelentős része
magas iskolai végzettségű, kedvező gazdasági helyzetben lévő réteghez
tartozik. A gyerekkorúak aránya magas, meghaladja az ugyancsak
növekedést mutató 60 éven felüliek arányát.
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY STB.)
A település területén két orvosi rendelő működik. Ebből az egyiket a Ciszterci Rend
üzemelteti, a másik a körzeti orvosi rendelő. A településen háziorvosi rendelés
folyik. A gyermekorvosi rendelést a háziorvos látja el. Ezen felül fogászati rendelő
is található Kismaroson, 1 fő fogorvos látja el a feladatot. A település területén
gyógyszertár üzemel. Ezen felül Kismaroson működik még védőnői szolgálat és
gyermekjóléti szolgálat (Mosoly család – családi napközi) is.
A településen belül idősek otthona nem üzemel, de a házi segítségnyújtás
biztosított. A településen gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működik.
A település területén óvoda (Kis Morgó Óvoda) üzemel. Az önkormányzat honlapja
szerint az óvoda 3 csoporttal, 6 óvónővel és 3 dajkával működik. Az önkormányzat
adatszolgáltatása szerint az óvoda 135 óvodai férőhellyel rendelkezik. A
településen bölcsőde nem üzemel.
Kismaroson nyolc osztályos általános iskola (Vilcsek Gyula Általános Iskola)
üzemel. Az önkormányzat adatszolgáltatása szerint az iskolába 191 gyermek jár.
A településen középiskola, szakközépiskola, szakiskola nincs. Kismaroson
felnőttképzés (Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam) működik.
A településen művelődési ház üzemel „Kismarosi Művelődési Ház és Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér” néven. Az intézményben könyvtár is található. A
Művelődési Ház udvara hetente egy alkalommal termelői piacnak ad helyet. A
településen múzeum is található: Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény.
A településen belül labdarúgó pálya található a 1909 hrsz.-ú ingatlanon. Emellett
a 1910 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok üzemel. Kismaroson kiépített strand nincs.
A település esélyegyenlőségi programja szerint a legközelebbi rendőrőrs Verőcén,
a legközelebbi kórház pedig Vácott található. Kismaroson posta üzemel a 1912/2
hrsz.-ú ingatlanon.
[Forrás: Kismaros Önkormányzatának adatszolgáltatása, illetve Kismaros Önkormányzatának
honlapja: http://www.kismaros.hu/index.php?page=szervezetek2]

1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
Kismaros Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013.
évben fogadta el.
A program átfogó céljai a következők:
-

Egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosítása
Közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés
Diszkriminációmentesség
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.
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Helyzetelemző rész céljai:
-

Esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók
számának és arányának számba vétele
A célcsoportokba tartozók szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének, e
területen jelentkező problémáknak az áttekintése
A csoportok esélyegyenlőségét segítő feladatoknak a meghatározása

HEP IT céljai:
-

-

Olyan beavatkozások tervezése, melyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából
A beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikáció meghatározása
HEP fórum felállítása

Intézkedési területek:
-

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező személyek bevonása a
felnőttoktatása rendszerébe
Kismaroson élő regisztrált munkanélküliek munkavállalásának segítése
Védőnői álláshelyek számának bővítése
Egészséges életmód népszerűsítése
Bölcsődei intézmény létesítése Kismaroson
Óvoda intézményének bővítése Kismaroson
Általános Iskola épületének bővítése
Idősek napközi otthonának létesítése
Idősek közlekedési lehetőségeinek javítása szállító jármű beszerzése által
Önkormányzati intézmények teljes-komplex akadálymentesítése
Fogyatékkal élő személyek szolgáltatásokhoz történő hozzájutásának
segítése a környező települések együttműködésével

1.8.2.1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRSADALMI KÉRDŐÍVEZÉS
EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

Kismaros Község Önkormányzata a 80/2015. (VII. 06.) Kt. határozatával fogadta
el a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetési Szabályzatát.
Jelen Településfejlesztési Koncepció készítése során, 2015 őszén társadalmi
kérdőív készítésére és kitöltésére került sor, a Kismaros Arca Program keretében.
A kérdőívezés lehetőséget biztosított a településen élők számára, hogy kifejtsék a
véleményüket, észrevételeiket, fejlesztési elképzeléseiket a településről. A
Koncepció készítésekor, a kérdőívezés során megszületett észrevételeket
figyelembe vettük. Összesen közel kétszázan írták le észrevételeiket, ide értve az
általános iskola mind a nyolc évfolyamába tartozó diákokat is.
Az alábbiakban grafikonok segítségével mutatjuk be a kérdőívezés eredményeit:
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Hol dolgozik?

3,4%
11,9%
35,3%

64,7%

84,7%
Belterület

Üdülőterület

Más településen

Kismaroson

máshol

Rangsorolja a település és környékének értékekeit!
5,0

4,4

4,4

Átlagérték

4,0

4,3

4,0

3,9

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

3,4

3,4

3,3

3,2

3,0

3,0

2,9

2,0
1,0
0,0

1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-kitűnő

Mely helyeket szereti
felkeresni Kismaroson?
4,0
3,0

4,4

4,00
3,6 3,4

3,0 2,9 2,8 2,8

2,0

2,5 2,5

Átlagérték

Átlagérték

5,0

Értékelje lakóhelye
környezetét!

1,0
0,0

3,46

3,54

3,00
Épített
1-legkevésbé, 5-leginkább

Társadalmi

1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes,
4-jó, 5-kitűnő
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4,1

4,0

4,0

4,0

3,6

3,5

3,3

3,3

3,0

2,8

2,7

Teremsport

4,3

2,7

2,6

2,0

Továbbképzés

Szórakoztató
létesítmények
látogatása

Színház

Szabadidő
létesítmények

Múzeumlátogatás

Sport a szabadban

Úszás/fürdőzés

Turistáskodás

0,0

Kulturális program

1,0
Belföldi/külföldi
utazás

Átlagérték

5,0

Bevásárlás

Szabadidejében mely tevékenységet műveli
legszívesebben?

1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-kitűnő

Nyári szabadsága alatt mely időtöltést kedveli legjobban?
5,0

4,5

4,2

4,0

Átlagérték

4,0

3,9

3,6

3,6

3,2

3,1

2,5

3,0

2,5

2,0
1,0
0,0

1-elégtelen, 2-elégséges, 3-közepes, 4-jó, 5-kitűnő

3,2

3,0

3,0

2,9

2,8

2,7

2,7

2,7

Közutak állapota

3,3

Építészeti karakter
megszűnése

3,4

Információs táblák hiánya

3,4
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Az alább szereplő három diagramban csak azokat a véleményeket tudtuk
megjeleníteni, melyek legalább kétszer elhangzottak. Azokat a véleményeket,
melyek az utóbbi három kérdéshez csak egyszer hangzottak el, a diagramok után
tüntettük fel:
Véleménye szerint mi a legnagyobb értéke Kismaroanak?

Egyszer elhangzott válaszok:

Színvonalas oktatás
Fizetőképes lakosság
Alacsony munkanélküliség
Táblás hegy
Árvíz idején való összefogás

Mi a három legfontosabb észrevétele Kismarosról?

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

54

Egyszer elhangzott válaszok:
-

35

-

Távol van az orvos és a posta
Nincs gyermekorvosi szolgálat
Kihasználatlan patak parti sétány
Hiányzó településfejlesztési vízió
János hegy elhagyatottsága

Milyen településen szeretne a jövőben élni? Milyen egyéb
fejlesztési elképzelései vannak?

30
25
20
15
10

Egyszer elhangzott válaszok:
-

Alacsony méretű (800-900 m2 alatt) telkek beépítésének tiltása
Kis mértékű ipar kialakítása
Közművelődési lehetőségek
Üdülőterület elhagyott részeit erdőként megtartani
Falu és Börzsönyliget kapcsolatának javulása
Közműhálózati fejlesztések a használatban lévő üdülőterületen
Fekvőrendőrök elhelyezése lakóterületen
Svájci földek meghagyása beépítetlen, de településközponti területként
Fedett buszmegálló építése
Ne legyen alvó külváros
Demokratikus vezetés
Iskolabusz járatok bevezetése Börzsönyligetből
Igényekhez illeszkedő fejlesztés
Szakértői döntéshozatal
Zártkerti terület keleti részén lakóterület kijelölése
Közigazgatási terület bővítése
Tanösvény a Duna-parton
Öregszőlő út felső oldalán szőlőművelés újjáélesztése
Öregszőlő út alsó oldalán mezőgazdasági művelés
Zártkerti terület mező-, és kertgazdasági művelése
Kilátó elhelyezés a Nagy-Morgó-hegyen
Sípálya kialakítása a Nagy-Morgó-hegyről
Beülős drótkötélpálya kialakítása a Nagy-Morgó-hegyről
Elit étterem a Nagy-Morgó-hegyen
Kilátó út mentén kálvária kialakítása
Vadaspark kialakítása Börzsönyligeten
Intézmények önellátásának biztosítása
Ciszterci orvosi rendelőhöz vezető lépcső balesetveszélyes
Egészségház felújítása

Duna-holtág kikotrása

Kerékpáros és turista központ
kialakítása
Településrendezési eszközök
felülvizsgálata
Hátrányos helyzetűek
támogatása

Hókotrás

Centrális településstruktúra

Alacsony munkanélküliség

Idősotthon létrehozása

Árvízvédelem biztosítása

Önellátás erősítése

Csapadékvíz elvezetés
megoldása

Kulturális élet erősítése

Utcafásítás

Nyitottság, vendégszeretet a
látogatók felé
Játszóterek fejlesztése,
építése
Összetartó közösség,
együttműködés
Vízisport lehetőségeinek
megteremtése
Természettel összhangban
levő épített környezet
Gyalogos és kerékpáros
közlekedés támogatása

Fürdőzésre alkalmas Duna-part

A település őrizze meg jellegét

Nyugalom és csend

Tisztaság

0

Biztonság (árvízvédelem,
közlekedés, közbiztonság)

5
Ó szőlők alatti dűlőn
lakóépület elhelyezhetősége
Rendezett, karbantartott
utcák, közterületek, és Duna-…
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-

Rosszul elhelyezett szobrok
Alvófalu
Turisztikai célpont
Harangvirág u. - Szokolyai út
találkozása balesetveszélyes
Nincs valódi nevezetessége a
településnek
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Összegzés:
Kismaros humán infrastruktúrája településnagyságával arányos. A
gyermekkorúak és az idősek növekvő aránya ugyanakkor célzottan e
korosztályok ellátására szakosodott intézmények fejlesztését igénylik.
A társadalmi részvétel a Koncepció kidolgozásában példaértékű. Már a
korábbi fejezetben megjelenő nagyszámú helyi civil szervezet jelenléte is
jelezte, az itt élők tevékenyen kívánják alakítani településük jövőjét.
Az érkezett vélemények, noha szórtak, mégis jól megjelenítik a lakossági
elvárásokat és igényeket. Néhány, a település léptékén túlmutató javaslat
mellett, a többség hasznos fogódzót jelent a stratégiai dokumentum
kidolgozásához, a település jövőképének megformálásához.
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE
Az ezer lakosra vetített regisztrált gazdasági vállalkozások száma lehetőséget
biztosít a megyei, illetve országos értékekkel való összehasonlításra. Kismaroson
a regisztrált gazdasági vállalkozások száma 2007. év előtt országos és megyei
átlag feletti volt, 2007 év után már országos átlag alatti, de megyei átlag feletti.
2000. és 2013. között a regisztrált gazdasági vállalkozások száma növekvő
tendenciát mutatott.
Regisztrált gazdasági vállalkozások száma ezer lakosra
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TEIR - Helyzet-Tér-Kép - https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/kivalasztottmutatok.html?xteiralk=htk&xids=1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1071,1072,1073,10
74,1075,1076,1077,1078&xtertip=T&xterkod=3373

Ezen felül megvizsgáltuk, hogy a településen belül hol találhatóak a hatályos
településrendezési eszközök szerint gazdasági területek. A tervlap összesen 3
helyen jelöl kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területet:
-

A Monostor szomszédságában, a Szokolyai út mentén (8318, 8316 hrsz.-ú
ingatlanok) – 0,25 ha összterületen
Rév utcában (1542 hrsz.-ú ingatlan) – 0,14 ha összterületen
Kossuth Lajos út déli oldalán (1605 hrsz.-ú ingatlan) – 0,16 ha összterületen

A településen belül ipari terület a hatályos településrendezési eszközök szerint
nincs kijelölve, a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területetek aránya pedig
alacsony. További kereskedelmi célú, szolgáltató, vendéglátó építmények a
Kossuth Lajos út és a Kisvasút végállomás környezetében találhatók, a kijelölt
településközponti vegyes területen belül.
A településen belül a legjelentősebb területi kiterjedéssel rendelkező
területfelhasználások közé a lakóterületek, üdülőterületek, erdőterületek, illetve a
település délkeleti részén a mezőgazdasági (kertes és általános) területek
tartoznak. A gazdasági szerepkör kapcsán is meg kell említeni, hogy a település
természetvédelmi érintettsége, illetve környezeti érzékenysége rendkívül magas.
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1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI
A KSH tájékoztató adatbázisának területi adatai szerint vizsgáltuk meg a
településen regisztrált, illetve működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak
szerinti megoszlását. A település területén regisztrált vállalkozások között a
legnagyobb arányban az erdő- és mezőgazdasággal, ingatlanügyekkel,
kereskedelemmel, illetve szakmai tudományos műszaki tevékenységgel foglalkozó
vállalkozások vannak jelen.
Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 2014 évben
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KSH tájékoztató adatbázis – Területi adatok - Éves településstatisztikai adatok 2014-es településszerkezetben http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
(Azok a nemzetgazdasági ágak, melyekben egyetlen vállalkozás sem működik, a diagramban nem szerepelnek.)

A település területén működő vállalkozások között legnagyobb arányban a szakmai
tudományos, műszaki tevékenységgel, illetve a kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások vannak jelen.
Működő vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként 2013 évben
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Vendéglátás
A KSH tájékoztató adatbázisának területi adatai szerint a vendéglátóhelyek száma
2000.-ben 10 db, míg 2014.-ben 12 db volt. A KSH adatbázisa a kereskedelmi
szálláshely szállásférőhelyek számára vonatkozó adatot mindössze a 2013. és a
2014. évre vonatkozóan tartalmaz. Mindkét évre 68 db férőhelyet tüntet fel az
adatbázis.
A vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, ezer lakosra vetítve
2108 fő volt 2013.-ban, mely érték a megyei, illetve a járási átlag feletti, de az
országos és régiós átlag alatti. (Ebből a külföldi vendégek által eltöltött
vendégéjszakák aránya 0%.) 2006. és 2010. között a településen belül az egy főre
jutó idegenforgalmi adó rendkívül alacsony, járási, megyei, régiós és országos
átlag alatti volt.
Források:
KSH tájékoztató adatbázis – Területi adatok - Éves településstatisztikai adatok 2014-es
településszerkezetben - http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
TEIR
Helyzet-Tér-Kép
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/kivalasztottmutatok.html?xteiralk=htk&xids=1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1071,1072,1073,10
74,1075,1076,1077,1078&xtertip=T&xterkod=3373

Mezőgazdaság, erdőgazdaság
A KSH adatai szerint 2000.-ben 90, míg 2010.-ben 81 egyéni gazdaság működött
Kismaroson. A KSH adatai szerint 2000.-ben 53 ha, 2010.-ben 268 ha földterület
állt egyéni gazdaságok hasznosításában.
Az egyéni gazdaságok művelése alatt álló területek legnagyobb része szántó, de
nagyobb arányt képvisel még a gyümölcs és gyep művelési ág is.
Egyéni gazdaságok használatában
lévő földterület művelési ág szerinti
megoszlása 2000 évben

4,6%

Egyéni gazdaságok használatában
lévő földterület művelési ág szerinti
megoszlása 2010 évben
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Forrás: KSH tájékoztató adatbázis – Területi adatok - Éves településstatisztikai adatok 2014-es
településszerkezetben - http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
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1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI, FONTOSABB BERUHÁZÁSAI TELEPÜLÉST
ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSE

Az egyes (nem kizárólag gazdasági) szervezetek települést érintő fejlesztési
elképzeléseit a 2015. évben kidolgozott LEADER projektötlet adatlapok alapján
vizsgáltuk. Az ötletek jelentős része, megvalósulás esetén közvetve hatást
gyakorolna a település gazdasági helyzetére is. Az élhetőbb települési környezet,
a fejlett infrastruktúra hálózatok, az árvízbiztonság stb. ösztönzőleg hatnak a
gazdasági szervezetek megtelepedésére, illetve a népességszám növekedésére. A
projekt ötlet-javaslatokat az alábbiakban soroljuk fel:
-

-

Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése Kismaroson
Árvízvédelem megteremtése
Építész és tájépítész hallgatók részére település-arculati tervpályázat
Kismaros közúthálózatának, járdáinak fejlesztése és karbantartása
Csapadékvíz-elvezetés
Közvilágítás fejlesztése és korszerűsítése
Közterületek karbantartása, revitalizálása
Kerékpárút-felújítás, nyomvonal-korrekció
Tanösvények felújítása, további tanösvények létrehozása és vezető füzetek
kiadása
Helyi védelem alatt álló épületek, az épített környezet megóvása
Óvoda bővítése, vagy új óvoda építése
Egészségház fejlesztéssel egészségközpont kialakítása kistérségi szinten
Idősek napközi otthonának létesítése és üzemeltetése
Tehetséggondozási központ létesítésével szellemi, kulturális központ
kialakítása kistérségi szinten
Közintézmények energia-hatékony korszerűsítése
A több, mint húsz éves Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény (korábban:
Kismarosi Falumúzeum) megfelelő helyiségben történő elhelyezése,
mezőgazdasági munkák bemutatásával, eredeti eszközök eredeti
környezetben történő használatával
A Morgó-patak revitalizációja a kismarosi szakaszon
Közbiztonság erősítése, közterület-felügyelő szolgálat és a meglévő mellé
további térfigyelő kamerák létesítése
Digitális kamera vásárlása és településhagyományok korszerű megőrzése
E-közigazgatás kistelepülésen
Hivatali dolgozók számítógépes ismereteinek fejlesztése
A falu fejlesztése érdekében a tájékoztatást elősegítő információs
rendszerek fejlesztése
XXI. századi igényeknek megfelelő helyi kommunikáció
Gál-hegy és Kelemen-hegy tájvédelme
Tájba illő köztéri hulladéktároló edények és padok elhelyezése
Gólyafészek webkamera
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1.9.4. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ELÉRHETŐSÉG,
MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE, K+F STB.)
Az 1.7. – A település társadalma – című fejezetben bemutatottak szerint a
településen a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is
meghaladja a megyei, illetve az országos átlagot.
A településről Budapest, illetve Vác is egy órán belül elérhető mind
személygépjárművel, mind pedig vasúttal. A település elérhetősége rendkívül
kedvező. Ezt támasztja alá a településről ingázó lakosság magas aránya is.

1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT)
A kínálati és értékesítési árakat az otthontérkép adatai alapján vizsgáltuk. A
térképes adatok legkisebb alapegysége Kismaros térségében a Váci kistérség, így
csak a kistérségbeli átlagos kínálati és értékesítési árakat szemléltetjük.
Kínálati ár
Átlagos kínálati ár (2015.) Váci Kistérségben: 214 000 Ft/m2
Átlagos kínálati ár (2015.) Budapesten: 403 000 Ft/m2
Értékesítési ár
Átlagos értékesítési ár (2014.) Váci Kistérségben: 111 000 Ft/m2
Átlagos értékesítési ár (2014.) Budapesten: 230 000 Ft/m2

Forrás: http://otthonterkep.hu/

Jól látható, hogy a térségben az átlagos kínálati és értékesítési ár a fővárosi
átlagérték fele. A Kistérség egészére szóló adat ugyanakkor Kismaros ingatlanpiaci
viszonyainak önálló megítélésére nem alkalmas. (Az ábrákon szereplő számok az
adatbázisba feltöltött, értékesítésre szánt ingatlanok számát fejezik ki
térségenként.)
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Összegzés:
A regisztrált vállalkozások száma növekvő értéket mutat. Arányaiban a
megyei értékeket megelőzi, elmaradva azonban az országos értékektől.
A működő vállalkozások esetében a nemzetgazdasági ágak közül a
szakmai tudományos műszaki tevékenységűek aránya a legmagasabb
visszatükrözve a magas felsőfokú végzettségi arányt.
A vendéglátás, szálláshely
idegenforgalmat tükröznek.

adatok

alacsony,

ám

jól

fejleszthető

A mezőgazdasági egyéni vállalkozásoknál a szántó- és gyümölcs művelési
ágú területek csökkenése látható, a kivett területek jelentős (7,5-szeres),
a gyepterületek enyhe növekedése mellett.
A projekt ötletek jelentős része
fejlesztést takar, illetve érint.

(kb.

2/3-a)

idegenforgalmi

célú
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM
Az Önkormányzat a 81/2015. (VII. 6.) számú Kt. határozatával elfogadta a 20142019. közötti időszakra szóló Gazdasági programját. A program az alábbi
csoportosítás szerint sorolja fel a fejlesztési célokat:
-

Fejlesztési célok, elképzelések
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

A helyi adópolitika célkitűzései
o
o
o
o
o

-

1) A településen bevezetett helyi adó mentességek, illetve kedvezmények felülvizsgálata.
2) A településen bevezetett helyi adók mértékének a felülvizsgálata.
3) A be nem vezetett helyi adók bevezetési lehetőségének szakmai, a lakosság és a
vállalkozások teherbíró képességét figyelembe vevő felmérése.
4) A helyi adóból fennálló követelések (kintlévőségek) behajtása, a behajtás hatékonyabbá
tétele.
5) A helyi adók behajtásánál szigorúbb fellépés.

A közszolgáltatások biztosítása, és azok színvonalának javítása
o
o
o

o
o
o
o

-

1) A Kis Morgó Óvoda fejlesztése, bővítése a gyermeklétszám növekedése következtében –
Kismaros életében jelenleg ez a legfontosabb projekt, fejlesztési igény.
2) Járdák építése.
3) Árvízvédelmi rendszer tervezése, kivitelezése.
4) Településfejlesztési Nonprofit Kft létrehozása, a közfeladatok hatékonyabb és olcsóbb
végrehajtása.
5) Belterületi utak javítása, karbantartása.
6) Kismaros arculatának kialakítása.
7) Az átmenő forgalom problémájának megoldása, lassítása.
8) Csatornázás megvalósítása Börzsönyligeten.
9) Vízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása Kismaroson.
10) A Polgármesteri Hivatal hatékonyságának, eszköz ellátottságának fejlesztése, „lakosságbarát” szolgáltatásának kialakítása.
11) Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek a feltárása, a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények informatikai fejlesztése.
12) A Kismaros Arca Programban meghatározott területi fejlesztések, rendezések megkezdése.
13) Közterületek arculatának javítása.
14) Közintézmények energetikai korszerűsítése.
15) Ganz üdülővel kapcsolatos kötelezettségeink tisztázása, az ingatlan hasznosítása.
16) Területrendezés Verőce Község Önkormányzatával (különös tekintettel a Rév utca Duna
felőli részére, Joker üzletház).
17) Idősek napközi otthona – biztosítani az idősekről való gondoskodást a Községben.
18) Manner-féle csarnok és/vagy annak területének rendezése, a P+R parkoló bővítése, hiszen
a Község parkolási gondokkal küszködik.

1) A meglévő intézményhálózat struktúrájának átalakításának, kihasználtságának a vizsgálata,
a javítása érdekében teendő intézkedések elvégzése.
2) Az intézményhálózat szakmai követelményeknek történő megfelelésének a felülvizsgálata
(szakmai minimumfeltételek), annak teljesítésének feltételeinek kidolgozása.
3) A településen a közszolgáltatásokat végző szervezetek (közszolgáltatásonként) szervezeti
kereteinek a felülvizsgálata, tevékenységük értékelése, (esetleges) átszervezés indokainak a
rögzítése.
4) A közszolgáltatások díjainak változtatására vonatkozó elképzelések (növekedési ütem,
támogatások rendszere) meghatározása.
5) Az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat megteremtése az igényes lakókörnyezet
kialakítása érdekében.
6) A közterületek (parkok, utak, járdák) kezelésével, felújításával, építésével kapcsolatos feladatok hatékonyabb, gazdaságosabb elvégzése. Legyen a falunak gazdája.
7) Az e-közigazgatás során az elérni kívánt szolgáltatási fejlettségi szint növelése.

Vagyongazdálkodás
o

1) Az önkormányzat vagyoni struktúrájának felmérése mellett, annak átalakítási lehetőségének
a kidolgozása, a vagyonváltozás alakulását befolyásoló hatások felmérése.
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o
o
o
o

-

o
o

o
o

1) Az idegenforgalom terén rejlő lehetőségek kihasználásának a feltételei, annak keretei,
fejlesztési lehetőségeinek feltárása.
2) Településrendezési, szabályozási tervek készítési irányvonalának a meghatározása.
3) A környezetvédelemmel és azzal összefüggő kérdések irányainak meghatározása (levegőtisztaság védelme, felszín alatti és feletti vizek védelme, a veszélyes és a kommunális
hulladékkezelés megoldása, energiagazdálkodás, stb.).
4) A helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztési irányvonalainak rögzítése, kidolgozása.
5) A község érdekében végzett kommunikációs és marketing feladatok meghatározása.

Befektetés-támogatási politika
o
o
o
o

-

2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) jövőbeni szerepének meghatározása, az
esetleges pénzügyi támogatások rendszerének rögzítése.
3) Az önkormányzati vagyon gyarapítási lehetőségeinek a feltárása, az ahhoz szükséges
források (EU-s támogatások, megyei és országos pályázati lehetőségek stb.) biztosítása.
4) A vagyonértékesítésre kijelölt vagyonelemek meghatározása évenkénti részletezettségben
és az abból származó bevételek felhasználási szabályainak a rögzítése.
5) A KÖZVILL részvények könyv szerinti értékének felülvizsgálata.

Településüzemeltetési-, rendezési, üzemeltetési politika
o

-
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1) A befektetések ösztönzése érdekében, magasan kvalifikált munkaerő képzésének a segítése.
2) Turizmusfejlesztés során annak „húzó ágazatainak” meghatározása (vízi turizmus,
kirándulások stb.) és a fejlesztés prioritásainak kijelölése.
3) A befektetések ösztönzése érdekében az infrastruktúra fejlesztési irányainak a kijelölése.
4) A kormányzati szándékok és a település igényeinek az összehangolása annak érdekében,
hogy a befektetések minél nagyobb számban jelenjenek meg a településen.

Egyéb elképzelések
o
o
o
o
o

1) Az európai uniós források igénylésére és a várható támogatás felhasználására vonatkozó
feladatok (személyi, tárgyi feltételrendszer, ellenőrzés stb.) meghatározása.
2) A nemzetközi kapcsolatok („testvér” települések) felülvizsgálata, azok gazdasági, kulturális,
sport stb. lehetőségei és ezek jövőbeli iránya.
3) Az önkormányzat és a településen működő nemzetiségi önkormányzat(ok) együttműködési
lehetőségeinek és területeinek (oktatás, sport, kultúra, munkahelyteremtés stb.) a feltárása.
4) A társulásban résztvevő önkormányzatokkal a közös együttműködés lehetőségeinek a feltárása.
5) A lakossággal és a civil szervezetekkel történő együttműködés kereteinek a megteremtése.

A gazdasági program szerint az alábbi költségvetési szervek látják el az
Önkormányzat kötelező feladatait:
-

Kismaros Község Önkormányzata;
Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal;
Kis Morgó Óvoda;
Művelődési Ház és IKSZT;
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros.

A gazdasági program szerint az 2010. és 2014. év között az önkormányzati vagyon
csökkent.
Önkormányzat vagyona

2010.
1.280.108

2011.
1.328.586

2012.
1.290.817

2013.
800.312

2014.
868.886

Kismaros
Község
Önkormányzatának
honlapján
megtekinthető
az
önkormányzat évenkénti költségvetése. Az elmúlt évek költségvetési
rendeletek szerinti bevételeit és kiadásait az alábbi táblázatban mutatjuk be:
éves
2016.
2015.
2014.
költségvetés
bevétele
562 138 000
378 448 000
345 359 000
kiadása
562 138 000
378 448 000
345 359 000
egyenlege
0
0
0
Forrás: Kismaros Község honlapja - http://www.kismaros.hu/

2013.
266 463 000
266 463 000
0

2012.
304 001 000
342 457 000
- 38 456 000
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1.10.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE, INTÉZMÉNYRENDSZERE

Kismaros Község Önkormányzatának működésében az alábbi bizottságok vesznek
részt:
-

-

-

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
o Főbb feladatuk: Kismaros község éves kulturális programjának
összeállítása, azok egyeztetése a szomszédos települések
bizottságaival, események, rendezvények, ünnepek szervezése.
Pénzügyi Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság
o Főbb
feladatuk:
A
község
költségvetésének
irányelveinek
kidolgozása, elfogadása, pénzügyi kihatású döntések előzetes
véleményezése.
A
község
építésügyi,
község
szerkezeti,
engedélyezési döntések előkészítése, javaslatok, vélemények
elkészítése.
Szociális- és Egészségügyi Bizottság
o Főbb feladatuk: A szociálisan rászorultak támogatásának és
mértékének meghatározása, határozatok előkészítése.

A településen kisebbségi Önkormányzat is működik.
Forrás: Kismaros Község Önkormányzatának honlapja –
http://www.kismaros.hu/index.php?page=onkormanyzat&flag=3

1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG
A korábban említettek szerint a település rendelkezik gazdaságfejlesztési
programmal a 2014-2019. közötti időszakra.
Kismaros
Község
rendelkezik
idegenforgalmi
koncepcióval,
melyet
39/2002. (III. 21.) határozatával fogadott el és 96/2004. (X. 14.) határozatával
módosított.
Az idegenforgalmi koncepció szerint Kismaros számára a legmegfelelőbb arculat a
következő:
„Kismaros, mint komplex üdülőfalu”
A koncepció fő célja, hogy Kismaros a Duna menti céltelepüléssé váljon.
A koncepció az alapcélokat a következő csoportosítás szerint mutatja be:
-

-

Társadalom terén:
o A kulturális adottságok és hagyományok ápolása, erősítése, valamint
lakossággal történő megismertetése.
Környezet terén:
o A település arculatának megőrzése érdekében a természeti és
építészeti értékek védelmének elsőbbsége, a táji és településképi
környezet ápolása, fejlesztése.
o Kismaros és a környező települések együttműködése, fejlesztése.
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Gazdaság terén:
o Az általános infrastruktúra színvonalának növelése, a turisztikai
infrastruktúra kiépítése, valamint a Község környezetében rejlő
kedvező infrastrukturális lehetőségek kihasználása.
o A vállalkozók és a létrejövő turisztikai egyesületek támogatása.

A koncepció arculati céljai:
-

Környezet megóvása és megújítása, hagyományok ápolása és felelevenítése.
Kedvező természeti adottságok kihasználása, természeti értékek védelme,
a Község és környezet kapcsolatának erősítése.
A Község és a lakosság idegenforgalmi területen történő együttműködésének növelése.
Kulturális élet színesítése és a kulturális turizmusba történő bekapcsolása.

1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
Az Önkormányzat tájékoztatása szerint a településen közfoglalkoztatás során
STARTMUNKA keretében 27 fő foglalkoztatása történik.
A településen közfoglalkoztatás során, többek között az alábbi fejlesztések
valósultak meg:
-

-

Művelődési Ház és az IKSZT Ház létszámbővítése -> kulturális programok
megvalósítása, rendezvényekhez szükséges színpadtechnikai eszközök
beszerzése.
Belterületi utak karbantartása, télen síkosság mentesítése.
Vízelvezető árkok karbantartása.
Kerékpáros pihenő lefestése.
Kerékpárút karbantartása.
Zöldfelületek karbantartása.
Kaszálás a patak parton, a keletkezett zöldhulladék komposztálóban történő
elhelyezése.

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/soha-nem-volt-meg-ilyen-jolfesult-kismaros

A település rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, melyet 2013.-ban fogadott
el. A program céljait az 1.8.2. – esélyegyenlőség biztosítása – fejezetben mutatjuk
be.
1.10.5. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS
Az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint
bérlakások és szociális bérlakások nincsenek.

a

településen

önkormányzati

1.10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot nyert a Vilcsek Gyula
Általános Iskola felújítására. A felújítási munkák 2015 tavaszán kezdődtek meg.
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Az elnyert összeg (101 millió forint) megosztásra került az iskola és a sportcsarnok
között.
Forrás: Kismaros Község Önkormányzatának honlapja –
http://www.kismaros.hu/index.php?page=hirek&action=reszletes&news_id=19117&ev=2015&hho
nap=04&nap=

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS
A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségéről az 1.16.2.2. – Megújuló
energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
- fejezetben írunk.
Összegzés:
Kismaros Község rendelkezik Gazdasági Programmal,
részletesen kitér valamennyi terület fejlesztési céljaira.

amelyben

Az
Önkormányzat
vagyongazdálkodása
átlátható,
az
évenkénti
költségvetés a honlapon elérhetően megtekinthető mindenki számára. Az
elmúlt 3 évben a bevételek és kiadások egyenlege megegyezett.
Az önkormányzati vagyon 2014.-re csökkent. Ennek ellensúlyozására az
Önkormányzat
felvette
céljai
közé
a
vagyonelemek
növelési
lehetőségének vizsgálatát.
A Község rendelkezik idegenforgalmi koncepcióval.
Foglalkoztatáspolitikája van. Intézményfenntartással foglalkozik. Lakásés helyiséggazdálkodás viszont nem szerepel a tevékenységei között.
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI 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 Kismaros Községet./

A 2. pont alatt szereplő településüzemeltetési feladatok mindegyikét ellátja
Kismaros Község Önkormányzata. A Gazdasági Program több esetében az
ellátás fejlesztésére tesz javaslatot.

Összegzés:
Kismaros Község a településüzemeltetési szolgáltatások mindegyikét
biztosítja
lakosai
számára.
Fejlesztési
elképzeléseiben
a
szolgáltatások színvonal emelését tűzi ki – több esetben – céljául.
A törvényben szereplő további önkormányzati feladatok közül is
szinte valamennyi, releváns elemet érinti az önkormányzat
tevékenysége.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
Kismaros Község az Észak-Magyarországi-Középhegység nagytáj, Visegrádihegység, valamint a Börzsöny középtáj, Visegrádi Dunakanyar, valamint
Börzsönyi-peremhegység kistáj területén fekszik.
Talajtani és geológiai adottságok
A földtani adottságokat Magyarország 1:100 000 léptékű földtani térképe szerint
táblázatos formában mutatjuk be, melyben feltüntettük az egyes földtani rétegek
településen belüli elhelyezkedését.
Földtani formáció
Folyóvízi homok, kavics
Folyóvízi üledék
Lösz
Törökbálinti Homokkő
Formáció

Litológia
folyóvízi üledékek összevontan
lösz

durva-finomszemű homokkő,
alsó részén finomhomokkőagyag; felső részén meszes
finomhomokos aleurit
betelepülések
Egyházasgergei Formáció
gyakran keresztrétegzett
Chlamys-os homok, homokkő,
néhol alapkonglomerátummal,
kaviccsal
Nagyvölgyi Dácittufa Formáció
dácittufa, -piroklasztikum
Magastaxi Amfibolporfiros, gyakran zárványos
piroxénandezit Tagozat
amfibol-piroxénandezit
[Forrás: http://map.mfgi.hu/fdt100/]

Terület elhelyezkedés
Duna-part
patakmedrek
Duna-part északi határa
12 sz. főút és zártkert között

Zártkert

Zártkerttől északra lévő erdők
Zártkerttől északra lévő erdők
magasabban fekvő részei

A Mélyépterv-Mévit Kft. a 2001. évben elkészítette Kismaros Község belterület és
Börzsönyliget üdülőterület csapadékvíz elvezetés tanulmánytervét. A műszaki
leírás tartalmazza a talajtani adottságokat.
„A Központi-Börzsönyben kőzettanilag 80% andezit, 5% dácit, valamint 15%
andezittufa és agglomerátum található a felszínközelben. A miocén bádeni
14-16 millió éves vulkáni fedőösszlet vastagsága meghaladja a 700 m
vastagságot is.
A Börzsönyi-Peremhegység felszínének több, mint 2/3-át vulkáni anyagok,
főként miocén andezittufa és agglomerátum fedik. A déli peremeken középsőmiocén slír található. A terület termőtalaja agyagbemosódásos barna
erdőtalaj, a torkolati részen pedig barnaföld /Rammann-féle barna erdőtalaj/.
A talaj fizikai besorolása: vályog, vízgazdálkodási tulajdonsága: közepes
víznyelésű és vízelvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, jó
víztartó talaj. A talaj kémhatása és mészállapota: erősen savanyú, de a
torkolati részen felszíntől karbonátos talaj.”[5. oldal]
A terület vulkanikus eredetű talajainak köszönhetően a szőlőtermesztés, majd
később a gyümölcstermesztés a térség megélhetését biztosította.
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Domborzati adottságok
A domborzati adottságok vizsgálatát az ASTER digitális terepmodell
felhasználásával végeztük el. [Forrás: http://earthexplorer.usgs.gov/] A vizsgálat során a
magassági, kitettségi, illetve lejtőviszonyokat elemeztük.
A település legalacsonyabb pontja a Duna-partjánál található (102 mBf),
legmagasabb pontja pedig a Gál-hegy csúcsán (376,7 mBf). /A magassági
viszonyok a 4. számú térképmellékleten kerültek ábrázolásra./
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 a melegkedvelő növények telepíthetőek
déli fekvésű kertekben.
A belterületnek mindössze 28%-a (143 ha) déli kitettségű. Ide tartozik a Börzsönyliget északi vonala (Csömöle-völgyi-patak északi oldalán lévő lejtők), illetve a
belterület déli része, mely a Duna irányába lejt. Az északi kitettségű lejtők zömében
Börzsönyliget nyugati részén találhatóak, a Csömöle-völgyi-pataktól délre.
A zártkerti terület 74%-a (59 ha) déli kitettségű. A terület domborzati és talajtani
adottságai rendkívül kedvezőek a szőlő-, és gyümölcstermesztés számára. A
külterület 36%-a (224 ha) déli kitettségű. /A kitettségi viszonyok az 5. számú
térképmellékleten kerültek ábrázolásra./
Déli kitettségű lejtők területe a
fekvéseken belül (ha)
58,63

25%-nál meredekebb lejtők
területe a fekvéseken belül (ha)

21,04

29,68 49,99

143,23

388,28

195,77

350,00

360,88

308,34
262,16

223,88
Déli kitettségű belterület

Nem déli kitettségű belterület

Meredek lejtésű belterület

Nem meredek lejtésű belterület

Déli kitettségű külterület

Nem déli kitettségű külterület

Meredek lejtésű külterület

Nem meredek lejtésű külterület

Déli kitettségű zártkert

Nem déli kitettségű zártkert

Meredek lejtésű zártkert

Nem meredek lejtésű zártkert

A bal oldali ábrán piros sraffal jelöltük a fekvéseken belül a déli kitettségű területek arányát, a jobb oldali
ábrán barna sraffal jelöltük a fekvéseken belül a 25%-nál meredekebb lejtésű területek arányát.

A lejtők meredekség vizsgálatát az alábbi csoportosítás szerint végeztük el:
Lejtőkategória
I
II
III
IV
V

Lejtés [%]
<5%
5 -12 %
12-17%
17-25%
> 25%

Minősítés
sík
enyhén lejtős
lejtős
enyhén meredek
meredek

Megjegyzés
erózió hatása nem jellemző
gépesítési, sáncolási határ
speciális szántást igényel
a szántóföldi művelés határa
szántóföldként nem művelhető

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TEI11/ch01s04.html
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A belterület 39%-a (196 ha – elsősorban Börzsönyliget), a zártkert 37%-a (30 ha),
a külterület 43%-a (262 ha) meredek lejtésű. A meredek lejtésű területeken
kiemelt fontosságú a csapadékvíz elvezetés szakszerű biztosítása és a talajerózió
mérséklése. A művelés szempontjából korlátozó tényezőként lépnek fel a meredek
lejtésű területek, itt elsősorban gyümölcstermesztés, vagy erdőgazdálkodás
végezhető, mivel a fás szárú növények megkötik a talajt. /A lejtőviszonyok a 6.
számú térképmellékleten kerültek ábrázolásra./
Vízrajzi adottságok
Felszíni vizek
Kismaros Község a Duna bal partján fekszik. Az alábbi felszíni víztestek érintik a
területét:
-

Török-patak (+Morgó-patak) [VGT2 szerinti hidromorfológiai minősítése kiváló]
Mosoni-patak
Nacsagromi-patak
Csömöle-völgyi-patak és mellékága
Szőlő-árok (Béres-árok)
Kis-Hanta-patak (közigazgatási határ északnyugati szakasza mentén)

A Gimpli-patak a Verőcével közös közigazgatási határszakasz mentén folyik. /A
felszíni víztesteket a 4. számú térképmellékleten ábrázoltuk./
Felszín alatti vizek
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása (Ikt. sz.:033100010/2015.) szerint Kismaros közigazgatási területét az alábbi felszín alatti
víztestek érintik:
Víztest
jele
sh.1.7
h.1.7
kt.1.4
kt.1.5
Forrás:

Víztest neve

Mennyiségi
állapot

Minőségi
állapot

VGT2
szerinti
mennyiségi
állapot
jó

VGT2
szerinti
kémiai
állapot
jó

Börzsöny, Gödöllői-dombvidék –
jó
gyenge
Duna-vízgyűjtő sekély hegyvidéki
Börzsöny, Gödöllői-dombvidék –
jó
gyenge
jó
jó
Duna-vízgyűjtő hegyvidéki
Visegrád-Veresegyháza
gyenge
jó
jó
jó
termálkarszt
Nógrádi termálkarszt
jó
jó
jó
jó
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása (Ikt. sz.:03310-0010/2015.)
és a VGT felülvizsgálata (VGT2) szerinti állapot http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144

Éghajlati adottságok
A település éghajlata mérsékelten meleg, száraz, azonban a terület éghajlatára
hatással van a Börzsöny közelsége, melynek éghajlata hűvös, mérsékelten nedves.
Az évi átlagos középhőmérséklet 9-10 celsius fok. Az átlagos éves csapadékösszeg
550-650 mm. Az uralkodó szélirány nyugati-északnyugati. Az átlagos szélsebesség
országos átlag feletti, mely a Duna völgyében való fekvésből adódik. A
globálsugárzás átlagos évi összege országos átlag alatti, 4400 MJ/m2 körül alakul.
Az évi átlagos napfénytartam országos átlag körüli értéket (1940 óra) mutat.
[Forrás: http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/altalanos_leiras/]
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Növényzet
A növényzet összetételének vizsgálatát a földrajzi tájbeosztás alapján vizsgáltuk.
A fejezetben felsoroltuk a területen őshonos fafajok listáját, melyek alkalmasak
tájfásításra, illetve utcafásításra. Feltüntettük továbbá az idegenhonos, illetve
gyorsan terjedő fajok jegyzékét, mely tartalmazza azon fajokat, melyek
alkalmazása kerülendő.
„A Visegrádi-Dunakanyar kistáj potenciális vegetációját a puhafa- és keményfa ligeterdők
jelentik. A növényzet állapotát meghatározó tényező a vízszint és annak ingadozása. A gyors
életidejű fajok és pionír társulások élettere a Duna parti zónája. A vízállásos helyek gyakori
faja a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), néhol a magas útifű (Plantago altissima)
jellegzetes a parton. A szigeteken főként nemesnyárasok találhatók, az aljnövényzetben néhol
a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) is megvan, de jelentős az aranyvesszőfajok (Solidago
spp.) részesedése. A homokos partokon a pusztagyepek elemei, bárányüröm (Artemisia
pontica), árvalányhajfajok (Stipa spp.) a meghatározók, Pilismarót közelében a fényes
poloskamag (Corispermum nitidum), kései szegfű (Dianthus serotinus), homoki seprűfű
(Bassia laniflora), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria), homoki porcfű
(Polygonum arenarium) él homokpusztagyepekben. A folyó mentén, egyéb helyeken
jellegzetesek a mocsárrétek, láp- és iszaptársulások, tocsogók Chenopodion és Bidention
növényzettel.”
Fajszám: kevesebb, mint 400; védett fajok száma: kevesebb, mint 20; özönfajok: gyalogakác
(Amorpha fruticosa) 1, selyemkóró (Asclepias syriaca) 1, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.)
1, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) [Forrás: É-MAGYARORSZÁGI-KÖZÉPHEGYSÉG - földrajzi
kistájak növényzete - http://www.novenyzetiterkep.hu/node/401#6.1.11.]

A kistájon belül az alábbi élőhelyek találhatóak meg:
L2a
K2
K5
OC
P2b
L1
J4
H4
OB
H3a
M1
E2
J5
P2a
RA
D34
B1a
M8
RB
H5b
E1
LY4
G3
RC
J3
G1

Gyakori élőhelyek:
Cseres-kocsánytalan tölgyesek
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
Bükkösök
Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések
Mész- és melegkedvelő tölgyesek
Közepesen gyakori élőhelyek:
Fűz-nyár ártéri erdők
Erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok
Jellegtelen üde gyepek
Köves talajú lejtősztyepek
Molyhos tölgyes bokorerdők
Veres csenkeszes rétek
Égerligetek
Üde és nedves cserjések
Őshonos fajú facsoportok, fasorok, erdősávok
Mocsárrétek
Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
Ritka élőhelyek:
Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek
Őshonos fafajú puhafás jellegtelen vagy pionír erdők
Homoki sztyeprétek
Franciaperjés rétek
Tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők
Nyílt szilikátsziklagyepek és törmeléklejtők
Őshonos fafajú keményfás jellegtelen erdők
Folyómenti bokorfüzesek
Nyílt homokpusztagyepek
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D6
L2x
L4a
M6
B2
I1
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Nem zsombékoló magassásrétek
Ártéri és mocsári magaskórósok, árnyas-nyirkos szegélynövényzet
Hegylábi zárt erdőssztyep tölgyesek
Zárt mészkerülő tölgyesek
Sztyepcserjések
Harmatkásás, békabuzogányos, pántlikafüves mocsári-vízparti növényzet
Nedves felszínek természetes pionír növényzete
[Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/401#T]

A 153/2009. (XI. 13.) FVM 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.
Börzsöny és Visegrádi-hegység erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzéke
barkócaberkenye
Sorbus torminalis
budai berkenye
Sorbus semiincisa
csertölgy
Quercus cerris
déli berkenye
Sorbus graeca 'Kotschy'
feketegyűrű (tatár) juhar
Acer tatarica
gyertyán
Carpinus betulus
házi berkenye
Sorbus domestica
hegyi juhar
Acer pseudoplatanus
hegyi szil
Ulmus glabra
kecskefűz
Salix caprea
kislevelű hárs
Tilia cordata
nagylevelű hársak
Tilia platyphyllos
kocsánytalan tölgyek
Quercus petraea
molyhos tölgy
Quercus pubescens
korai juhar
Acer platanoides
közönséges boróka
Juniperus communis
közönséges bükk
Fagus sylvatica
lisztes berkenyék
Sorbus aria
madárberkenye
Sorbus aucuparia
madárcseresznye
Prunus avium
sajmeggy
Prunus mahaleb
magas kőris
Fraxinus excelsior
mezei juhar
Acer campestre
mezei szil
Ulmus minor
vénic szil
Ulmus laevis
mézgás éger
Alnus glutinosa
rezgőnyár
Populus tremula
virágos kőris
Fraxinus ornus
Az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke
1.
amerikai (vörös) kőris*
Fraxinus pennsylvanica
2.
alásfa
Ptelea trifoliata
3.
amerikai mocsártölgy
Quercus palustris
4.
aranyribiszke*
Ribes aureum
5.
atlasz cédrus
Cedrus atlantica
6.
bálványfa*
Ailanthus altissima
7.
erdeifenyő és fajtái
Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.
8.
európai vörösfenyő és fajtái
Larix decidua és L. decidua convar.
9.
ezüst juhar*
Acer saccharinum
10. fehér akác*
Robinia pseudoacacia
11. fehér eper
Morus alba
12. feketedió
Juglans nigra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

feketefenyő
gyalogakác*
japánakác
kaukázusi jegenyefenyő
kék duglászfenyő
keleti tuja
kései meggy*
keskenylevelű ezüstfa*
közönséges dió
közönséges orgona*
közönséges ördögcérna*
közönséges vadszőlő*
lepényfa*
lucfenyő fajtái
magyar tölgy
mahónia és fajtái
mocsárciprus
nemes füzek
nemes nyarak

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

nyugati ostorfa*
nyugati tuja
oregoni hamisciprus
parti szőlő*
seprőzanót
simafenyő
szürke duglászfenyő
tamariskák
tiszaháti nyár
torzsás ecetfa*
törökmogyoró
turkesztáni szil
vadgesztenye
vörös tölgy
zöld duglászfenyő
zöld juhar*
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Pinus nigra
Amorpha fruticosa
Sophora japonica
Abies nordmanninana
Pseudotsuga menziesii glauca
Thuja orientalis
Padus serotina
Elaeagnus angustifolia
Juglans regia
Syringa vulgaris
Lycium barbarum
Parthenocissus inserta
Gleditsia triacanthos
Picea abies convar.
Quercus farnetto
Mahonia aquifolium és L. decidua convar.
Taxodium distichum
Salix alba spp.
Populus x euramericana, P. x interamericana,
P. deltoides, P. maximowiczii,
P. trichocarpa hibridek és fajták,
Populus alba x P. grandidentata ’Favorit’, Populus .alba’Villafranca’
Celtis occidentalis
Thuja occidentalis
Chamaecyparis lawsoniana
Vitis riparia
Sarothamnus scoparius
Pinus strobus
Pseudotsuga menziesii caesia
Tamarix spp.
Populus nigra ’Thevestina’
Rhus typhina
Corylus colurna
Ulmus pumila
Aesculus hippocastanum
Quercus rubra
Pseudotsuga menziesii viridis
Acer negundo

* Intenzíven terjedő fajok.

A hatályos HÉSZ 1. sz. melléklete szintén tartalmazza a honos fa- és cserjefajok
jegyzékét, területegységek szerint csoportosítva:
A közigazgatási terület nagy részén, a magasabb térszíneken, domboldalakon:
fafajok:
cserjefajok:
angol szil (Ulmus campestris)
bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus)
barkócaberkenye (Sorbus torminalis)
cseregalagonya (Crataegus laevigata)
csertölgy (Quercus cerris)
csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus)
ezüst hárs (Tilia tomentosa)
egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
kislevelű hárs (Tilia cordata)
fagyal (Ligustrum vulgare)
kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
gyepürózsa (Rosa canina)
mezei juhar (Acer campestre)
húsos som (Cornus mas)
vadkörte (Pyrus pyraster)
kökény (Prunus spinosa)
mézgás éger (Alnus glutinosa)
mogyoró (Coryllus avellana)
molyhos szeder (Rubus caesius)
ostorménbangita (Viburnum lantana)
tatár juhar (Acer tataricum)
varjútövis benge (Rhamnus catharticus)
vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea)
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A vízfolyások környezetében, hullámtéri területeken:
fafajok:
cserjefajok:
fehér fűz (Salix alba)
csigolyafűz (Salix purpurea)
fehér nyár (Populus alba)*
hamvas szeder (Rubus caesius)
fekete nyár (Populus nigra)
kányabangita (Viburnum opulus)
törékeny fűz (Salix fragilis)
kosárkötőfűz (Salix viminalis)
vénic-szil (Ulmus laevis)
kutyabenge (Frangula alnus)
ligeti szőlő (Vitis sylvestris)
mandulafűz (Salix triandra)
vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea)
Az ártér magasabb térszintjén:
fafajok:
cserjefajok:
fehér nyár (Populus alba)*
borostyán (Hedera helix)
kocsányos tölgy (Quercus robur)
cseregalagonya (Crataegus laevigata)
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus)
pannonica)
mezei juhar (Acer campestre)
hamvas szeder (Rubus caesius)
simalevelű mezei szil (Ulmus minor)
ligeti szőlő (Vitis sylvestris)
vadalma (Malus sylvestris)
kányabangita (Viburnum opulus)
vénic-szil (Ulmus laevis)
kutyabenge (Frangula alnus)
zselnicemeggy (Padus avium)
mogyoró (Coryllus avellana)
tatár juhar (Acer tataricum)
varjútövis benge (Rhamnus catharticus)
vörösgyűrűsom (Cornus sanguinea)
vörös ribiszke (Ribes rubrum)
* 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szerint idegenhonos, intenzíven terjedő!

Állatvilág
Jelen fejezetben Kismaros területét érintő Natura 2000 területek kijelölésének
alapjául szolgáló, közösségi jelentőségű, védett fajokat soroljuk fel.
HUDI10002 – Börzsöny és Visegrádi-hegység – madárvédelmi terület
Veszélyeztető tényezők: Intenzív erdőgazdálkodás, infrastruktúra fejlesztése,
madarak zavarása, mezőgazdasági művelés felhagyása, mezőgazdasági termelés
növekedése, üdülés és turizmus, egyéb zavaró tényezők.
Fekete gólya
Fehér gólya
Darázsölyv
Kígyászölyv
Barna rétihéja
Parlagi sas
Kerecsensólyom
Uhu
Hamvas küllõ
Fehérhátú fakopáncs

A kijelölés alapjául szolgáló fajok
Balkáni fakopáncs
Közép fakopáncs
Fekete harkály
Kis légykapó
Erdei pacsirta
Jégmadár
Lappantyú
Örvös légykapó
Tövisszúró gébics
Vándorsólyom
[Forrás: http://www.natura.2000.hu/hu/terkepek/hudi10002]

HUDI20008 – Börzsöny – természetmegőrzési terület
Általános célkitűzés: A 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.
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Közösségi jelentőségű állatfajok
Rhinolophus hipposideros
Myotis blythii
Bombina bombina
Barbus meridionalis
Rosalia alpina
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Austropotamobius torrentium
Limoniscus violaceus
Paracaloptenus caloptenoides
Dioszeghyana schmidtii
Eriogaster catax
[Forrás:
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DINPI_SAC_c
elkituzesek/HUDI20008.pdf]
kis patkós denevér
hegyesorrú denevér
vöröshasú unka
petényi márna
havasi cincér
szarvasbogár
nagy hőscincér
kövi rák
kék pattanóbogár
álolaszsáska
magyar fésűsbagoly
sárga gyapjasszövő

HUDI20034 – Duna és ártere – természetmegőrzési terület
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.
Közösségi jelentőségű állatfajok
Castor fiber
Lutra lutra
Bombina bombina
Triturus dobrogicus
Rutilus pigus
Aspius aspius
Gobio albipinnatus
Eudontomyzon spp.
Gymnocephalus schraetzer
Rhodeus sericeus amarus
Zingel streber
Zingel zingel
Cobitis taenia
Gymnocephalus baloni
Misgurnus fossilis
Pelecus cultratus
Unio crassus
Leucorrhinia pectoralis
Coenagrion ornatum
Lycaena dispar
Maculinea teleius
Forrás:
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/SAC_Celkituzesek/DINPI_SAC_c
elkituzesek/HUDI20034.pdf]
közönséges hód
vidra
vöröshasú unka
dunai tarajos gőte
leánykoncér
ragadozó őn (balin)
halványfoltú küllő
ingola fajok
selymes durbincs
szivárványos ökle
német bucó
magyar bucó
vágócsík
széles durbincs
réti csík
garda
tompa folyamikagyló
lápi szitakötő
díszes légivadász
nagy tűzlepke
vérfő hangyaboglárka

A felsoroltakon túl meg kell említeni, hogy „a tiszta vízű, természetes állapotú
hegyi patakok bioindikátora a kövi rák, amely rendkívül érzékeny a különböző
vízszennyező anyagokra. Ugyancsak ilyen vizeket kedvel a fokozottan védett,
kárpát-medencei bennszülött magyar márna.”
[Forrás: http://www.ipolyerdo.hu/004001005-a_borzsony_elovilaga]
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1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
1.12.2.1. TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT
Kismaros települést a 18. század első felében Németországból érkező telepesek
alapították. Az első bevándorlók a Dunán, úgynevezett „Ulm-i skatulyákon”
érkeztek. A Börzsöny vulkanikus eredetű talajai kiváló lehetőséget biztosítottak a
földműveléshez. A település megélhetését kezdetben a csemegeszőlő termesztés,
majd később a gyümölcstermesztés biztosította. Az 1870. évi, majd később az
1965. évi dunai árvíz jelentős károkat okozott a településen.
1859.-ben nyílt meg a Vác-Párkánynánai vasút, 1893.-ban pedig iparvasút épült
Kismaroson. Az iparvasúton a Királyrét közelében kitermelt fát, illetve az inóci és
bajdázói kőbányából kitermelt andezitet és sárgakövet szállítottak a Kismaros
Duna-parti, illetve a verőcei átrakodó állomásokra. Az országban az ipari üzemek
térhódításával egyidejűleg csökkent a falu mezőgazdasági jellege, egyre többen
dolgoztak a városok ipari üzemeiben. A birtokok elaprózódása miatt megnőtt
azoknak a száma, akiket a földjük már nem tudott eltartani, így kénytelenek voltak
napszámos munkát vállalni. Sokan fakitermelőként dolgoztak. A két világháború
között már többen dolgoztak az iparban, mint a mezőgazdaságban.
1966.-ban csatolták Börzsönyliget üdülőterületet Kismaros településhez. Verőcét
és Kismarost 1974.-ben egyesítették Verőcemaros néven, amely később, az 1990.
évben szűnt meg. [Forrás: http://www.kismaros.hu/index.php?page=telepulestortenet
http://users.atw.hu/kmkorus/5/4/kismarosh.html)

A tájtörténet további vizsgálatát az 1739-es Pestisjárvány, a térkép katonai
felmérések, Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai térképe, illetve a
GoogleEarth 2015. évi műholdfelvétele alapján vizsgáltuk.
Az 1739-es Pestisjárvány térképen már ábrázolásra került a település, a térképen
olvasható a „Kis Maros” felirat.
Az első katonai felmérésen (1763-1787.) jól kivehető a történelmi településmag
(„Kis Maros” felirattal ellátva), valamint az azt kettészelő út nyomvonala, amely
mentén a mai 12 sz. főút nyomvonala található. A felmérésen kivehetőek az akkori
épületekhez tartozó kertek (Stuck területe). A térkép ábrázolja a mai Monostor
utca nyomvonala mentén haladó utat, melytől nyugatra jelentős kiterjedésű
szőlőföldek álltak. A szőlőktől nyugatra a Szőlő-árok (Béres-árok) nyomvonala is
jól kivehető. A szőlőtermő területeken kívül jelentős méretű szántóterületek
láthatóak a felmérésen.
A második katonai felmérésen (1806-1869.) már megjelenik a vasút nyomvonala.
A Stuck területe részletesen került ábrázolásra, melytől délre „Duna Rét Sziget”
felirat olvasható. A Török-patak medre ekkor még szabályozatlan volt, jól
láthatóak a meder kanyarulatai. A zártkerti területen ekkor már nem láthatóak a
szőlőtermesztés nyomai, helyette gyümölcsösöket ábrázol a felmérés. Az
erdőterületeken feltüntetésre került a „Galmutz B.” felirat, mely feltehetően a Gálhegyre utal, valamint a „Kelemenhegy” és a „Száraz fák B.” felirat is látható.
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A harmadik katonai felmérésen (1869-1887.) látható a vasútvonal, a települést
kettészelő főút, illetve a település temploma. E felmérés is jelöli a zártkerti
gyümölcstermesztést, azonban itt „Dézsmás szőlő” felirat olvasható. A felmérésen
olvasható a déli településrészen a „Duna rét” felirat, az erdőterületeken pedig a
„Gálmucz”, „Csömöle völgy”, „Bükkfőle”, „Kelemen h.” és „Nacspéreg”
helységnevek.
Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai térképén (20. század második felében
készült) jól látható a mai településkép, Újfalu településrészekkel együtt. A
felmérésen Szuttai dűlő területe még beépítetlen. A Szuttai dűlő beépítése jól
kivehető a 2015. évi GoogleEarth műholdképen.
Börzsönyliget településrész történetének részletes bemutatásával Szekeres
Sándor – „Börzsönyliget története” című könyve foglalkozik. Börzsönyliget
területét 1936.-ban vásárolta meg Gróf Károlyi Ferenc üdülőterület kialakításának
céljából. A területet felparcellázták, belterületbe vonták. Börzsönyligetnek
mindössze a keleti részén alakult ki üdülőterület, a nyugati része többségében
beépítetlen maradt, illetve visszaerdősült. Az elmúlt évtizedben Börzsönyliget
keleti, ivóvízhálózattal ellátott részét a településrendezési eszközökben
lakóterületbe sorolták. E területrészen – a földhivatali alaptérkép szerint –
elszórtan, kb. 100 db lakóépület található.
/A fejezethez tartozó térképi mellékleteken nagy felbontásban tekinthetőek meg a
katonai felmérések és az 1739-es Pestisjárvány térkép (7., 8., 9., 10. számú
térképmelléklet), a topográfiai térkép (11. számú térképmelléklet), illetve a 2015.
évi műholdfelvétel (12. számú térképmelléklet), melyen ábrázolásra kerültek a
dűlőnevek, illetve egyéb helységnevek./
1.12.2.2. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE
A földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágak területi elhelyezkedését, területi
adatait, illetve azoknak az országos adatokkal való összehasonlítását az 1.14.1.2.
- az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és
a minőségi osztályok – fejezetben részletesen bemutattuk. /Az egyes művelési
ágak területi elhelyezkedését a 22. számú térképmellékleten ábrázoltuk./
Jelen fejezetben az egyes településrészek tájhasználatait, illetve tájhasználati
változásait mutatjuk be.
Szigetrét területe a földhivatali alapadatok szerint rét művelési ágba tartozik,
külterületi fekvésű, beépítetlen. Valós borítottsága gyepes. A terület a Duna
árteréhez tartozik. A településrendezési eszközök szerint általános mezőgazdasági
terület besorolású. A területen jelenleg állattartás folyik, lovakat tartanak az itt
lévő ingatlanon. A terület hasznosítása alkalmazkodik a táji, természeti
adottságokhoz.
Kertalja és Szögletrét (Stuck) területe külterületi fekvésű ártér. Az itt lévő
ingatlanok a Kossuth Lajos út déli oldalán lévő házsorhoz kapcsolódnak. A
településrendezési eszközök szerint általános mezőgazdasági terület besorolású.
A terület jelenleg is művelt, de már a katonai felméréseken is részletesen

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

78

ábrázolták az itt lévő kertgazdasági művelést. A terület hasznosítása
alkalmazkodik a táji, természeti adottságokhoz, azonban a mezőgazdasági
hasznosítás során figyelembe kell venni a terület ártéri fekvéséből eredő,
időszakos elöntési eshetőségét.
A zártkerti területen a 19. században szőlőtermesztés folyt, melyet később
felváltott a gyümölcstermesztés. A zártkerti területre meredek, déli kitettségű
lejtők, valamint jó termőképességű talajok jellemzőek. A korábbi szőlő-, és
gyümölcstermesztés jól alkalmazkodott a táji adottságokhoz. A mély gyökerű
növénykultúrák mérsékelték a meredek lejtésből adódó eróziós hatásokat,
megkötötték a talajt. A gyümölcstermesztés jelentősége mára jelentős mértékben
lecsökkent, a valós művelés az itt lévő ingatlanok többségén megszűnt. A területen
a megmaradt gazdasági épületek, illetve a gyümölcsfák őrzik a korábbi
gazdálkodás nyomait. A terület a településrendezési eszközök szerint kertes
mezőgazdasági terület besorolású. A zártkerti terület jelenleg alulhasznosítottnak
tekinthető, mivel a korábbi gyümölcstermesztés megszűnt, a helyét viszont nem
váltotta fel más területhasználat.
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása
89/A. § (1) A tulajdonos – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint –
2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a
továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő
átvezetését.
(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti
ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.

A zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös
szabályokat az 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet - az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról – 50/A-D § mondja ki.
Az említett törvény 89/A §, a rendelet 50/A-D § lehetőséget ad (záros határidőig),
az ügyfél kérésére kezdeményezett, minden zártkert ingatlan mindenféle
díjtól mentes művelésből való kivonására, és az ingatlan-nyilvántartásban a
tényleges használat szerint történő bejegyzésére.
Börzsönyliget nyugati része a belterületi fekvés, felparcellázás, illetve az
üdülőterületi besorolás ellenére beépítetlen maradt. Üdülőépületek Börzsönyliget
nyugati részén elszórtan helyezkednek el, a terület jelentős része visszaerdősült.
Börzsönyliget keleti része a településrendezési eszközökben kertvárosias
lakóterületi besorolást kapott. A területrészen elszórtan megjelentek lakóépületek,
de a terület máig megőrizte üdülőterület jellegét. (Az egyes településrészeken lévő
épülettípusok számát az 1.14.5.1. - funkció, kapacitás – című fejezetben mutatjuk
be.) Börzsönyliget keleti részén az OTÉK szerinti részleges, illetve hiányos
közművesítettség áll fenn, azaz a területnek mindössze a Szokolyai úttal határos
részén biztosított a zárt rendszerű szennyvízelvezetés. Összefüggő csapadékvíz
elvezető rendszer Börzsönyliget területén nincs. Az úthálózat egy része
burkolatlan.
A Szuttai dűlő a 2005. évi településszerkezeti tervmódosításban tervezett
kertvárosias lakóterületi besorolást kapott. A terület rövid időn belül lakóterületi
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jelleget öltött, a terület beépülése folyamatban van. A Szuttai dűlő területén az
OTÉK szerinti teljes közművesítettség áll fenn. A területen burkolt úthálózat épült
ki. A Szuttai dűlő gyors beépülésének okai:
-

lakóterületi besorolás a településrendezési eszközökben
teljes közművesítettség
burkolt úthálózat
tiszta időben kiváló kilátás nyílik a területről a Visegrádi-hegység és a
Dunakanyar felé

A természetvédelmi oltalom alatt álló külterületek esetében fontos feladat az egyes
területek ökológiai állapotának megőrzése. Különös figyelmet kell fordítani az
úgynevezett Kismarosi holtág (Kis-Duna) Natura 2000 terület megőrzésére. Itt a
veszélyeztető tényezők közé tartozik a túlzott mértékű emberi zavarás, illetve az
idegenhonos, gyorsan terjedő növényfajok térhódítása.

1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
1.12.3.1. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint Kismaros Község
teljes területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe
tartozik. Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírásokat az OTrT országos
övezeteinek bemutatásánál ismertettük.
Az ASTER digitális terepmodell térinformatikai felszínelemzésével tájképi rálátás
vizsgálatokat készítettünk el. A vizsgálat megmutatja, hogy adott nézőpontokból
mely irányokban adódik kilátás, illetve, hogy mely irányok felé adódik a tájkép
kitakarása, elfedése. A vizsgálat eredményei a jövőbeli, esetleges kilátó elhelyezés
döntés-előkészítésénél hasznos segítséget nyújthatnak. A vizsgálat kizárólag a
terepfelszín adottságait veszi figyelembe, így a növényzet, vagy más tereptárgyak
okozta takarás, elfedés megállapítása helyszíni szemlével pontosítható. A
vizsgálatokat öt különböző nézőpontból végeztük el. A kilátás vizsgálat nézőpontjai
a következők:
-

Nagykelemen-hegy csúcs
Nagykőszikla csúcs
Börzsönyliget Kilátó utca déli része
Gál-hegy csúcs
Kalló csúcs

/A kilátás vizsgálat eredményeinek térképi megjelenítését a 13-18. számú
térképmellékleten ábrázoltuk./ (A jelen fejezetben bemutatottakon túl, az 1.12.4.
– Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – című fejezetben
részletesen írunk a tájképvédelmi szempontok érvényesítéséről.)
Kilátás a Nagykelemen-hegy csúcsról (361 mBf)
A Nagykelemen-hegy a külterület északkeleti részén helyezkedik el. Erdő
borítottságú, többszörös nemzetközi, illetve hazai természetvédelmi terület érinti.
A Kilátó utcán, és a Hosszúoldal utcán személygépjárművel, majd az erdőterületen
keresztül gyalogosan közelíthető meg.
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A Nagykelemen-hegy csúcsáról minden égtáj felé kiváló kilátás nyílik, jól látszanak
a Börzsöny, illetve a Visegrádi-hegység csúcsai, de kelet és nyugat felé is messzire
ellátni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy e kilátópontból a Dunakanyarnál lévő
mederszakasz (Visegrád és Dömös mentén), a hegycsúcstól délre lévő, magasan
fekvő terepfelszíntől nem látható. A Duna medre csak távolabb, délkeleti és
nyugati irányban látható, azonban a nagy távolság miatt csak rendkívül tiszta
időben tárulkozik fel a folyó látványa az említett irányokban. Kismaros központja
a csúcsról nem látható. A hegy csúcsa erdővel borított, így a tájképi látvány csak
a fás növényzet koronaszintje fölött tárul fel. /A Nagykelemen-hegyről való kilátás
a 14. számú térképmellékleten tekinthető meg./
Kilátás a Nagykőszikla csúcsról (345 mBf)
A Nagykőszikla csúcs a zártkerttől északra található, külterületi fekvésű. Erdő
borítottságú, többszörös nemzetközi, illetve hazai természetvédelmi terület érinti.
A Kilátó utcán személygépjárművel, majd az erdőterületen keresztül gyalogosan
közelíthető meg.
A csúcsról kiválóan látszik a Dunakanyar és a Visegrádi-hegység csúcsai, de
messzire ellátni keleti és nyugati irányba is. A Börzsöny csúcsai csak Kóspallag
irányába láthatóak, észak felé a kilátás takart. /A Nagykőszikla csúcsról való kilátás
a 15. számú térképmellékleten tekinthető meg./
Kilátás a Kilátó utca déli részéről (325 mBf)
Börzsönyliget délnyugati határa mentén található a Kilátó utca, mely a település
felől személygépjárművel megközelíthető.
A kilátópontról déli, délkeleti és keleti irányba tárul fel a tájkép. A területről jól
látszik a Dunakanyar, valamint a Visegrádi-hegység csúcsai. A környező
domborzati viszonyok miatt észak és nyugat felé a kilátás takart. /A Kilátó utca
déli részéről való kilátás a 16. számú térképmellékleten tekinthető meg./
Kilátás a Gál-hegy csúcsáról (376,7 mBf)
A Gál-hegy csúcsa a település legmagasabban fekvő pontja. E csúcsról tárulkozik
fel a legnagyobb mértékű kilátás a Börzsöny és a Visegrádi-hegység csúcsaira, de
ezen felül keleti és nyugati irányba is messzire ellátni.
A kilátópontról a Kismaros magasságában lévő Duna-szakasz egy része nem
látható, mivel azt a csúcstól délre lévő, magasan fekvő területek kitakarják. A
Duna látványa Visegrád magasságában, illetve Vác térségében tárul fel. Emellett
Kismaros településközpontjának képét is elfedi a környező domborzat.
Összességében elmondható, hogy a csúcsról kiváló körpanoráma tárul fel, azonban
Kismaros, illetve a település menti partszakasz takarásban van. /A Gál-hegy
csúcsáról való kilátás a 17. számú térképmellékleten tekinthető meg./
Kilátás Kalló csúcsról (245 mBf)
A Kalló-hegy Verőce és Szokolya közigazgatási területéhez tartozik, azonban
Kismaros felől gyalogosan megközelíthető. A hegy Kismaros felől a tájkép egyik
legmeghatározóbb elemeként jelenik meg, a településkép szerves részét képezi.
A vizsgált nézőpontok közül a Gál-hegy mellett a Kalló csúcsáról tárulkozik fel a
legnagyobb mértékű kilátás az egyes égtájak felé. Jól látszik a Dunakanyar, illetve
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a Visegrádi-hegység, észak felé a Börzsöny távolabbi csúcsai is láthatóak, továbbá
keleti irányba messzire ellátni. E nézőpontból látszik a legjobban Kismaros lakott
területe, illetve a történelmi településközpont. A Kalló-hegy erdő borítottságú. /A
Kalló-hegyről való kilátás a 18. számú térképmellékleten tekinthető meg./

1.12.3.2. NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY
VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET, ÉRTÉK, EMLÉK
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól a természetvédelmi területek
lehatárolásával kapcsolatos adatszolgáltatást megkértük. /Az adatszolgáltatást a
19. számú térképmellékleten ábrázoltuk./

Nemzetközi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi területek
Kismaros területét az alábbi Natura 2000 területek érintik:
-

HUDI10002 – Börzsöny és Visegrádi-hegység – madárvédelmi terület
HUDI20008 – Börzsöny – természetmegőrzési terület
HUDI20034 – Duna és ártere – természetmegőrzési terület

Az egyes Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokat az Állatvilág
című fejezetben bemutattuk. 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. 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.
…
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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.

Megjegyezzük, hogy Natura 2000 területen történő infrastruktúra hálózat bővítés
(pl.: útépítés) során nemcsak a nyomvonallal érintett területeket kell vizsgálni,
hanem az infrastruktúra elem által elválasztott, elszigetelt területrészek ökológiai
állapotának változásait is figyelembe kell venni. Egy területrész elszigetelése
kedvezőtlenül hat az ott élő populációk közötti kapcsolatokra.
A Szigetrét területe, a Duna-part, illetve a Kismarosi-Sziget a HUDI20034 – Duna
és ártere – természetmegőrzési terület része. A katonai térképek még Szigetként
jelölik a Kismarosi-szigetet („Duna Rét Sziget” felirattal ellátva), a topográfiai
térképen viszont már félszigetként került ábrázolásra. A Sziget északi oldalán
kialakult holtág mesterséges eredetű, növényzettel (ártéri ligeterdő) sűrűn
borított. A holtmedret két részre osztja az itt lévő terméskő gát, ebből adódóan a
két területrész eltérő ökológiai jellemzőkkel bír. A terület élővilágáról több felmérés
is készült, 2013.-ban rövid természetfilmet is forgattak a területről. A terület
madárvilága igen változatos, több védett faj is megtalálható itt. A terület ökológiai
állapotának megőrzése kiemelten fontos feladat. Az élőhelyek védelme érdekében
ügyelni kell az intenzíven terjedő, idegenhonos növényfajok gyors térhódításának
megakadályozására, melyek veszélyeztethetik a terület élővilágát. [Forrás:
http://matyasfaegyesulet.hu/a-kis-duna-madarvilaga/]

Hazai természetvédelmi területek
A zártkerti területtől északra lévő erdőterületek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét
képezik, ezáltal országos jelentőségű védett területként vannak nyilvántartva. Ide
tartozik a Nagykőszikla, a Nagykelemen-hegy és környezetük, valamint az innen
északra lévő, további erdőterületek. Ezen erdők kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületek is egyben.
Kismaros Község területén belül nagy számban találhatóak „ex-lege” védett
területek. Az 1996. évi LIII. törvény – a természet védelméről – szerint:
23.§ (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő,
szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos
jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.

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. A források közül mindössze három esetében történt
meg a forrásfoglalás. /A DINPI adatszolgáltatása szerinti források elhelyezkedését
a 19. számú térképmellékleten ábrázoltuk./ (A Nemzeti Park források számát és
elhelyezkedését tartalmazó adatbázisa jelenleg pontosítás alatt áll.)
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Kismaros területén az alábbi források, barlangok találhatóak:
-

Sóhegyi forrás – külterület nyugati határa mentén
Gál-hegyi forrás – Börzsönyliget területén - foglalt
Testvér-forrás - Börzsönyliget területén - foglalt
Riesner forrás - Börzsönyliget területén - foglalt
Csömöle-patak forrása - Börzsönyliget területén
Névtelen forrás - Börzsönyliget területén
Névtelen forrás - Börzsönyliget területén
Névtelen forrás - Börzsönyliget területén
5210-49 kataszteri számú barlang a védett erdőterületen

A források magas számából megállapítható, hogy értékes felszín alatti vízkészlet
található Börzsönyliget területén. Börzsönyliget keleti része a településrendezési
eszközök szerint kertvárosias lakóterület. A területen szennyvíz csatornahálózat
nem épült ki, mindössze a Szokolyai út mentén biztosított a szennyvízelvezetés. A
források vizének védelme érdekében, a jövőben elsődleges feladat a
szennyvízkezelés biztosítása oly módon, hogy a felszín alatti vizeket ne érje
kommunális eredetű szennyezés.
A település helyi természetvédelmi területeket kijelölő rendelettel nem
rendelkezik. A Védett Természeti Területek Törzskönyve szerint Kismaroson nem
található helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A jövőben javasolt a helyi
természetvédelmi területek kijelölését és védelmét szolgáló helyi rendelet
megalkotása. Helyi jelentőségű védelemre javasoljuk az alábbi területeket:
-

Török-patak (+Morgó-patak) medre és környezete
Szőlő-árok (Béres-árok) és környezete
Csömöle-völgyi-patak medre és környezete

A felsorolt vízfolyásmedrek ökológiai szempontból ökológiai folyosó funkciót
töltenek be, az ökológiai hálózat fontos részét képezik. A Nemzeti Park
adatszolgáltatása szerint egyedül a Szőlő-árok medre tartozik az országos
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe.
Egyedi tájértékek
Az 1996. évi LIII. törvény - a természet védelméről – szerint:
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a
rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a
mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény
és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti,
történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom
számára jelentősége van.
(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata.
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek
felsorolását.
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Az egyedi tájértékek adatbázisa (TÉKA) tartalmazza a Kismaros területén lévő
egyedi tájértékeket, illetve azok elhelyezkedését, melyeket az alábbi táblázatban
sorolunk fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Megnevezés
Úttörővasút emlékkő
Kő kapuoszlop a Dózsa Gy. utcában
Kopjafa a templomkertben
Riezner-forrás
Idős fák a tanácsháza udvarában (1975)
Kő feszület a Kossuth L. utca végén
Kő feszület a templom mellett
Kő feszület a temetőben
Mese-forrás
Pincesor
Szobor a börzsönyi kisvasút megállójánál
Herth kereszt
Szelídgesztenyefa a vasútállomáson
Első málenkij robot emléktáblája
Táncolók szobor
Régi mozdony
Moór kereszt
Fa feszület a temetőben
Második málenkij robot emlékműve
Riesler-forrás, Testvér-forrás és környéke
(1975)
Úttörő emlékmű
Őzsuta
Börzsönyligeti üdülőtelep
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény
Forrás
Testvér-forrás
Horgonyzóhely, kikötő
Ulmi skatulya szobor
Börzsönyi kisvasút
Gólyafészek a Dózsa Gy. utcában
Kismaros fakereszt
Római katolikus templom
Reiner Rezső emléktábla
Öreg nyárfa a Patak vendéglőnél (1975)
Kilátópont a Kilátó utcában
Forrás
Szurdokvölgy
Világháborús emléktábla a templom falán
Kő feszület külterületen
Nepomuki Szt. János szobor
Rózsakunyhó
Kismaros-sziget
Fa feszület a Kossuth L. utcában
Vasútépítés emléktáblája
Kő kapuoszlop a Kossuth L. utcában
Vegyipari Gépgyár üdülője (1975)
Állomás környéke öreg fákkal (1975)

Típus
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop;
Lakóépület; épületrész; udvar
Fejfa; kopjafa
Forrás
Fa; jellegfa
Feszület
Feszület
Feszület
Forrás
pincesor
Köztéri szobor
Feszület
Fa; jellegfa
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop;
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop;
Emlékmű
Feszület
Feszület
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop;

emléktábla

emléktábla
emléktábla

emléktábla

Forrás
Emlékmű
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Szálloda (hotel)
Múzeum
Forrás
Forrás
Kikötő
Köztéri szobor
Vasút
Fészek; fészektelep
Feszület
Templom
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Fa; jellegfa
Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel
Forrás
Szurdok
Gázló
Feszület
Szentek szobra
Erdészház; vadászház; erdei kunyhó
Sziget
Feszület
Emlékmű; emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla
Lakóépület; épületrész; udvar
Panzió
Vasútállomás (pályaudvar)

Forrás: http://tajertektar.hu/hu/
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Egyedi tájértékek kék körrel jelezve – Forrás: http://tajertektar.hu/hu/

1.12.3.3. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásban megküldte az
Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek lehatárolását. /Az adatszolgáltatást a 19.
számú térképmellékleten ábrázoltuk./ Az övezetekre vonatkozó jogszabályi
előírásokat az OTrT övezeteinek bemutatásánál ismertettük.
A zártkerttől északra lévő erdőterületek a magterület övezetébe tartoznak. A
zártkerti területet kettéosztó Szőlő-árok (Béres-árok), valamint a Duna ártere
ökológiai folyosó övezetébe tartozik. A zártkerti terület északi határa mentén,
alacsony kiterjedésben pufferterületek is találhatóak, melyek feltehetően a
zártkerttől északra lévő természetvédelmi oltalom alatt álló területeket hivatottak
védeni.

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.
Vizuális-esztétikai konfliktust a „csúnya‖ látvány, a rendezetlenség, a rendetlenség, a
megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya
okoz.”
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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.
Az utóbbi évtizedben a településrendezési eszközökben a Szuttai dűlő, illetve a
Svájci földek területe tervezett kertvárosias lakóterület besorolást kapott. A
Szuttai dűlő területe rövid idő alatt lakóterületi jelleget öltött, a beépülése
megkezdődött. A Svájci földek (Sveizacker) területe a Földhivatal adatszolgáltatása szerint átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett, külterületi
fekvésű, így a művelés alóli kivonását korlátozza a termőföld védelméről szóló
törvény (2007. évi CXXIX. 6/B. §; 11. §). A Településfejlesztési Koncepcióhoz
kapcsolódó lakossági kérdőívezés kiértékelésének eredményeképp megállapítható,
hogy a Szuttai dűlőtől délkeletre, az Ó szőlők alatti dűlő (Weingartenacker)
területén is mutatkozik igény a lakosság felől, a lakóterületi besorolás iránt.
Amennyiben a lakóterület keleti irányba való terjeszkedése megvalósul, úgy a
Svájci föld (Sveizacker) területe mezőgazdasági zárványterületté alakulna, melyet
minden oldalról beépítésre szánt, lakóterület határolna. A mezőgazdasági terület
gépesített művelés esetén porszennyezéssel és zajterheléssel érintené a
szomszédos lakóterületeket. Amennyiben a Svájci föld (Sveizacker) terület
zárvánnyá alakulna, úgy a területre javasolható a kisüzemi mezőgazdasági
művelés, mely ökológiai gazdálkodás formájában is megvalósulhat. (Ökológiai
gazdálkodás esetén a lakóterületeket alacsonyabb mértékű porszennyezés és
zajterhelés érné.) Fontos megjegyezni, hogy a területet jelenleg is lakóterület
határolja északi és keleti oldalról.
A lakóterület esetleges későbbi bővülése kapcsán megemlítjük, hogy a zártkerti
területet északi irányból Natura 2000 természetmegőrzési, Natura 2000
madárvédelmi, Nemzeti Park (országos jelentőségű természetvédelmi terület),
illetve az OTrT szerinti magterület határolja. A lakóterület bővülése a
természetvédelmi oltalom alatt álló területek határában fokozódó terhelést jelent
a védett területek számára. A terhelés mértékének növekedése az alább
felsoroltakból adódhat:
-

gépjárműforgalom okozta légszennyezés (zaj-, és rezgésterhelés, porszennyezés)
látogatók számának növekedése
magánkertekből kivaduló tájidegen növényfajok, illetve az utak mentén megjelenő
gyomnövények gyors térhódítása a védett területen
az esetleges csatornázatlanság hiányából adódó talaj-, és vízszennyezés
a lakóterületeket ellátó infrastruktúra hálózatok (közlekedési és közmű) bővülése
okozta élőhelyfoglalás, élőhely átvágások okozta elszigetelés (ökológiai barrier
hatás)

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

87

A felsoroltak némelyike tájökológiai konfliktusként is beazonosítható. A
látogatottság mértékének növekedéséből adódó terhelések csökkenthetők
tanösvények kialakításával, melyek szűkebb területre korlátozzák a terhelést,
illetve hulladékgyűjtő edények kihelyezésével. A tájidegen növényfajok elterjedése
mérsékelhető
a
tájra
jellemző,
őshonos
növényfajok
ültetésével
a
magánkertekben, illetve az utak mentén. Az ültetésre javasolt növényfajok listáját
az 1.12.1. Természeti adottságok – Növényzet – című fejezetben bemutattuk.
További funkcionális konfliktusként azonosítható a természetvédelmi területek és
a kertgazdasági területek találkozása. A gyümölcstermesztéshez használt
növényvédő szerek veszélyeztethetik a védett területek faunáját.
Tájesztétikai konfliktusok
A tájesztétikai konfliktusok beazonosításánál a zártkerti területre, Börzsönyligetre,
illetve az árvízzel szembeni védekezésre helyeztük a hangsúlyt, mivel ezek azok a
területek, témakörök, melyekhez a tájban hangsúlyosan megjelenő folyamatok
köthetőek.
A magyarországi
tapasztalhatóak:
-

zártkerti

területeken

az

alábbi

jellemző

folyamatok

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

A felsorolt folyamatok közül a lakó funkció és a növénytermesztés egymásra
zavaró hatással lehet (pl.: növénytermesztéshez kapcsolódó rendszeres
permetezés esetén), ezáltal funkcionális konfliktusként is beazonosítható. A
zártkerti területeken e vegyes hasznosítás rendezetlen településkép kialakulását
eredményezheti. E veszély funkció szűkítő, területileg egységes területhasználat
és építési szabályozás alkalmazásával elkerülhető.
Amennyiben a zártkerti terület a jövőben lakóterületté válna, kiemelt hangsúlyt
kell fektetni a tájképvédelmi szempontok érvényesítésére az építésre vonatkozó
szabályok lefektetése során. Kismaros teljes közigazgatási terület tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik az OTrT szerint. A
zártkerti területre kiváló rálátás nyílik déli irányból, így az itt megjelenő
településkép messziről érzékelhető, hangsúlyos tájképi elemként jelenik meg. A
terület lakóterületté válása esetén a településrendezési eszközökben rendelkezni
kell az építmények tájba illesztésének szabályairól (pl.: tájra építőanyagok
használata, feltűnő színvilág kerülése, magassági korlátozás, tájra jellemző
őshonos növényfajok alkalmazása, látványterv készítésének előírása stb.). Jelen
fejezetben is megjegyezzük, hogy a zártkerti terület telekstruktúrájának jelenlegi
formája nem alkalmas lakóterület kijelölésére, ennél fogva telekcsoport
újraosztás, illetve lakóterületi szabályozás szükséges a lakóterületi kijelölés
esetén.
Börzsönyliget településrész felparcellázása a 20. század első felében megtörtént.
A terület belterületi fekvésű, a hatályos településrendezési eszközök szerint a
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nyugati része üdülőterület, keleti része pedig lakóterület. Börzsönyligeten az
összesen körülbelül 2500 ingatlanból mindössze 1350 épült be, melyek a terület
keleti részén sűrűsödnek. A terület nyugati részén összesen körülbelül 180
üdülőépület található, a terület jellemzően beépítetlen, emellett a terület
visszaerdősülése megkezdődött. Börzsönyliget nyugati része a használat
hiányából, az alacsony mértékű beépítettségből, valamint a visszerdősülés
tényéből adódóan nem tükröz üdülőterület jelleget. A terület nyugati részén a
közművesítettség mértéke alacsony, egyedül elektromos energia ellátás
biztosított, de az sem minden egyes utcában.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.: 003330007/2016.) szerint „a települést jelenleg kiépített I. rendű árvízvédelmi mű nem
mentesíti a levonuló árvizektől.” A jövőben elsődleges feladat az árvízvédelem
biztosítása, árvízvédelmi védmű kiépítése. Az árvízvédelmi töltés a tájban
rendkívül hangsúlyosan megjelenő vonalas elem. A kiépítés esetén több
szempontot is figyelembe kell venni.
A terep a Kossuth Lajos úttól a Duna partja felé lejt. Amennyiben a védmű a
Kossuth Lajos út Duna felőli oldalán lévő épületsortól távolabb, Kertaljától (Stuck)
délre épülne ki, számolni kell azzal, hogy a töltés korona szintje a környező
terepfelszínből jelentős mértékben kiemelkedne. Ebben az esetben jelenne meg
leghangsúlyosabban a töltés a tájképben, mind a település, mind a Duna felől.
Amennyiben a töltés a Kossuth Lajos út Duna felőli oldalán lévő épületsor déli
oldalán épülne, úgy a környező terepfelszínből kevésbé emelkedni ki, mivel e
területrész magasabban fekszik.
Amennyiben a Kossuth Lajos út Duna felőli oldalán lévő épületsor déli oldalán
támfalas megoldás kerülne kiépítésre, abban az esetben a védmű a település felől
kevésbé hangsúlyos tájképi elemként jelenne meg, emellett lehetőség lenne a
házsor déli oldalán sétány kialakítására, melyről kiváló rálátás nyílna a Dunára. A
támfal a Duna felől jelenne meg hangsúlyos tájképi elemként. (A támfalas
megoldás rendkívül nagymértékű feltöltést igényel.)
Negyedik lehetőségként meg kell említeni a mobilgátas megoldást, melynek
alkalmazása a magasabban fekvő terepfelszín esetén lenne célszerű, a Kossuth
Lajos út Duna felé eső épületsorának déli oldalán.
A tájképileg legkevésbé zavaró látványt a Kossuth Lajos út Duna felé eső
épületsorának déli oldalán kiépített mobilgátas megoldás jelentené. A vonalas
létesítmények tájba illesztése, oldottabb megjelenése, ligetes növénytelepítéssel
biztosítható. Fasorok telepítése kerülendő a töltésekkel párhuzamosan, mivel azok
kiemelik a védmű épített jellegét, merevségét.
Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai térképe szerint a Stuck déli határában
húzódó kerékpárút mentén kb. 103 mBf magasság jellemző. A Kossuth Lajos út
déli oldalán lévő épületsor mentén 107 mBf körüli magasság jellemző. A
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a folyók mértékadó árvízszintjeiről) hatályos
adatai alapján a mértékadó árvízszint 107,2 mBf az 1690,000 [fkm]
folyószelvénynél, mely Kismaroshoz a legközelebb esik. A vizsgálatból látszik,
hogy a kerékpárút magasságában minimum 108 mBf töltésmagassággal számolva,
a töltés körülbelül 5 m-el emelkedne ki környezetéből. Amennyiben a töltés
magasabban, az épületsor déli oldala mentén épülne, úgy körülbelül 1-3 m-es
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töltésmagassággal lehet számolni. Emellett figyelembe kell venni még a
töltésoldali rézsűket is, melyek a Stuck területét csökkenthetik. Létesítmény
tervezésekor a pontos magassági értékek megállapításához a terület részletes
geodéziai felmérése szükséges. A topográfiai térkép adataiból csak
nagyságrendileg lehet következtetni a magassági viszonyokra, a térkép 1-2 m
pontosságú becslést tesz lehetővé.
Megjegyezzük, hogy az árvízi védekezés csak Verőce településsel együtt
tervezhető, így a műszakilag és tájképileg legkedvezőbb megoldás megtalálása
csak a két település közti, valamint a vízügyi államigazgatási szervekkel való
együttműködés esetén valósulhat meg.

Összegzés:
A fejezetben bemutatásra került Kismaros tájföldrajzi elhelyezkedése,
talajtani és domborzati adottságai. A domborzat elemzésénél a
morfológiai viszonyokat és a kitettséget vizsgáltuk. Megállapítást nyert,
hogy Börzsönyliget jelentős részé északi kitettségű, míg a zártkertek
jelentős része déli kitettségű. Utóbbi a szőlő- és gyümölcstermesztés
kedvező célterülete. Meredek lejtésű területek valamennyi fekvésnél
találhatók. Hasznosításuknál a felszíni vízelvezetés megoldása kiemelten
hangsúlyos feladat. A talajerózió elkerülésére fás szárú növények
telepítése javasolt, kiválasztásuknál az őshonos növényfajok előtérbe
helyezésére törekedve.
Kilátásvizsgálatot végeztünk öt kiválasztott nézőpontból, kimutatva egy
esetleges kilátóépítés számára kedvező helyeket. Kiválasztásuknál a
környező hegycsúcsok, Duna, és a település látványának keresését
tartottuk szempontnak.
A település jelentős számú és kiterjedésű nemzetközi, országos és helyi
szintű természeti értékkel rendelkezik. Megőrzésük, nyomvonalas
elemekkel való felaprózódásuk elkerülését hangsúlyoztuk.
A tájhasználati konfliktusok számbavételénél a zártkertek eltérő
telekhasználatának, illetve Börzsönyliget alacsony közművesítésből
eredő
tájterhelésének,
továbbá
szétterülésének
problémakörét
ismertettük. Táji hatás szempontjából elemeztük az árvízvédelmi mű
kiépítésének legkedvezőbb vonalát és a tájba illesztésénél kerülendő,
illetve preferálandó megoldásokat.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

90

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI
Az
alábbi
fejezetben
az
üzemtervezett
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.
1.13.1.1. SZERKEZETI-, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI
KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK

Üzemtervezett erdőterületek és kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
Az üzemtervezett erdőterületeket, illetve a kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületeket a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályának adatszolgáltatása alapján
határoltuk le. /A lehatárolások a 20. számú térképmellékleten kerültek
bemutatásra./
A Heves Megyei Kormányhivatal előzetes tájékoztatása (Ikt. sz.: HEG/EI/82822/2015.) szerint
„erdőterület igénybevételének minősül bármilyen olyan tevékenység, amely erdőterületen
valósul meg és nem az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódik (pl.: épületek elhelyezése erdőben,
útépítés, állattartás). Erdőterület igénybevételéhez erdőterület igénybevételi engedélyre van
szükség, amelyről az Erdőtörvény 77-83. § nyújt részletes tájékoztatást.”

Üzemtervezett erdőterületek közé legnagyobb arányban a zártkerttől északra lévő,
természetvédelmi oltalom alatt álló, összefüggő erdőterületek tartoznak. Az itt
lévő erdők legnagyobb arányban tölgyesek. Börzsönyliget területén több
üzemtervezett erdőrészlet is található, jellemzően a Csömöle-völgyi-patak
mentén. További üzemtervezett erdőterület a Szőlő-árok (Béres-árok) és szűk
környezete, valamint a Duna partján lévő ártéri ligeterdő. A Börzsönyliget nyugati
részén lévő beépítetlen ingatlanok zöme erdő borítottságú (a felparcellázás után
visszaerdősült a terület), azonban ezek nem üzemtervezett erdőrészletek.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületekre vonatkozó jogszabályi előírásokat
az OTrT bemutatásánál ismertettük. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek
területén új, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület a településen belül
-

a zártkerttől északra lévő, természetvédelmi oltalom alatt
üzemtervezett erdőterület
a Börzsönyliget területén található üzemtervezett erdőrészletek
a Szőlő-árok (Béres-árok) szűk környezete
a Duna partján lévő ártéri ligeterdő.

álló

Ökológiai folyosók
A zöldfelületi rendszer szempontjából a Szőlő-árok (Béres-árok) kiemelt szerepet
játszik. A Duna-parti erdőterületek (egyben Natura 2000 területek) és az északi
erdőterületek között ez a „zöld folyosó” jelenti az egyetlen ökológiai kapcsolatot,
ezáltal ökológiai folyosóként funkcionál. A Nemzeti Park adatszolgáltatása szerint
az árok a Nemzeti Ökológiai Hálózat része, Ökológiai Folyosó övezetébe tartozik.
Az árok mentén végig fás növényzet található, melynek megőrzése elsődleges
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feladat. Az árok környezetét érintő védelmi kategóriák (kiváló termőhelyi
adottságú erdő, üzemtervezett erdő, ökológiai folyosó) nem zárják ki az árok
környezetében történő esetleges fejlesztéseket. Gyalogos, vagy kerékpáros utak
kialakítása a fás növényzet megtartása és magas fokú védelme mellett
elképzelhetőek.
A településen belül további ökológiai folyosó a Török-patak medre, melynek egyes
szakaszai ökológiai folyosó övezetébe tartoznak, emellett a Verőcével határos
szakaszon üzemtervezett erdőrészletek, illetve kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületek övezik.
A Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása szerint a Duna és partja
szintén ökológiai folyosó övezetébe tartozik. Az ökológiai folyosó övezete kiterjed
a Szigetrét területére, mely egyben Natura 2000 madárvédelmi terület is. A
településen belül itt található a legnagyobb kiterjedésben gyep művelésű terület.
A gyepes élőhelyek az ország területén belül az utóbbi évszázadban nagy
mértékben visszaszorultak. A gyepes élőhelyek védelme, megfelelő kezelése
fontos feladat a fennmaradásuk biztosítása érdekében. A területen jelenleg
állattartás folyik. E tevékenység esetében a túllegeltetés léphet fel veszélyeztető
tényezőként a gyepek szempontjából.
Zöldterületek, zöldfelületek
Zöldterület: A település beépítésre nem szánt területeinek részben, vagy egészben állandóan
növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterületei. (közparkok,
közkertek).
Zöldfelület: minden olyan terület, amelyet növényzet borít. Gyep és cserjeszinten a borítottság
akkor teljes, ha az egyedek kitöltik a közöttük lévő, rendelkezésre álló életteret. Fák törzsének
közvetlen közelében –ahol a gyep és cserjeszint életfeltételei nem adottak- a zöldfelület
méretét az el nem burkolt gyökérzóna adja. Lombos fák esetében a zöldfelület méretét a
szabadon hagyott, burkolattal nem fedett gyökérzóna területe adja. [Forrás:
http://tajepiteszek.hu/alapfogalmak]

A
hatályos
településrendezési
eszközök szerint a településen belül
alacsony
számban
találhatóak
zöldterületek. Zöldterületbe sorolt a
1909 hrsz.-ú sporttelep (labdarúgó
pálya), illetve a vele szemben lévő
1906/6
hrsz.-ú
közterület
részterülete, a földhivatali alaptérkép
szerinti pihenőház környezetében.
Utcakép a Kossuth Lajos úton
Forrás: GoogleEarth - Streetview

A 1728 hrsz.-ú közterületet (Köztársaság tér) a településszerkezeti terv nem
sorolja zöldterületbe, azonban a területén igényesen kialakított zöldfelület
található. A főút túlsó oldalán, az önkormányzat épületének bejáratánál szintén
található zöldfelület. A település közigazgatási területén belül a zöldterületek
alacsony számát ellensúlyozza az erdőterületek rendkívül magas aránya.
A belterületi zöldfelületek közé tartoznak a zöldterületbe nem sorolt, de
növényzettel borított területek. Ide tartoznak az utcafásítások, díszcserjékkel és
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virágágyásokkal betelepített közterületi részletek, gyepes borítottságú felületek
(például töltések).
Utcafásítás kíséri a Kossuth Lajos utat, mely mentén fiatal és idős fa egyedek
egyaránt megtalálhatóak. Az út nyugati részére idősebb, ezáltal magasabb
növényállomány jellemző.
A Szokolyai út mentén a fás növényzet aránya alacsonyabb, mivel az utat
elektromos légvezeték kíséri. Az út mentén jellemzően gyepes borítottságú árok
húzódik, amit több helyen díszcserjék díszítenek. A jelenleg beépülés alatt álló
Szuttai dűlő területére a Monostor utcán keresztül lehet eljutni. Az út mentén fás
növényzet nem található, kivéve egy rövid szakaszon a Móricz Zsigmond utca és
a Vörösmarty Mihály út között. A Vörösmarty Mihály út mentén összefüggő fás
növényzet nem található, helyenként díszcserjék színesítik az utcaképek. A
Szokolyai úttól keletre, a Liliom és Zrínyi Miklós utca mentén helyenként található
fás növényzet, az utcákat a legtöbb esetben gyepes, cserjés növényzet kíséri.
A vasútvonal mentén fás és cserjés növényzet is megtalálható. Vasúti töltések,
utak töltései mentén figyelmet kell fordítani a zöldfelületek fenntartására, mivel e
területek mentén gyakran terjednek el allergén lágyszárú gyomnövények, melyek
jelen esetben a belterületi fekvésből adódóan lakóterületeket érintenek.
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.
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jelmagyarázat
felirata
Növényzettel nem fedett
terület
Alacsony zöldfelület-intenzitás

Magas zöldfelület-intenzitás

NDVI érték
-1 - 0
0 - 0,1
0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,6
0,6 – 0,7
0,7 – 1

Jellemző felület
Vízfelület, hómező, felhő
Mesterséges felület, sziklás, köves,
csupasz talaj
Növényzet (minél magasabb érték, annál
dúsabb, egészségesebb – azaz annál
nagyobb a zöldfelület-intenzitás)

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.
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/A Kismaros területére készített, normalizált vegetációs index számítás
eredményét a 21. számú térképmellékleten ábrázoltuk. Az ábrán piros színnel
jelöltük az alacsony, sárga színnel a közepes, zöld színnel a magas mértékű
növényborítottságot. A felhasznált LANDSAT műholdfelvétel készítési ideje 2011.
július 17./
A külterület növényzettel legintenzívebben borított területei közé tartoznak az
erdőterületek, Börzsönyliget középső és északnyugati része, a Duna partján
található ártéri ligeterdő, továbbá Szigetrét területe.
A zártkerti területen 0,3-0,5 közötti NDVI értékek olvashatóak le a számítás
eredményeiből. E terület a korábbi gyümölcstermesztésből fennmaradt
gyümölcsfákkal, valamint gyepekkel borított. Jellemző természetes folyamat az itt
lévő ingatlanokra, a korábbi gyümölcsösök becserjésedése, melyből adódóan
növekszik a növényborítottság intenzitása. A növényborítottság mértéke itt
alacsonyabb, mint az erdőterületeken, de magasabb, mint a belterület déli részén.
A Svájci földek és az Ó szőlők alatti dűlő területén lévő ingatlanok egy része
mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. A művelésből adódóan e területek időszakos
növényborítottságúak.
Mezőgazdasági
területeken
a
legalacsonyabb
növényborítottság télen figyelhető meg, a legmagasabb intenzitás pedig aratás
előtt.
E vizsgálatból is jól látszik, hogy Börzsönyliget keleti részének nagy része
beépített, e területrészre alacsonyabb mértékű növényborítás jellemző, mint a
nyugati, visszaerdősült területrészre, azonban a növényborítottság intenzitása így
is magas Börzsönyliget keleti részén.
A belterület déli részén figyelhető meg a legalacsonyabb mértékű növényborítás.
Ide tartozik a Kossuth Lajos út és környezete, illetve a Kisvasút végállomás
környezete. E területrészek épültek be a legsűrűbben, illetve itt található a legtöbb
burkolt felület. Újfalu településrészeken a kertek növényállományából adódóan
közepes mértékű növényborítottság figyelhető meg.

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. A
zöldfelületi rendszer konfliktusai kapcsán meg kell említeni, hogy a településen
belül további beépítésre szánt területek kijelölése tovább csökkenti a belterületi
növényborítottság mértékét. A Szőlő-árok és Török-patak környezetének
megóvása elsődleges feladat annak érdekében, hogy az ökológiai folyosó
funkciójuk megmaradjon. A vasúti töltés, illetve utak mentén lévő gyepes borítású
felületek esetében a fenntartási munkálatok során kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyomirtásra, az allergén fajok elszaporodásának elkerülése érdekében. A
tájidegen fajok térhódításának elkerülése érdekében célszerű az 1.12. – Táji,
természeti adottságok – című fejezetben felsorolt növényfajok alkalmazása
növénytelepítések során.
Összegzés:
A település zöldfelületi elemei között első helyen az erdőterületek
bemutatására került sor. Ezt követte az ökológia folyosó szerepét betöltő
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vonalak hangsúlyozása, melyek közül kiemeltük a Szőlő-árok szerepét,
amely az északi erdőterületek és a Duna-parti erdőterületek
kapcsolatának biztosítására hivatott.
A belterület zöldterületeinek alacsony arányát állapítottuk meg, amelyet
azonban közigazgatási terület szintjén ellensúlyoznak a jelentős méretű
erdőterületek.
Megvizsgáltuk a település vegetációs indexének alakulását. A belterület
déli részén jelentkezett a legalacsonyabb mértékű növényborítottság, míg
a legmagasabb indexet az erdőterületek mutatták.
A konfliktusok feloldási javaslataként
alkalmazására hívtuk fel a figyelmet.

a

tájazonos

növényfajok
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA
1.14.1.1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA
A történelmi településközpont, más néven „Ófalu” városrész a belterület déli
részén, a Kossuth Lajos út mentén található. Az Első és Második katonai
felmérésen jól beazonosítható e településrész. „Ófalu” településrészhez déli
irányból kapcsolódik a külterületi fekvésű „Kertalja és Szögletrét” (más néven
„Stuck”), mely szintén részletesen ábrázolásra került a katonai felméréseken. E
területen kert-, és mezőgazdasági művelést folytattak, az itt lévő kertek a Kossuth
Lajos út déli oldalán lévő épületsorhoz kapcsolódnak. A „Stuck” területétől délre,
„Szigetrét” található, mely a földhivatali alaptérkép szerint gyep művelési ágba
tartozik. A területen jelenleg állattartást végeznek. „Ófalu” településrészhez északi
és északkeleti irányból kapcsolódik „Újfalu” településrész. E településrész
telekstruktúrájából is látszik, hogy később alakult ki, mint a településközpont. A
„Szuttai dűlő” területe a zártkerti terület magasságában található. Az elmúlt
évtizedben a területet a településrendezési eszközökben kertvárosias
lakóterületbe sorolták. A településrész lakóépületekkel való beépülése
megkezdődött. A belterület északi részén található „Börzsönyliget” településrész.
A területet a múlt század első felében felparcellázták, belterületi fekvésbe vonták
üdülőterület kialakításának céljából. Börzsönyliget területe 409,46 ha, így a teljes
belterület 81,22%-a tartozik ide.
Földhivatali alaptérkép szerinti
fekvések területe (ha) és aránya
(%)
79,67;
6,7%
504,11;
42,2%

612,16;
51,2%

Belterület

Külterület

Zártkert

Forrás: az ábrák a földhivatali alapadatok felhasználásával készültek

A zártkerti fekvésű területhez tartozik a „Dézsmás szőlő” és a „Kőbányai dűlő”
területe. A zártkerti területet kettéosztja a Szőlő-árok (más néven Béres-árok). A
zártkert területén korábban szőlőtermesztést, majd gyümölcstermesztést
végeztek. Mára e két művelés jelentősége megszűnt a területen.
A zártkert, belterület, és Szőlő-árok által körbezárt terület külterületi fekvésű, ide
tartozik az „Ó szőlők alatti dűlő”, illetve a Svájci földek területe. A külterületi
fekvésű területek ezen felül, a legnagyobb arányban a zártkerttől északra
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találhatóak, nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű, természetvédelmi oltalom
alatt álló erdőterületek tartoznak ide.
A településen a belterületi fekvésű terület aránya rendkívül magas (42,2%), amely
Börzsönyliget belterületbe vonásából adódik.
/A település településrész, illetve dűlőneveit a 12. számú térképmellékleten
ábrázoltuk./

1.14.1.2. AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK ALAPJÁN, TERMŐFÖLD ESETÉN A MŰVELÉSI
ÁGAK ÉS A MINŐSÉGI OSZTÁLYOK

A településen lévő művelési ágak vizsgálatát a földhivatali alapadatok
térinformatikai elemzésével végeztük el, majd összevetettük az országos
adatokkal. /Az egyes művelési ágak területi elhelyezkedése a 23. számú
térképmellékleten került ábrázolásra./
Kismaroson közigazgatási területének 14,38%-a tartozik kertgazdasági és
mezőgazdasági művelés (szántó, rét, legelő, kert, gyümölcs, szőlő művelési ágak)
alá. Ez az érték jelentősen elmarad az országos átlagértéktől. Magyarország
területének több, mint fele tartozik mező-, és kertgazdasági művelés alá.
Kismaroson közigazgatási területének 5,58%-a tartozik kert, gyümölcs, valamint
szőlő művelési ágba, mely az országos átlag kétszerese. A számításból jól látszik,
hogy habár a település területén belül alacsony a művelt területek aránya, a kert,
gyümölcs és szőlő művelési ágba tartozó területek aránya rendkívül magas. A kert,
gyümölcs és szőlő művelési ágba tartozó ingatlanok a zártkerti fekvésű területen
találhatóak. A földhivatali alapadatok tükrözik a korábbi szőlő-, és
gyümölcstermesztés hangsúlyos szerepét. A kert, gyümölcs és szőlő művelési
ágba tartozó ingatlanok jelentős részén a valós művelés mára megszűnt. A Svájci
földek, Ó szőlők alatti dűlő (Weingartenacker), illetve a Kertalja (Stuck) területe
szántó művelési ágba tartozik.
Művelési ágak területe (ha) és
aránya (%) Kismaroson
74,52;
6,23%

28,35; 2,38;
2,37% 0,20%
32,39;
2,71%

496,67;
41,53%

24,51;
2,05%
9,89;
0,83%

Művelési ágak területe (ezer ha)
és aránya (%) Magyarországon
2014. évben
1 919,30;
20,63%

4 331,30;
46,56%

36,6;
0,39%

65,3;
0,70%
1 935,80;
20,81%

2,8;
0,23%
Szántó
Legelő
Gyümölcsös
Erdő
Művelés alól kivett terület

524,53;
43,86%
Rét
Kert
Szőlő
Fásított terület

760,90;
8,18%
81,2;
Szántó
0,87%
Gyümölcsös
Gyep
Nádas
Művelés alól kivett terület

80,3;
0,86%
Kert
Szőlő
Erdő
Halastó

92,6;
1,00%

Forrás: Földhivatali alapadatok, valamint Magyarország földterülete művelési ágak szerint, 1853–
2014 – KSH - https://www.ksh.hu/docs/hun/agrar/html/tabl1_3_1.html
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Szigetrét területe gyep (rét, legelő) művelésű, az itt lévő ingatlanon állattartás
folyik.
Kismaros közigazgatási területének 43,86%-a erdő művelésű, mely, több, mint
kétszerese az országos értéknek. Az erdőterületek nemzeti és nemzetközi
jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt állnak. Egyedül a Börzsönyliget
területén lévő, erdő művelési ágba tartozó ingatlanokat nem érinti
természetvédelmi oltalom, azonban ezek kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületek, melyek a művelés alól nem vonhatóak ki.
Kismaros közigazgatási területének 41,53%-a művelés alól kivett terület, mely az
országos átlagérték kétszerese. A kivett területek magas aránya Börzsönyliget
belterületi fekvéséből adódik. Börzsönyliget területét a felparcellázás után
belterületi fekvésbe vonták.
Kismaros közigazgatási területén a földhivatali alapadatok szerint az alábbi
művelési ágak és minőségi osztályok találhatóak meg:
Művelési ág
Minőségi osztályok
Átlagosnál jobb minőségi osztályok
Szántó
2, 3, 4, 5, 6
2, 3
Rét
2, 3, 4, 6
2, 3
Legelő
3, 4, 6
3
Kert
4, 5, 6
4, 5
Gyümölcsös
0, 2, 3, 4, 5
2, 3
Szőlő
0, 4, 6
4
Erdő
2, 3, 4, 6
Fásított terület
3, 4, 6
Forrás: Az átlagosnál jobb minőségi osztályokat a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes
tájékoztatásában (Hiv. szám: 60-11/2015.) küldte meg.

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldekkel érintett területek a következők:
-

Szigetrét
Kertalja és Szögletrét (Stuck)
Svájci földek
Ó szőlők alatti dűlő középső részterülete
Zártkerti terület Szőlő ároktól nyugatra lévő részterülete

/Az átlagosnál jobb minőségű
térképmellékleten ábrázoltuk./

területek

lehatárolását

a

23.

számú

Az átlagosnál jobb minőségű termőföldekre vonatkozó jogszabályi előírásokat,
illetve a Pest Megyei Kormányhivatal termőföldek védelmével kapcsolatos előzetes
tájékoztatását az 1.17.1. – talaj – című fejezetben mutatjuk be.

1.14.1.3. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A hatályos településszerkezeti terv az alábbi beépítésre szánt területeket jelöli:
-

kertvárosias lakóterület
tervezett kertvárosias lakóterület
kisvárosias lakóterület
településközponti vegyes terület
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület
hétvégi házas üdülőterület
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üdülőházas üdülőterület
különleges terület (egyházi, kereskedelmi)
különleges terület (temető)
tervezett különleges terület (temető)
különleges terület (vízművek)
távlati üdülőterület

A település központi területe a hatályos településszerkezeti terv szerint
településközponti vegyes terület besorolású (Kossuth Lajos út, Dózsa György út
mentén, illetve a Kisvasút végállomás környezete). Kisvárosias lakóterület egyedül
a Hegyalja utca mentén található („volt KISZ” házak területe).
Kertvárosias lakóterület besorolású Újfalu területe, valamint Börzsönyliget keleti
része. Börzsönyliget lakóterületi részének zömén az üdülőépületek túlsúlya
jellemző, a besorolás ellenére lakóépületek csak elszórtan állnak. Tervezett
kertvárosias lakóterület besorolású a Svájci földek és a Szuttai dűlő területe. A
Szuttai dűlő beépülése megkezdődött. A hatályos településszerkezeti terv szerint
a Szuttai dűlő területe kertvárosias lakóterület besorolású, azonban a Svájci földek
területének mindössze az északkeleti határa kertvárosias lakóterület besorolású,
a terület középső része kertes mezőgazdasági terület.
Börzsönyliget középső és nyugati része hétvégi házas üdülőterület. Az üdülőterület
területfelhasználási egység egy hosszabb szakaszon beékelődik a kertvárosias
lakóterületbe. Több olyan tömb is van, amelyen belül üdülőterület és lakóterület
területfelhasználás is ki lett jelölve. A két területfelhasználás kijelölése nem
egységes,
illetve
nem
igazodik
a
tömbhatárokhoz.
Az
eltérő
területfelhasználásokhoz különböző építési jogok tartoznak. A különböző
területfelhasználások tömbhatárokat figyelmen kívül hagyó, nem konzekvens
kijelölése társadalmi konfliktusok forrásává válhat.
A hatályos településszerkezeti terv a zártkert keleti felét távlati üdülőterületnek
jelöli, de a besorolása a terven még kertes mezőgazdasági terület.
A település temetője az 1779 hrsz.-ú ingatlanon található. Területe 3626,8 m2. A
jelenlegi temető alacsony területéből, illetve telítettségéből adódóan nem
rendelkezik kapacitás tartalékkal. A hatályos településszerkezeti terv tervezett
temetőterületet jelöl a Svájci földek déli határában (1655-1662 hrsz.). E területen
temetőterület bővítés nem valósult meg.
A hatályos településszerkezeti terv az alábbi beépítésre nem szánt területeket
jelöli:
-

zöldterület
erdőterület
kertes mezőgazdasági terület
általános mezőgazdasági terület
vízgazdálkodási terület
közlekedési és közműterület

A hatályos településszerkezeti terv a településen belül alacsony számban jelöl
zöldterületet. Egyedül a labdarúgó pálya (1909 hrsz.) tartozik ide. Az erdőterületek
aránya ezzel szemben rendkívül magas. Kertes mezőgazdasági terület besorolású
a zártkerti fekvésű terület, illetve az Ó szőlők alatti dűlő. Általános mezőgazdasági
területbe az ártéri területek tartoznak.
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1.14.1.4. FUNKCIÓ VIZSGÁLAT (INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG, FUNKCIONÁLIS ÉS ELLÁTÁSI
KAPCSOLATOK)
Kismaros Község területén az alábbi intézmények, sportlétesítmények találhatóak:
-

Kismaros Község Polgármesteri Hivatal
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Kis Morgó Óvoda
Vilcsek Gyula Általános Iskola
Klubkönyvtár, Művelődési Ház és IKSZT
Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
Málnalevél Patika Kft.
Ciszterci Orvosi Rendelő
Háziorvosi Rendelő
Védőnői Szolgálat
Fogászati Rendelő
Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Egyházi Nyilvános Magánkönyvtára
Posta (1912/2 hrsz, Szokolyai út – Liget u. között)
Temető (Vörösmarty u., 1779 hrsz)
Sporttelep (futball pálya, 1909 hrsz, sportcsarnok 1910 hrsz)
Vasútállomás (1731 hrsz)
Idősek otthona (Kossuth Lajos út 16) – Földhivatali alaptérkép feltünteti, de nem üzemel
Tűzoltóság (Duna u. 1., 1577 hrsz) - Földhivatali alaptérkép feltünteti, de nem üzemel

Az egyes épülettípusok területi eloszlását, darabszámát az 1.14.5.1. – Funkció,
kapacitás – című fejezetben részletesen bemutatjuk.
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]

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 Kismaros területén
jelentős kiterjedésű barnamezős
terület nem található.

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

Kismaros területén az 1893. évben iparvasút épült a Kisinóc-Kismaros-Verőce
útvonalon. A vasúton a Királyrét közelében lévő erdőbirtokról szállítottak fát.
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1912.-ben készítették el a Királyrét – Bajdázó szárnyvonalat. Az iparvasúton az
inóci kőbányából szürke andezitet, a bajdázói kőbányából pedig sárga követ
szállítottak. Később lefektették a Kismaros - Dunaparti Rakodó és a Kismaros Nógrádverőce MÁV állomás közötti szárnyvonalakat is. A kővel, fával megrakott
kocsik a nyersanyagot a Duna-parti és a nógrádverőcei MÁV átrakóhoz szállították.
A 20. század második felében az áruszállítás megszűnt, helyét a személyszállítás
vette át. A település déli részén az iparvasút vágányai a vasúti kereszteződésnél
ma is megtalálhatóak. Az iparvasút Verőcére és a Duna-partra tartó nyomvonalát
egy 1970. évi légifelvételen lila szaggatott vonallal ábrázoltuk. [Forrás:
http://users.atw.hu/kmkorus/5/4/kismarosh.html;
http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=216&rfa=52]

Forrás: fentrol.hu; Földmérési és Távérzékelési Intézet; Adatfelh.: sz.: 15757.21812.1

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 KSH Kismaros településrészeire nyújtott adatszolgáltatása szerint a településen
szegregált településrész nem található.
Kismaros településen a zártkerti terület, illetve Börzsönyliget nyugati részének
esetében beszélhetünk az alulhasznosítottságból adódó veszélyekről. A korábbi
fejezetekben említettek szerint a zártkerti terület korábban a szőlő-, és
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gyümölcstermesztés színtere volt. A kertgazdasági művelés megszűnésével a
területen épült, művelést kiszolgáló gazdasági épületek 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.
Stb.

Megjegyezzük, hogy a korábbi szőlő-, és gyümölcstermesztés nagymértékben
alkalmazkodott a táji és termőhelyi adottságokhoz. A zártkerti fekvésű területeken
a 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]”
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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.
(Megjegyezzük, hogy Szob városában a térségi gyümölcstermesztéshez
kapcsolódó feldolgozó ipar biztosított.)
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.

Börzsönyliget nyugati részén az ingatlanok zöme beépítetlen. A területet
üdülőövezet kialakításának céljából parcellázták fel, a településrendezési
eszközökben is üdülőterület besorolású. A nyugati, felparcellázott terület mára
visszaerdősült, az üdülési cél szempontjából kihasználatlannak tekinthető.

1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA
1.14.2.1. TELEKMORFOLÓGIA ÉS TELEKMÉRET VIZSGÁLAT
A telekmorfológia vizsgálatát a földhivatali alaptérkép térinformatikai elemzésével
vizsgáltuk. /A telekméretek térképes ábrázolása a 24. számú térképmellékleten
tekinthető meg./
A telekméretek bemutatását településrészenként végezzük.
A településen belül 300 m2 alatti
területű
ingatlanok
sűrűsödése
egyedül a Kossuth Lajos út és Dózsa
György utca mentén figyelhető meg.
A vasút és a 12 sz. főút között az
ingatlanok körülbelül fele 300-700
m2 közötti területű. E területrészen
az ingatlanok területe alacsonyabb
méretű, mint a belterület más
részein.
A Kossuth Lajos út déli oldalán lévő
teleksorra már a 700-1500 m2
közötti
méretű
ingatlanok
jellemzőek, de alacsony számban
találhatóak itt 1500-3000 m2 közötti
méretű területű telkek is.
Ófalu és Újfalu telekszerkezete
(Az ábra a földhivatali alaptérkép felhasználásával
készült)
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Az első katonai felmérés idején még csak a települést kettészelő út (mai 12 sz.
főút nyomvonala) két oldalán álltak épületek, a felmérésen fésűs telekosztás
látható.
A Stuck területén döntően 3000-10 000 m2 közötti méretű telkek találhatóak,
azonban e területrész nyugati végében a telekméretek valamivel alacsonyabbak,
jellemzően 1500-3000 m2 közötti területűek. Az itt lévő telkek hosszúsága közel
270-300 m, átlagos szélessége 10-15 m. A Stuck telekstruktúrája a
lakóépületekhez kapcsolódó mező- és kertgazdasági hasznosítású ingatlanok
jellemzőivel bír.
Újfalu területére szabályos telekosztás és közel azonos telekméret (700-1000 m2,
helyenként 1500-3000 m2) jellemzőek. Alacsony számban megtalálhatóak 300700 m2 közötti méretű telkek is.
A Szuttai dűlő területe a településrendezési eszközökben kertvárosias lakóterület.
A besorolás ellenére az itt lévő telekosztás a zártkerti területek telekstruktúrájának
jellemzőivel bír. A telkek mérete változó (300-3000 m2), a különböző telekméretek
elhelyezkedése szórt, gyakoriak a keskeny (10-15 m) telkek, az ingatlanok
oldalarányai (szélesség-mélység) tág skálán változnak.
A zártkerti terület telekstruktúrája a korábbi kertgazdasági művelés nyomait őrzi.
Nagy számban találhatóak meg itt az 1500-3000 m2 közötti területű telkek. A 3001000 m2 közötti méretű ingatlanok elszórtan helyezkednek el. Gyakoriak a 16 mnél keskenyebb telkek.
Börzsönyliget területén szabályos telekosztás figyelhető meg. Az alacsony méretű
(300-700 m2) ingatlanok két helyen sűrűsödnek: a Mályva utca északi oldalán,
illetve a Lejtő utca környezetében. Ezen felül a 300-700 m2 közötti területű
ingatlanok Börzsönyliget keleti, lakóterületi részén elszórtan helyezkednek el. A
területen döntő többségben a 700-1500 m2 közötti területű ingatlanok vannak
jelen, de elszórtan, alacsony számban találhatóak 1500-3000 m2 közötti méretű
telkek is.
1.14.2.2. TULAJDONJOGI VIZSGÁLAT
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elhelyezkedését a következő (1.14.3.
Önkormányzati tulajdonkataszter) fejezetben tárgyaljuk.
1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER
Az önkormányzati tulajdon kataszter vizsgálatát az önkormányzat tulajdon
kataszteri naplója, illetve a földhivatali alaptérkép felhasználásával vizsgáltuk. /Az
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 25. számú térképmellékleten ábrázoltuk./
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elsősorban a település közterületei. Az
utakon kívül alacsony számú ingatlan áll az önkormányzat tulajdonában.
Börzsönyliget északnyugati részén néhány ingatlan, a temető területe, a Kisvasút
végállomás környezete, illetve a Szőlő-árok (Béres-árok) tartozik ide.
Az Önkormányzat résztulajdonnal rendelkezik a zártkerttől északra lévő
erdőterületi ingatlanon (0208 hrsz.). A terület nemzeti és nemzetközi
természetvédelmi oltalom alatt áll. Az önkormányzati tulajdon kataszter későbbi
pontosítása szükséges, mivel több, önkormányzati tulajdonú, közterületi ingatlant
nem tartalmaz.
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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 rendelkezésünkre áll a település egészét ábrázoló földhivatali
alaptérkép.

1.14.5. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
1.14.5.1. FUNKCIÓ, KAPACITÁS
Az
építmények
funkció
szerinti
vizsgálatát az egyes épülettípusok
térbeli sűrűsödése alapján vizsgáltuk.
631;
616;
19,03%
A
vizsgálathoz
a
földhivatali
18,58%
alaptérkép adatait használtuk fel. Az
40;
egyes épülettípusok sűrűsödésének
1,21%
vizsgálata során azt elemeztük, hogy
a
lakóépületek,
üdülőépületek,
gazdasági
épületek,
illetve
üdülőépületek a település mely
részein helyezkednek el legnagyobb
1031;
számban.
A
vizsgálat
998;
31,09%
30,10%
eredményeképpen kirajzolhatóak a
különböző funkciójú településrészek,
illetve az egyes településrészek
Lakóépület
Üdülőépület
Gazdasági és melléképület Középület
legsűrűbben beépült részei.
Egyéb épület, építmény
/A vizsgálatok a 26-30. számú
Forrás: Az ábra a földhivatali alaptérkép adatainak térképmellékleteken
kerületek
felhasználásával készült
ábrázolásra./
Kismaros területén a földhivatali
alaptérkép szerint 631 db lakóépület
található,
mely
a
teljes
épületállomány
19,0%-a.
A
lakóépületek legnagyobb számban és
sűrűségben a történelmi településközpontban
(Kossuth
Lajos
út
mentén), illetve attól északra, Újfalu
területén találhatóak.
A Szuttai dűlő területén az utóbbi
évtizedben
növekedett
jelentős
mértékben a lakóépületek száma.
Börzsönyliget területén az alaptérkép
szerint 100 db lakóépület található,
szórt elhelyezkedésben, a keleti
részterületen.
Épületek, építmények darabszáma
(db) és aránya (%)

lakóépületek sűrűsödése – kék szín
üdülőépületek sűrűsödése – zöld szín
gazdasági épületek sűrűsödése – piros szín
(Forrás: Az ábra a földhivatali alaptérkép
adatainak felhasználásával készült)
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A településen 998 db gazdasági épület található, mely a teljes épületállomány
30,1%-a. A gazdasági épületek önálló sűrűsödése a zártkerti területen figyelhető
meg. E területrészen a korábbi gyümölcstermesztéshez kapcsolódott a funkciójuk.
A zártkerti területen összesen 320 db gazdasági épület áll. Ebből 199 db a keleti
részen, 121 db pedig a nyugati részen áll. (A területet a Szőlő-árok osztja ketté.)
A lakott területen található gazdasági épületek a lakóépületekhez kapcsolódnak,
jellemzően a telkek hátsó részén állnak.
Kismaros területén 1031 db üdülőépület található, mely a teljes épületállomány
31,1%-a. Az üdülőépületek döntő többsége (824 db) Börzsönyliget keleti részén
áll. Börzsönyliget nyugati részén mindössze 182 db üdülőépület található, szórt
elhelyezkedésben. A belterület déli, délnyugati részén található a fennmaradó 25
db üdülőépület.
A földhivatali alaptérkép szerint a településen 40 db középület található, mely a
teljes épületállomány 1,21%-a. Ezek a Monostor területén, valamint a Kisvasút
végállomás környezetében és a Kossuth Lajos út mentén találhatóak.
Az egyéb épületek, építmények az épületállomány 18,6%-át teszik ki. Elsősorban
épület tartozékok tartoznak ide. A földhivatali alaptérkép szerint 201 db
rendezetlen funkciójú épület található a településen. Ebből 95 db Börzsönyliget
keleti részterületén, a fennmaradó 106 db a belterület déli részén.
1.14.5.2. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK (BEÉPÍTÉSI MÓD, BEÉPÍTÉSI MÉRTÉK, SŰRŰSÉG)
Az ingatlanok beépítettségének mértékét a földhivatali alaptérkép adatai alapján
vizsgáltuk. /Az ingatlanok beépítettségét a 31. számú térképmellékleten
ábrázoltuk./

Forrás: Az ábra a földhivatali alaptérkép
adatainak felhasználásával készült

A beépítetlen ingatlanokat szürke
színnel, a növekvő beépítettségi
mértéket sötétedő színekkel jelöltük.
A földhivatali alaptérkép szerint a
településen
4470
db
ingatlan
található. Ebből 2450 db beépítetlen.
A településen belül a legmagasabb
mértékű beépítettség (30% feletti) a
Dózsa György utca és a Kossuth
Lajos út mentén figyelhető meg. Az
itt lévő ingatlanok magasabb fokú
beépítettsége az alacsony telekméretekből adódik. Újfalu területét
később parcellázták fel, az itt lévő,
magasabb telekméretekből adódóan
az átlagos beépítettség 10-30%
közötti.

Ófalu és Újfalu területén a legtöbb esetben oldalhatáron álló beépítési mód
figyelhető meg, azonban helyenként szabadon álló beépítési mód is látható. A
hatályos HÉSZ a kertvárosias lakóterületi övezetek legtöbbjére oldalhatáron álló
beépítési módot ír elő, mindössze két övezet esetében határoz meg szabadon álló
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beépítési módot. A településközponti vegyes terület esetében zártsorú, valamint
szabadon álló beépítést tesz lehetővé. A HÉSZ a kisvárosias lakóterület („volt
KISZ” lakótelep) esetében az építési övezet paramétereinél a kialakult állapot
(jellemzően szabadon álló) megtartását teszi lehetővé, azonban a bővítést nem
engedélyezi.
A zártkerti terület keleti részén magasabb fokú beépítettség figyelhető meg, mint
a Szőlő-ároktól nyugatra. A nyugati részén a telkek többsége beépítetlen. A
zártkerti terület magasabb telekméreteiből adódóan a beépített ingatlanokra
jellemzően 10% alatti beépítettség jellemző. A zártkerti fekvésű területen
szabadon álló beépítési mód figyelhető meg. A hatályos HÉSZ előírja az építési
hely határvonalait a kertes mezőgazdasági területen:
-

előkertben: a telek szélétől min. 5 m-re
oldalkertben: a telek szélétől min. 3 m-re
hátsókertben: a telek szélétől min. 5 m-re

A hatályos HÉSZ a zártkerti terület Mk-3 építési övezetében lehetővé teszi
lakóépület elhelyezését. Mk-3 építési övezet a szabályozási terv szerint a zártkerti
terület középső, részén került kijelölésre, alacsony kiterjedésben.
A Szuttai dűlő további beépülésével kapcsolatban meg kell említeni, hogy a
területen nagy számban találhatóak keskeny (16 m-nél keskenyebb) telkek. A már
beépült telkek szélessége a legtöbb esetben nagyobb, mint 16 m. A jelenlegi
telekszerkezet a további beépítés szempontjából korlátozó tényezőként lép fel, a
terület kertvárosias lakóterületként való beépüléséhez telekosztásokra van
szükség.
Börzsönyliget területén a közterületeket, utakat nem számítva összesen 2503 db
telek található. Ezek közül 1220 db beépítetlen, mely a börzsönyligeti területén
lévő telkek 48,74%-a. A beépítetlen telkek a terület nyugati felében sűrűsödnek,
míg a beépített ingatlanok Börzsönyliget keleti részén állnak. A beépített
ingatlanok jellemzően 3-10% közötti beépítettségűek. Börzsönyliget üdülőterületi
besorolású részén a hatályos HÉSZ szabadon álló beépítési módot ír elő. (A
területen szinte kizárólag szabadon álló beépítés figyelhető meg.)
1.14.5.3. MAGASSÁG, SZINTSZÁM, TETŐIDOM
A hatályos HÉSZ szerint a településközponti terület VT-2 jelű övezetében
maximálisan 7,5 m magas épület helyezhető el. Ófalu területén a korábban épült
lakóépületek átlagos magassága alacsonyabb, mint az újabb építésű épületeké. A
Kossuth Lajos út mentén helyenként találhatóak két szintes épületek (pl.:
intézmény épület) is. A lakóépületek jellemzően egy szintesek, tetőtéri
beépítéssel. Ófalu területén egyaránt megtalálhatóak nyeregtetős, kontytetős,
illetve csonka kontyolt tetős épületek is.
A kertvárosias lakóterület esetében a hatályos HÉSZ a legtöbb építési övezetben
minimum 3,5 m, maximum 4,5 m építménymagasságot ír elő. Ez alól kivétel az
Lke-8 övezet, ahol 5,5 m a maximális építménymagasság. Újfalu településrészen
többnyire nyeregtetős, csonka kontyolt tetős, helyenként sátortetős épületek
láthatóak. E területrészen is gyakori a tetőtéri beépítés.
A „volt KISZ” lakótelep területén 3 szintes épületek találhatóak. A hatályos HÉSZ
a maximális építmény magasság esetében a kialakult állapotot írja elő, de a
bővítést nem teszi lehetővé.
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Börzsönyliget hétvégi házas üdülőterületén, illetve kertvárosias lakóterületén is a
hatályos HÉSZ 4 m-es maximális építménymagasságot határoz meg.
A zártkerti területen maximum 3,5 m magas gazdasági épület helyezhető el a
HÉSZ szerint, azonban a terület középső részén kijelölt Mk-3 építési övezetben
maximálisan 5,5 m magas lakóépület is elhelyezhető. A zártkerti terület a kilátás
és domborzat vizsgálat szerint magasan fekvő, meredek lejtésű terület, melyre
déli irányból kiváló rálátás nyílik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a területen hivalkodó
formavilágú, a környező terepfelszíntől markánsan kiemelkedő építmények
elhelyezése a tájkép rombolását eredményezhetik.
1.14.5.4. TELEPÜLÉSKARAKTER, HELYI SAJÁTOSSÁGOK: UTCAKÉP, TÉRARÁNY, JELLEGZETES
ÉPÜLETTÍPUSOK

Kismaros történelmi településközpontja már az Első katonai felmérésen is jól
látható. A hatályos helyi építési szabályzat, illetve az Önkormányzat
4/2005. (III. 24.) rendelete szerint a Kossuth Lajos út és Dózsa György utca két
oldala helyi jelentőségű, védett terület. E terület egyik jellegzetessége, hogy a
vasúti töltés irányába a terepfelszín emelkedik. E magasabb térszínen épült az
országos jelentőségű műemléki védelem alatt álló Római Katolikus Templom is,
mely déli irányból a településkép meghatározó elemét képezi.
Korabeli fényképeken Kertalja felől jól látható, hogy Dózsa György utca északi
oldalán lévő épületsor a Kossuth Lajos út déli oldalán lévő épületsor fölé
magasodik. A településkép tájba illően jelenik meg, egyedül a templom emelkedik
az épületek fölé, messziről jelezve a településközpontot.

Kismaros és a Duna látképe - Forrás: Kismaros Község Önkormányzatának adatszolgáltatása
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Kossuth Lajos út látképe egy korabeli képeslapon - Forrás: Kismaros Község Önkormányzatának
adatszolgáltatása

Kossuth Lajos út mai látképe - Forrás: GoogleMaps - Streetview

A fényképeken jól látható, hogy a Kossuth Lajos út mentén a településkép sokat
változott az idők során. A 12 sz. főút kiépülése előtt a Kossuth Lajos út mentén a
növényzet alacsonyabb, ritkább volt, így a mai utcaképhez képest tágasabb
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látványt biztosított. A település fő utcája „korzószerű” látványt nyújtott, háttérben
a templommal és a Kalló-heggyel.
A korai fényképeken az is jól látszik, hogy a templom mögött kőhíd ívelte át a
vasútvonalat, melyen áthaladva a templomtól a település temetőjéhez lehetett
eljutni.

Korábbi híd a templom mögött - Forrás: Kismaros Önkormányzatának adatszolgáltatása

1.14.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
1.14.6.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
Az 1.12.2.1. – Tájtörténet vizsgálat – című fejezetben bemutattuk a település rövid
történetét.
/A Kismaros Község területét ábrázoló, nagy felbontású katonai felmérések a 810. számú térképmellékleten, az 1:10 000 léptékű topográfiai térkép a 11. számú
térképmellékleten, a jelenkori GoogleEarth műholdfelvétel a 12. számú
térképmellékleten tekinthető meg. A térképmellékleteken jól kivehető a
településszerkezet történeti kialakulása./
A történeti településmag a legrészletesebben az Első és Második katonai
felmérésen került ábrázolásra. Az Első katonai felmérésen mindössze 50 épület
látható, a Második katonai felmérésen már 77 db épület számolható meg.
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Forrás: http://mapire.eu/hu/
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Második katonai felmérés (1806-1869.)
Forrás: http://mapire.eu/hu/

Lakások és lakott üdülők (össz. 783 db) építésének aránya
időrendben Kismaroson
22,61%

25,00%
20,00%

18,14%
15,45%

13,92%

15,00%
10,00%

8,68%

8,81%
5,36%

7,02%

5,00%
0,00%

Forrás: KSH 2011 évi népszámlálási adatok – területi adatok http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13

A Kismaros területén található lakások zömében a 20. század második felében
épültek. A lakásállomány 15,45%-a 1946. előtt, 63,35%-a 1946. és 1990. között,
a fennmaradó 21,2%-a pedig 1991. után épült a KSH népszámlálási adatainak
területi adatsorai szerint.
1.14.6.2. RÉGÉSZETI TERÜLET, VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLET, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET
A régészeti területek lehatárolásához szükséges adatokat a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtól megkértük. A Forster Központ
a régészeti területek lehatárolásához szükséges adatokat elektronikus úton
megküldte (ikt. sz.: 600/56-2/2016).
/Az adatszolgáltatást a 32. számú térképmellékleten ábrázoltuk./
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Kismaros közigazgatási területét az alábbi azonosítószámú régészeti lelőhelyek
érintik:
AZONOSÍTÓ NÉV
10564

Szokolyai Út, Móricz Zsigmond utca

10565

Újtelep

10566

Kőbányai-dűlő

10567

Pusztatorony

10568

Ó-szőlők alatti dűlő

10569

Svejci-dűlő

10570

Kertalja

10571

Svejci-dűlő

34880

Ószőlők

59682

Börzsönyliget

Kismaros közigazgatási területén az alábbi ingatlanokat érintik a felsorolt régészeti
lelőhelyek:
0163/39, 0163/40, 0163/41, 0163/42, 0163/43, 0163/44, 0163/45, 0163/46, 0163/47,
0163/48, 0163/49, 0163/50, 0163/51, 0163/52, 0163/53, 0163/54, 0163/55, 0163/56,
0163/57, 0163/58, 0163/59, 0163/65, 0184, 0192/32, 0192/38, 0192/39, 0192/40, 0192/41,
0192/42, 0192/44, 0192/45, 0192/46, 0192/65, 0195, 0196/1, 0196/10, 0196/11, 0196/12,
0196/13, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 0196/5, 0196/6, 0196/7, 0196/8, 0196/9, 0197, 0198/13,
0198/14, 0198/15, 0198/16, 0198/17, 0198/18, 0198/3, 0198/37, 0198/38, 0198/39,
0198/40, 0198/41, 0198/42, 0198/43, 0198/44, 0198/45, 0198/46, 0198/47, 0198/48,
0198/50, 0212, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1636, 1651, 1652, 1653, 1654,
1655, 1664/1, 1664/4, 1845, 1846, 1847, 1848, 1853, 1854, 1855/1, 1855/2, 1855/3,
1855/4, 1856/4, 1856/5, 1857/4, 1858/6, 1858/7, 1909, 1910, 1957, 1960, 1961, 1962,
1963, 1966, 3120/1, 3120/2, 3162, 7902, 7903, 7931, 8301, 8383, 8414, 8415/2, 8417/2,
8731, 8732, 8733, 8734, 8735, 8738

1.14.6.3. VÉDETT ÉPÍTETT KÖRNYEZET, A HELYI, EGYEDI ARCULATOT BIZTOSÍTÓ ÉPÍTÉSZETI
JELLEMZŐK

Kismaros Község Önkormányzata 4/2005. (III. 24.) rendelete, továbbá a hatályos
HÉSZ szerint a Kossuth Lajos út és Dózsa György utca két oldala helyi jelentőségű,
védett terület. E területrész tekinthető a történelmi településmagnak, mely a 18.
század első felében alakult ki. A Németországból érkező telepesek építették az első
házakat, melyek jellemzően nyeregtetős, egyszintes lakóházak. A történelmi
településmag meghatározó épülete az országos jelentőségű műemléki védelem
alatt álló Római Katolikus templom, mely 1827.-ben épült. A már korábban
említettek szerint a területrész jellegzetessége, hogy a vasúti töltés fölé emelkedik
a terepfelszín. A település alapítói rendkívül jól alkalmazkodtak a domborzati
adottságokhoz, a magasabban fekvő épületek (pl.: pincesor) harmonikusan
illeszkednek a településképbe. A település alapítói jelentős kiterjedésű területen
foglalkoztak szőlőtermesztéssel (a mai zártkerti
terület helyén). A
szőlőtermesztést szolgálta ki a történelmi településközpontban épült pincesor,
mely a korábban említett magasabban fekvő térszínen helyezkedik el, a Dózsa
György utcában, a templomtól nyugatra.
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112

Római Katolikus Templom
Forrás: saját fotó

1.14.6.4. VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET
A Forster Központ adatszolgáltatása (ikt. sz.: 600/56-2/2016) szerint „a települést
világörökségi és világörökségi várományos helyszín nem érinti.”
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a világörökségi és világörökségi várományos
övezet a település területét nem érinti.
1.14.6.5. MŰEMLÉK, MŰEMLÉKEGYÜTTES
A Forster Központ adatszolgáltatása (ikt. sz.: 600/56-2/2016) szerint a Római
Katolikus Templom védett műemlék (törzsszám: 7073, azonosítószám: 7098). A
településen műemlékegyüttes nem található.
1.14.6.6. MŰEMLÉKVÉDELEM SAJÁTOS TÁRGYAI: A TÖRTÉNETI KERT, TEMETŐ ÉS TEMETKEZÉSI
EMLÉKHELY

A település temetője a 1779 hrsz.-ú ingatlanon található. Területén műemlék, helyi
védelem alatt álló építmény nem található.
1.14.6.7. MŰEMLÉKI TERÜLET: TÖRTÉNETI TÁJ, MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET, MŰEMLÉKI
KÖRNYEZET

A Forster Központ adatszolgáltatása (ikt. sz.: 600/56-2/2016) szerint műemléki
védettség alatt álló Római Katolikus Templom környezete „Ex-lege” védett
műemléki környezet. Az adatszolgáltatás táblázatos formában a következő
helyrajzi számokat sorolja fel: 1731, 1729, 1721, 1720, 1719, 1704/1, 1664/4.
1.14.6.8. NEMZETI EMLÉKHELY
A Forster Központ adatszolgáltatása (ikt. sz.: 600/56-2/2016) nemzeti
emlékhelyekről nem tesz említést. A 2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség
védelméről – szerint Kismaros területén nemzeti emlékhely nem található.
1.14.6.9. HELYI VÉDELEM
Kismaros Község Önkormányzatának 4/2005. (III. 24.) rendelete – az épített
környezet értékeinek helyi védelméről –, továbbá a 2/2004. (I. 22.) rendelete –
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Kismaros Község Helyi Építési Szabályzatáról – együttesen határozza meg a helyi
védelem alá tartozó építményeket, területeket.
Helyi egyedi védelem alá tartozó épületek az alábbiak:
Kossuth L. út 18-20.(volt vámház), 52. (lakóház), 84. (lakóház), 77. (pince), 65. (pince),
Nepomuki Szent János szobor, 5. (vendéglő), 100. (lakóház), 71. (lakóház), volt Pierer-ház
(Teleház) a Köztársaság téren (hrsz:1727.)

A HÉSZ szerint helyi területi védelem alá tartozik a Kossuth Lajos út és Dózsa
György utca mindkét oldala.
/A helyi egyedi védelmű épületeket, valamint a helyi területi védelem alá tartozó
épületeket a 33. számú térképmellékleten ábrázoltuk./
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 11/2015. (X. 5.)
önkormányzati rendelete – Kismaros Község településképi védelméről –
rendelkezik a településképi véleményezési eljárásról, annak részletes
szempontjairól.

1.14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI
A település területét érintő tájhasználati konfliktusokat az 1.12.4. – Tájhasználati
konfliktusok és problémák értékelése – fejezetben bemutattuk. A konfliktussal
terhelt területeket az 1.14.1.6. – Konfliktussal terhelt (szlömösödött,
degradálódott) területek című fejezetben mutattuk be. Az alulhasznosított,
barnamezős területekről az 1.14.1.5. fejezetben esett szó.
Az épített környezet konfliktusai közé tartozik a települést kettészelő 12 sz.
másodrendű főút, illetve a 70-es sz. vasútvonal témaköre. A főút a történelmi
településközpontot osztja ketté, a vasútvonal pedig Ófalu településrészt választja
el a tőle északra lévő településrészektől. A település területén belül, a
vasútvonalon 1 db szintbeni csomópont található, az Óhegyi út és a vasútvonal
találkozásánál. A Szokolyai út találkozásánál különszintű csomópont került
kialakításra. Gyalogos híd a vasútállomásnál található. Korábban a templom
mögött kőhíd állt, melyen keresztül gyorsan és kényelmesen el lehetett jutni a
Vörösmarty Mihály útra, a vasútvonal fölött haladva, ezáltal a híd a település egyik
közlekedési tengelyvonalába esett. A híd elbontásával e tengelyvonal megszűnt. A
templom mögötti terület és a szemközti, Vörösmarty Mihály úti csatlakozás
magassági szintje alatt halad a vasútvonal, így a korábbi hídon (a jelenlegi
gyalogos híddal ellentétben) lépcsőzés nélkül lehetett átjutni egyik területről a
másikra. A hidat a vasútvonal fejlesztése során, a vasúti felsővezeték
elhelyezhetősége miatt bontották el, de utóbb kiderült, hogy az elbontás
szükségtelen volt, a vasútfejlesztés megoldható lett volna a híd megtartásával is.
A híd a településen belüli közlekedés szempontjából fontos szerepet töltött be,
helyreállítása nagymértékben hozzájárulna a közlekedésbiztonság fokozásához is.
Összegzés:
Az épített környezet vizsgálatánál megállapítható, hogy Kismaros
jellegzetes
településjegyekkel,
mással
össze
nem
téveszthető
karakterjegyekkel rendelkezik. A történelmileg kialakult, szervesen
továbbfejlődő Ófalu ma is markáns elemét adja Kismarosnak.
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Szerkezetére a felosztott vonalak egymásmellettisége jellemző. A Dunától
felfutó telekcsíkok egykoron logika szerint lettek felosztva, majd az
adottságokhoz alkalmazkodva darabolódtak tovább.
A művelési ágak vizsgálata több érdekes megállapítást is eredményezett.
A magyarországi átlagos 20%-os arányhoz képest a kivett területek
aránya Kismaroson ennek dupláját mutatja. A belterületek túlsúlyát
Börzsönyliget
egykori
belterületbe
vonása
eredményezte.
Az
erdőterületeknél ugyanezek az arányok állnak fenn. A szántóterületek
ugyanakkor az országos közel 50%-os arány helyett ennek nyolcadát
teszik csak ki. A szőlők, gyümölcsösök és kertek aránya ugyanakkor a
magyarországi arány dupláját teszik ki.
A területfelhasználás vizsgálata mellett funkcióvizsgálatot is tartottunk.
Barnamezős területet nem azonosítottunk be, konfliktussal terhelt
területként viszont nevesítettük a zártkertek és Börzsönyliget egyes
részeit.
Elemeztük a telekállapotokat, bemutattuk az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat.
Sűrűsödési vizsgálat keretében azonosítottuk be az eltérő funkciójú
területeket. Megállapítást nyert, hogy Ófalu, Újfalu és a Szuttai dűlő
tekinthető
a
lakóépületek
sűrűsödési
helyének,
Börzsönyliget
üdülőépületek sűrűsödési területeként jellemezhető, míg a zártkertekben
a gazdasági épületek dominálnak.
Kismaros karakterjegyeit és művi értékeit vettük végezetül sorra. A
település egyedi arculatát Ófalu központja (templom, pincesor) mellett
Börzsönyliget sajátos jellege, a kisvasút és környezete és a hagyományos
elnevezések együttesen teremtették meg.
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1.15. KÖZLEKEDÉS
1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Kismaros Község területét az alábbi közlekedési hálózatok érintik:
Országos közutak:
-

12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főút
12103 j. [Kismaros-Szokolya-Királyrét] bekötő út
12106 j. [Kóspallag] bekötő út

Vasútvonalak:
-

70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal
Királyréti Erdei Vasút

Helyközi autóbusz (VOLÁN) vonalak:
-

350
351
352
353

sz.
sz.
sz.
sz.

[Vác – Kóspallag – Márianosztra – Szob] autóbusz vonal
[Vác – Szokolya - Királyrét] autóbusz vonal
[Kismaros – Szokolya – Királyrét] autóbusz vonal
[Kismaros – Kóspallag] autóbusz vonal

Tömegközlekedési megállóhelyek:
-

6 db autóbusz megállóhely a helyközi járatokhoz kapcsolódóan
1 db vasúti megállóhely a 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonalhoz
kapcsolódóan
3 db vasúti megállóhely a Királyréti Erdei Vasútvonalhoz kapcsolódóan

Kerékpár utak:
-

EuroVelo 6 (EV6.) [Atlanti-óceán-Fekete-tenger] - Magyarországi szakasz

Belső úthálózatok:
-

Földhivatali alaptérkép szerinti közterületek, közutak, utcák
Földhivatali alaptérkép szerinti saját használatú utak (magánutak)

Vasúti átjárók:
-

-

Külön szintű vasúti átjárók:
o 12103 j. [Kismaros-Szokolya-Királyrét] bekötő út - 70 sz. [Budapest–
Szob] vasútvonal vasúti aluljárója
o Gyalogos felüljáró a 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal felett
Szintbeni vasúti átjáró:
o 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal – Óhegyi út sorompóval ellátott
vasúti átjárója

Parkolási lehetőségek:
-

Közterületi parkolók a Kossuth Lajos út, a Köztársaság tér és a Királyréti
Erdei Vasút végállomásának környezetében.

/A felsorolt közlekedési hálózati elemeket a 34. számú térképmellékleten
ábrázoltuk./
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Kismaros Község területén belül a felsorolt közlekedési hálózatok közötti
kapcsolatról a történelmi településközpont és a Királyréti Erdei Vasút
végállomásának környezetében beszélhetünk, ugyanis itt adódik lehetőség az
egyes közlekedési módok közötti átszállásra. E területrészeken egymástól 500 mes távolságon belül található:
-

a település vasúti megállóhelye,
a Királyréti Erdei Vasút végállomása,
a gyalogos felüljáró a vasútvonal felett,
a Szokolyai út, illetve a vasút külön szintű aluljárója,
a helyközi autóbuszjáratok egyes megállóhelyei,
a Kisvasút végállomás mellett található P+R parkoló, illetve
egyéb közterületi parkolók.

1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Kismaros Község Budapest és Vác felől az M2 [Budapest – Vác] autóúton, vagy a
2 sz. [Budapest-Vác-Rétság-Hont] elsőrendű főúton haladva, majd a 12 sz. [VácSzob] másodrendű főútra hajtva érhető el országos közutakon. A település
Balassagyarmat felől a 22 sz. [Rétság-Salgótarján] másodrendű főúton, Hont felől
a 2 sz. [Budapest-Vác-Rétság-Hont] elsőrendű főúton, majd a 12 sz. [Vác-Szob]
másodrendű főúton haladva érhető el. Az Alsó-Ipoly-völgye Szob felé
továbbhaladva a 1201 j. [Szob-Hont] összekötő úton közelíthető meg a település
felől. Kismaros Község Esztergom felől főúton haladva csak jelentős mértékű
kerülővel érhető el, vagy pedig a Dunakanyar térségében található rév átkelők
használatával. A legközelebbi Duna-híd Kismarostól nyugatra Esztergomnál
található (Mária Valéria híd), Kismarostól délre pedig Budapest határában a
Megyeri híd. (A tahitótfalui hídon csak a Szentendrei Szigetre lehet eljutni, Vác felé
a szigetről csak révvel lehet átjutni.) A Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervének Szerkezeti Tervlapja Vác és Tahitótfalu között főúton tervezett Duna
hidat jelöl.
A település területét érintő országos közutak forgalmát a Magyar Közút Nonprofit
Zrt., „Az országos közutak 2010. és 2014. évre vonatkozó keresztmetszeti
forgalma” című kiadványainak adatai alapján vizsgáltuk.
2010. évi összes
2014. évi összes
forgalom
forgalom
[E/nap]
[E/nap]
12
Másodrendű főút
4+024
8965
12205
12
Másodrendű főút
11+991
6165
5327
12103
Bekötő út
4+000
1312
1388
12106
Bekötő út
1+000
824
812
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt., „Az országos közutak 2010. és 2014. évre vonatkozó
keresztmetszeti forgalma” című kiadványainak adatai alapján

Közút
száma

Útkategória

Közút
szelvénye

A 12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főút (Kismaros belterületi szakaszán a Kossuth
Lajos út) Ófalu településrészen halad át, azt kettéosztva. A 12 sz. [Vác-Szob]
másodrendű főút 4+024 szelvénye Vác közigazgatási határának nyugati részétől,
Verőcén át, Kismaros Kossuth Lajos útjának középső részéig tart. Ebből adódóan
az út forgalma e területen belül oszlik meg. A másodrendű főút 11+991 szelvénye
a Kossuth Lajos út középső részétől Nagymaros belterületéig terjed. A 4+024
útszelvény forgalma jelentősen nagyobb, mint a 11+991 útszelvényé. Fontos
megjegyezni, hogy a 4+024 útszelvény forgalmába beletartozik a Verőcére tartó
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célforgalom is, így a táblázatban feltüntetettnél feltehetően alacsonyabb mértékű
forgalom érkezik Kismarosra.
A 11+991 szelvény kezdőpontja a Kossuth Lajos út középső részén, végpontja
pedig Nagymaros belterületén található. Ezen útszelvény forgalmába beletartozik
a Nagymarosra tartó célforgalom is, mely feltehetően Vác és Budapest felől
érkezik, így áthalad Kismaroson. Ebből adódóan az ezen útszelvényhez feltüntetett
adatok tükrözik jobban a Kismarost érintő napi forgalmat, mely a 2010. évben
6165 egységjármű/nap, a 2014. évben pedig 5327 egységjármű/nap volt. Jelentős
szezonális terhelést jelent a nagymarosi és zebegényi nyári hétvégi üdülőforgalom.
A márianosztrai kőszállító teherautók forgalma további terhelést jelent.
Az útszelvények hosszúságából, területi érintettségéből adódó adatsori
pontatlanságok ellenére megállapítható, hogy Kismaros belterületén, a 12 sz.
[Vác-Szob] másodrendű főúton jelentős mértékű forgalom tapasztalható. A 4+024
(keleti) útszelvény forgalma 2010. és 2014. év között növekedett, a 11+991
(nyugati) útszelvény forgalma pedig csökkenő tendenciát mutatott. A napi forgalmi
adatok kapcsán szükséges megemlíteni, hogy napszakokon belüli forgalmi
csúcsokkal kell számolni, melyek a munkába járáshoz kapcsolódnak. A főúton
tapasztalható forgalom legnagyobb mértékben a reggeli és esti órákban
tapasztalható.
A Szokolyai út (12103 j. [Kismaros-Szokolya-Királyrét] bekötő út) forgalma 2010ben 1312 egységjármű/nap, 2014-ben pedig 1388 egységjármű/nap volt. Az út
forgalmába beletartozik a Szokolyára tartó célforgalom is, mely áthalad
Kismaroson. Az út forgalma körülbelül egyötöde a 12 sz. [Vác-Szob] másodrendű
főút forgalmának. Az út forgalma 2010. és 2014. között alacsony mértékben
növekedett.
A 12106 j. [Kóspallag] bekötő út Kismaros területét csak a közigazgatási határ egy
rövid szakasza mentén, a külterület nyugati részén érinti. Az út a 12 sz. [VácSzob] másodrendű főútba csatlakozik Nagymaros területén.
A földhivatali alaptérkép jelöli a településen belüli közutakat, közterületeket, illetve
a saját használatú (magán) utakat. A földhivatali alaptérkép szerint a zártkerti
területen szinte kizárólag saját használatú utak találhatóak, így az itt lévő
ingatlanok közterületi feltárása, megközelíthetősége nem biztosított.

Közterületi feltárással nem rendelkező ingatlanok
piros színnel jelölve – közterületek citromsárga
színnel jelölve

A földhivatali alaptérkép szerint
Börzsönyliget területén az ingatlanok
közterületi
feltárása
döntő
többségben biztosított. Ez
alól
kivételt képez a Mályva utca és
Riezner utca között lévő teleksor,
ahol az alaptérkép szerint egyes
ingatlanok közterületi kapcsolattal
nem rendelkeznek.
Börzsönyliget területén a földhivatali
alaptérkép
úthálózatot
jelez,
azonban az úthálózat jelentős része
burkolatlan.
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Börzsönyliget területén további probléma a meredek lejtés, illetve az utak kis
szabályozási szélessége. Börzsönyliget esetében szükséges megemlíteni a Harkály
utca – Szuttai dűlő útkapcsolatot. Ezen útvonalat jelenleg használják, azonban a
földhivatali alapadatok közé nincs bevezetve, az útnak önálló ingatlanja nincs. Az
út a 0208 hrsz.-ú ingatlanon található, mely nemzeti (Nemzeti Park – országos
jelentőségű
természetvédelmi
terület)
és
nemzetközi
(Natura
2000
természetmegőrzési és madárvédelmi terület) természetvédelmi területtel
érintett, továbbá üzemtervezett erdőterület, illetve kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület. Az útvonal alatt 100KMPVC vízvezeték is húzódik. Az út által
elválasztott terület (keleti irányban) kiterjedése 1,5 ha. Természetvédelmi
szempontból kijelenthető, hogy az úthálózati fejlesztések hatása nemcsak az út
által közvetlenül érintett nyomvonalra terjed ki, hanem az út által elválasztott,
területre is, mivel az ökológiai kapcsolata az elválasztott területnek sérül.

1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
Kismaros közigazgatási területén belül azokat a területeket tekintettük közösségi
közlekedéssel lefedettnek, melyek a tömegközlekedési megállóhelyektől 500 m-es
távolságon belül helyezkednek el. /A lefedettséget a 34. számú térképmellékleten
ábrázoltuk./
Közösségi közlekedéssel lefedett, lakott településrészek az alábbiak:
-

Kossuth Lajos út és környezete (Ófalu)
Szokolyai út déli része és környezete (Újfalu)
Börzsönyliget legkeletibb része (Szokolyai úttól 500 m-es távolságon belül)

Közösségi közlekedéssel lefedetlen, lakott településrészek az alábbiak:
-

Szuttai dűlő
Börzsönyliget lakóterületi részének Szokolyai úttól távolabb eső részei

1.15.3.1. KÖZÚTI
Kismaros területén összesen 4 db helyközi autóbuszjárat halad át:
-

350
351
352
353

sz.
sz.
sz.
sz.

[Vác – Kóspallag – Márianosztra – Szob] autóbusz vonal
[Vác – Szokolya - Királyrét] autóbusz vonal
[Kismaros – Szokolya – Királyrét] autóbusz vonal
[Kismaros – Kóspallag] autóbusz vonal

Forrás: VOLÁN vonalhálózati térkép - http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonalhalozatiterkep/300#borzsony

Kismaros Község közigazgatási
megállóhely található:
-

területén

belül

összesen

6

db

autóbusz

Kismaros, vasúti megállóhely bejárati út
Kismaros, Morgó
Börzsönyliget, vasúti megállóhely
Kismaros, Kossuth út 88.
Kismaros, Törökmezei turistaház bejárati út
Kismaros, vasúti megállóhely
Forrás: VOLÁN menetrend - http://ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/volan/
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1.15.3.2. KÖTÖTTPÁLYÁS
Kismaros belterületének déli részén kelet-nyugati irányban áthalad a 70 sz.
[Budapest–Szob] vasútvonal. A vasútvonal egymástól elválasztja Kismaros
településrészeit. A vasútállomás az Ady Endre sor és a Dózsa György út között
található.
A vasútállomástól 500 m-es távolságon belül található a Királyréti Erdei Vasút
(Kisvasút) végállomása, így az átszállási lehetőség biztosított. A Kisvasútnak a
településen belül 3 db megállóhelye van:
-

Végállomás
Morgó megállóhely
Börzsönyliget megállóhely

A fővárosból Kismaros Község egy órán belül elérhető vasúttal, ahonnan a
Kisvasúttal továbbhaladva fél óra alatt elérhető Királyrét. Innen számos turista
útvonal indul, melyeken keresztül elérhetőek a Börzsöny csúcsai. Nyaranta
tömegesen érkeznek vonattal, illetve személygépjárművel a kirándulni vágyók a
Kisvasút végállomásához.
A MÁV előzetes levélben (Ikt. sz.:60448/2015/MAV) tájékoztat arról, hogy vasúti
fejlesztési terveik nem tartalmaznak nyomvonalváltozást igénylő beavatkozást a
Budapest – Vác – Szob oh. vasútvonal települést érintő szakaszán.
1.15.3.3. VASÚTI ÁTJÁRÓK
A 12103 j. [Kismaros-Szokolya-Királyrét] bekötő út és a 70 sz. [Budapest–Szob]
vasútvonal találkozásánál különszintű vasúti aluljáró található. A magassági
korlátozás 3,7 m. Az aluljáróban a gyalogos áthaladás biztosított. Megjegyzendő
azonban, hogy az aluljáró keskeny szélességű.
A 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal és az Óhegyi út találkozásánál szintbeni,
sorompóval és jelzőlámpával ellátott vasúti átjáró található. Az átjárónál kiépített
gyalogos átkelő, illetve korlátrendszer nincs. Az Óhegyi út, illetve Monostor utca
későbbi, esetleges forgalom növekedése esetén a csomóponton áthaladó forgalom
növekedése is várható.
1.15.3.4. VÍZI KÖZLEKEDÉS
A Dunakanyar térségében az alábbi révátkelések találhatóak:
Rév átkelések
Szobi Rév
Pilismaróti Rév

Összekötött
települések
Szob - Pilismarót
Pilismarót Zebegény

Dömösi Rév

Dömös - Nagymaros

Visegrádi Rév

Nagymaros Visegrád

Kisoroszi Rév
Kisoroszi rév Nagy Duna
Kisoroszi Kismaros
Váci rév

Teherbírás

Üzemelés

50 tonna
Személyátkelés +
kerékpár
Személyátkelés +
kerékpár

üzemel

átmenetileg nem
üzemel

50 tonna

üzemel

Személyátkelés +
kerékpár

üzemel

Kisoroszi - Kismaros
Tahitótfalu - Vác

üzemel

10 éve nem üzemel
150 tonna

üzemel
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Rév átkelések és személyforgalmi kikötők a Dunán
Forrás: http://www.dunakanyarrev.hu/revek.php; GoogleEarth; Pest Megyei Területrendezési Terv

Kismaros és Kisoroszi között korábban üzemelt rév, mely mára megszűnt. A
Dömösi rév átmenetileg nem üzemel a Dunakanyar Révhajózási Kft. telefonos
tájékoztatása, és honlapja szerint. Kisoroszi Község előzetes tájékoztatása szerint
Kisoroszi Képviselő testülete támogatja a Kismaros-Kisoroszi közötti kishajójárat
újraindítását.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének Szerkezeti Tervlapja szerint
a legközelebbi térségi közforgalmú kikötő déli irányban Budapesten található. Pest
Megye Területrendezési Tervének Szerkezeti Tervlapja szerint a legközelebbi
személyforgalmú kikötő Verőcén és Nagymaroson található, de további
személyforgalmú kikötőket jelez Zebegényben és Szobon is.
Dunakanyarbeli Csónakház Program
A Tér&Forma Kft. és TETT Consult Kft. 2007. évben elkészítettet a Dunakanyarbeli
Csónakház Program komplex megvalósíthatósági tanulmányát.
„A projekt tervezett megvalósulási helye:
Dunakanyar térség
Kismaros
Kisoroszi
Szentendre
Sződliget
Vác
Visegrád
Projekt céljai:
Fő cél:
o A Dunakanyar víziéletének revitalizálása
o A térség rekreációs és turisztikai kínálatának bővítése
o A térségi integráció erősítése
Közvetlen célok:
o Az evezős sport feltételeinek megteremtése a térségben
o A helyi lakosok és az üdülők számára sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségek
biztosítása
o A szervezett versenysport élet feltételeinek biztosítása
o A térség turisztikai kínálatának bővítése
o Alternatív turisztikai közlekedési hálózat kialakítása
o Újabb közösségi terek létrehozása
o Víziturizmus infrastruktúrájának kialakítása
Tevékenységek:
Térségi csónakház hálózat kiépítésének I. üteme
o 6 csónakház kiviteli terveinek elkészítése
o 6 csónakház építése a hozzátartozó úszóművekkel
o A 6 csónakházban 12-24 fős szálláshely kialakítása
o …”
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A tanulmány összegzése szerint „a csónakház projekt létjogosultsága bizonyított,
garantált a költséghatékony működés. A program megtérülése gyakorlatilag csak
hosszú távon (15 év) biztosított, azonban az önkormányzatok egy olyan
intézményt kapnak ezáltal, amely nem csak a csónakház fenntartási költségeit,
hanem a Duna-partok és a környezet karbantartását is finanszírozni képes.”

1.15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
Gyalogos közlekedés
A településen belül a főbb utak mentén (Kossuth Lajos út, Szokolyai út) kiépített
gyalogos járdák találhatóak. Börzsönyliget területén, továbbá a Vörösmarty Mihály
úton, illetve a Monostor utcában gyalogos utak nem épültek ki.
A Kossuth Lajos út mentén a Duna utcánál található felfestett gyalogos átkelő,
majd 300 m-re innen a Római katolikus templom magasságában, majd 200 m-re
a Dózsa György utca nyugati végénél. További felfestett átkelő található a
Szokolyai úton a Kisvasút végállomás déli részénél.
A központból a Duna utca, illetve a Szőlő-árok mentén van lehetőség a Dunapartra való lejutásra. A Duna utca mentén kiépített gyalogos út vezet a Duna-part
felé. A Szőlő-árok mentén gyalogos út nem épült ki, a jelenlegi út burkolatlan. A
felsoroltakon túl még a Rév utca vezet a Duna-partra a Csuka utcán keresztül,
azonban az itt lévő partszakasz már Verőce közigazgatási területéhez tartozik.
A földhivatali alaptérkép szerint a Duna-part közterületi feltárása biztosított, a
Szőlő árok felől a (0167) és a (0169) hrsz.-ú közterületi ingatlanok mentén
közelíthető meg, majd a parttal párhuzamosan a (0148) hrsz.-ú közterületi
ingatlanon el lehet jutni egészen a Duna utca déli részéig, ahonnan szintén
közterületi ingatlanokon vissza lehet jutni a településközpontba. Az 1:10 000
léptékű topográfiai térkép e nyomvonalon mezei, erdei utat jelöl.
A korábbiakban említettek szerint a településen belüli gyalogos közlekedés
szempontjából fontos szerepet töltött be a korábbi, templom mögötti, kőből épült
híd, melyen a településközpontból gyalogosan át lehetett jutni a Vörösmarty
Mihály útra. Jelenleg csak a vasútállomásnál található gyalogos felüljáró a
vasútvonal felett.
A településen keresztül halad a Mária út. A Mária útnak, Közép-Európa
zarándokútjának, Kismarost érintő piros jelzésű útvonala Gyimesbükk és Bény
között halad.
Kismarost több turistaút (sárga sávjelzés, zöld sávjelzés, piros kereszt, zöld
kereszt, zöld négyzet) is érinti.
Forráshivatkozások a Mária út és a turista utak nyomvonalát ábrázoló lenti
ábrákhoz:
http://mariaut.hu/tart/bigmap
http://turistautak.hu/maps.php?id=magyarorszag&image=raster
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Kerékpáros közlekedés

Kerékpárút - Forrás: GoogleEarthPro - Panoramio

Kismaros közigazgatási területén
halad keresztül az EuroVelo 6 (EV6)
Nemzetközi Kerékpárút. A burkolt
kerékpárút a külterület déli részén, a
topográfiai térkép által jelölt töltésen
(Szigetrét és Kertalja között) halad,
majd a Duna, Kárász és Szabadság
utcán keresztül felkanyarodik a 12
sz.
másodrendű
főúthoz.
A
kerékpárút
a
Szabadság
utcai
szakasz kivételével végig a nagyvízi
meder
területén
halad,
ebből
adódóan fennáll árvíz idején az
elöntés veszélye.

1.15.5. PARKOLÁS
A településen belül az alábbi helyeken találhatóak burkolt közterületi parkolók:
-

Kisvasút Végállomás északi részén (1903/2 hrsz.-ú és 1906/6 hrsz.-ú ingatlan északi
végében)
Kisvasút Végállomás déli részén táblával jelzett P+R parkoló (1906/6 hrsz.-ú ingatlan déli
részén)
Köztársaság tér környezetében a Kossuth Lajos út mindkét oldalán
A jelenlegi temetővel szemben a 0198/4 hrsz.-ú ingatlanon burkolt parkoló található. (A
terület a földhivatali alaptérkép szerint nem közterület. Az ingatlanon adótorony található.)

A településen belüli parkolók a nyári turista szezonban könnyen megtelnek, a
megnövekedett, szezonális parkolási igényeket nem tudják kielégíteni.
Kismaros Község Önkormányzata a 2/2004. (I.22.) számú önkormányzati
rendeletében – Kismaros Község Helyi Építési Szabályzatáról – rendelkezik a
parkolók kialakításának szabályairól.
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Összegzés:
Kismaros Község területén a közúti és kötöttpályás
adottságok kedvezőek. Közúti kapcsolata főúti szintű.

közlekedési

A kötöttpályás közlekedésnél az átjárók kialakítása és mennyisége
tekinthető problémának. Ezek fejlesztése javasolt.
A vízi közlekedés
rendelkezik.

tekintetében

a

település

önálló

kikötővel

nem

A közterületi parkolók mennyisége – főképp a nyári szezonban – nem
elégséges.
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1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
Az egyes közmű nyomvonal hálózatokat a 35-41. számú térképmellékleteken
ábrázoltuk. Térinformatikai leválogatás segítségével kirajzoltuk azokat a
településrészeket, melyek az egyes közművekkel ellátottak. (A leválogatás azt
mutatja meg, hogy mely ingatlanokhoz tartoznak olyan közterületek, melyek
területén az alább bemutatott közműhálózatok kiépültek.)
1.16.1. VÍZIKÖZMŰVEK
1.16.1.1. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS VÍZELLÁTÁS (IVÓ-, IPARI-, TŰZOLTÓ-, ÖNTÖZŐVÍZ, TERMÁLVÍZ
HASZNOSÍTÁS)
Kismaros Község ivóvíz ellátását a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
adatszolgáltatása (Ikt. sz.: DMRV/886-1/2016/SZO) alapján vizsgáltuk. A
település ivóvízellátása regionális rendszeren keresztül történik, a Nagymaros felől
bekötő 400KMPVC vezetéken keresztül, mely egészen a Szuttai dűlőig húzódik. A
település ivóvíz ellátását a Nagymarosi ivóvízbázis biztosítja. Börzsönyligeten a
víznyomás biztosításáért az ott épült vízmű telepen található tározó medence felel.
A belterület legnagyobb részén körvezetékes rendszer épült ki, de a zártkerti
fekvésű területen ágvezetékes rendszer található. Vízmű telep található a
Monostortól északra a 0207 hrsz.-ú ingatlanon, továbbá Börzsönyligeten a 3379/1
hrsz.-ú ingatlanon. Az ivóvíz vezeték hálózat nyomvonalait a 35. számú
térképmellékleten ábrázoltuk. Az alábbi településrészeken biztosított az ivóvíz
ellátás:
-

Ófalu
Újfalu
Szuttai dűlő

-

Zártkerti terület Szőlő-ároktól keletre
eső része
Börzsönyliget keleti, lakóterületi része

A KSH tájékoztató adatbázisa tartalmazza a települések területén szolgáltatott víz
mennyiségét. 2000. és 2014. között voltak időszakok, amikor növekedett a
vízfogyasztás, azonban összességében csökkenés tapasztalható a vizsgált
időszakban. A 2000. évben az összes szolgáltatott víz mennyisége 108.900 m3,
míg a 2014. évben 91.300 m3 volt. Az összes szolgáltatott víz és a háztartások
részére szolgáltatott víz mennyiségi alakulása között párhuzam figyelhető meg.
Szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)
130

125,6

(1000 m3)

120
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113,6

113,1

108,9
102,3
98,1
92,4

104
100

98,8

104
97,6
90,6

98,7
92,3

96,8

97,7

99,7
93,2

89,7

92

94,1
88,2

96,9
90,3

85,1

98,5
90,7

91,3
83,6

80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)
Forrás: KSH – Tájékoztató adatbázis – Területi statisztika
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
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A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása (Ikt. sz.:033100010/2015.) szerint Kismaros közigazgatási területét a kt.1.4 VisegrádVeresegyháza termálkarszt, illetve a kt.1.5 Nógrádi termálkarszt víztestek érintik.
Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének felülvizsgálata (VGT2) szerint
mindkét víztest mennyiségi és kémiai állapota is jó. A víztestek
hasznosíthatóságának megállapítása érdekében további vizsgálatok szükségesek,
melyek során megállapítható a víztestek mélységi elhelyezkedése, vízkészleteik
mennyisége, illetve hőfoka.
1.16.1.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS
Kismaros szennyvízcsatornázásának kiviteli terv - átnézeti helyszínrajzát az AQUATEL Kft. készítette 1991-ben. A FÖL'TÉRKÉP Kft. 1998-ban geodéziai felmérést
készített az elkészült csatornahálózatról. A NAVIGÁCIÓ ÉPÍTŐ IPARI
SZÖVETKEZET 2004-ben készítette el a Szokolyai út északi részének, a
csatornahálózatra vonatkozó a geodéziai bemérését. A MÉLYÉPTERV Kft. Kismaros
III. ütem – Szokolya települések szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési
engedélyezési tervmódosítását készítette el 2003-ban.
Az Önkormányzat által átadott felméréseket, terveket digitalizáltuk, a szennyvíz
csatornahálózat nyomvonalait, illetve az esési irányokat, valamint a szennyvíz
átemelőket a 36. számú térképmellékleten ábrázoltuk.
Kismaros szennyvízcsatorna hálózata a belterület déli részén épült ki, illetve a
Börzsönyliget Szokolyai úttal határos szakaszán. A hálózat legészakibb pontja a
Lejtő utcáig terjed, míg legdélebbi pontja a Duna utca és a Kecsege utca
találkozásáig.
A szennyvízcsatorna hálózat gravitációs esésű. A hálózat NA200 KGPVC csövekből
áll, kivéve a Szokolyai út vasúttól délre lévő szakaszát, illetve a Duna utcát és az
innen keleti irányba, a közigazgatási határ mentén haladó szakaszt, melyek NA300
KGPVC csövekből állnak. A Szokolyai út északi részén (Börzsönyligeti szakasz) is
NA200 KGPVC csövet jelöl az engedélyezési terv. (A Szokolyai út Börzsönyligeti
szakaszán a NAVIGÁCIÓ Kft. 2004. évi geodéziai bemérése vcsNA213acél
vezetéket jelöl, azonban a MÉLYÉPTERV Kft. vízjogi létesítési engedélyezési
tervmódosítása tervezett NA200KGPVC vezetéket jelöl. A digitalizálás során az
akkor tervezett NA200KGPVC tüntettük fel.) A Kossuth Lajos út déli oldalán lévő
épületsortól délre (Kertalja településrész északi részén) regionális szennyvíz
vezeték húzódik, mely Nagymaros felől köt be a településre.
Kismaros területén, a Zrínyi utca déli részén 1 db, míg a közigazgatási határhoz
közel, Verőce területén 2 db szennyvíz átemelő található, melyek fogadják a
Kismaros (továbbá Nagymaros) felől érkező szennyvizet. A szennyvizet a Váci
Regionális Szennyvíztisztító telep felé továbbítják, ahol a tisztítás történik.
A KSH adatai szerint a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások
aránya a 2001. évben 84,4% volt, míg a 2014. évben 95,35%. A közüzemi
szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna hálózatba) bekapcsolt lakások aránya
2001-ben 22,9% volt, míg 2014-ben 71,4%. A vizsgált időszakban a közműolló
záródása figyelhető meg, azonban a statisztikai adatok, illetve a közmű nyomvonal
hálózati adatok vizsgálata alapján kijelenthető, hogy a közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatba (közcsatorna hálózatba) bekapcsolt lakások arány még mindig alacsony.
Elsősorban Börzsönyliget területén találhatóak a közüzemi szennyvízgyűjtő-
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hálózatba (közcsatorna hálózatba) be nem kapcsolt lakások. A már meglévő
beépítésre szánt területeken a HÉSZ szerint a szennyvízcsatorna hálózat
kiépüléséig zárt, szivárgásmentes tárolót kell építeni a szennyvíz gyűjtésére.
Megjegyezzük, hogy Börzsönyliget területén nagy számban találhatóak tiszta vizű
források, melyek minőségi állapotát veszélyezteti a terület csatornázatlanságának
hiánya. A zárt szennyvízcsatorna-hálózat a jelenlegi tárolókhoz képest jóval
korszerűbb megoldást kínálna a felszín alatti vizek védelme, illetve a szennyvíz
elszállítása és kezelése szempontjából. A jelenleg alkalmazott szennyvíztárolók,
illetve a csatornázatlanság hiánya Börzsönyliget területén folyamatos szennyezést
jelentenek a talaj, illetve a felszín alatti vizek számára.
Közműolló 2001 és 2014 év között
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Forrás: KSH – Tájékoztató adatbázis – Területi statisztika
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

Közcsatornában elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3)
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Forrás: KSH – Tájékoztató adatbázis – Területi statisztika
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

A KSH tájékoztató adatbázisa szerint a közcsatornában elvezetett szennyvíz
mennyisége 2000 és 2014 között, a vízfogyasztás csökkenése ellenére növekedett.
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A növekedés a szennyvízcsatorna hálózat bővítéséből, ezáltal a hálózatra
csatlakozott lakások számának növekedéséből adódott.
A rendelkezésre álló adatok szerint az alábbi megállapításokat tesszük:
-

-

Börzsönyliget lakóterülete csak a Szokolyai út mentén csatornázott.
Börzsönyligeten a hatályos településrendezési eszközök szerint 1008 db
ingatlan kertvárosias lakóterületi besorolású. (A földhivatali alaptérkép
szerint 100 db lakóépület található Börzsönyligeten.)
Az 1008 db lakóingatlan lakóépületekkel való beépülése esetén, a területen
a keletkező szennyvíz elvezetése szippantós kocsival nem biztosítható.
o A területen rendkívül magas mértékű nehézgépjármű forgalom
alakulna ki.
o Az úthálózat nem alkalmas az ilyen mértékű, és típusú
forgalomnövekedés kiszolgálására.
o A meredek domborzati viszonyok tovább nehezítenék a
nehézgépjárművek haladását.
o A 2008. évi településrendezési eszköz módosítás (Kismaros Község
Önk. 16/2008. (XI.20.) sz. rendelet - Börzsönyliget üdülőterület
lakóterületi
átsorolása)
alátámasztó
munkarésze
szerint
Börzsönyliget lakóterületbe sorolt részén az összes ingatlannal
számolva 595 m3/d szennyvíztöbblettel kell számolni, az összes
ingatlan
lakóépülettel
való
beépülése
esetén.
Ezt
a
szennyvíztöbbletet a 2008. évi TRE-módosítás szerint a Váci
szennyvíztisztító telep fogadni tudja.
A zártkerti területen szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki.
A már lakóterületbe sorolt, de csatornázatlan településrészeken, illetve a
tervezett lakóterületeken, a talaj-, és vízszennyezés elkerülése érdekében
a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése szükséges.

1.16.1.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS
Kismaros Község belterületére (Börzsönyliget településrésszel együtt) a
MÉLYÉPTERV-MÉVIT
KFT.
2001-ben
készített
csapadékvíz
elvezetési
tanulmánytervet.
A
tanulmányterv
a
település
utcáinak
2001.
évi
közművesítettségének mértékét táblázatos és szöveges formában mutatja be. A
javasolt csapadékvíz elvezető rendszert rajzi és táblázatos formában is ábrázolja.
A tanulmányterv szerinti meglévő csapadékvíz elvezetést a 37. számú, a javasolt
csapadékvíz elvezetést pedig a 38. számú térképmellékleten ábrázoltuk.
A Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesületének Elnöke tájékoztat arról, hogy a
MÉLYÉPTERV-MÉVIT KFT. felmérése egyes helyeken pontosításra szorul. A
tájékoztatás szerint „Börzsönyliget területén csak a következő utcában van árok,
folyóka, áteresz, vápa. Árok: Gálhegyi (részlegesen), Héja, Mókus (nincs jelölve)
és Harangvirág (részlegesen). Áteresz: Mókus, Őz u. csatlakozás, Mókus u. 16.
Gálhegyi út 44. 25. 37. (a házszámok nem pontosak), Szerpentin út Rozmaring
téri torkolata. Vápa: Héja u. Vércse és Sólyom, és Harkály u. utcai
csatlakozásainál.”
A belterületnek (Börzsönyligettel együtt) a tanulmány szerint összefüggő
árokrendszere nincs. A Kossuth Lajos úton a 12 sz. főút alatt zárt
csapadékcsatorna épült ki. A csatorna a Szőlő-árokba, illetve a Kertalja-árokba
vezeti a csapadékvizet. További zárt csapadékcsatorna található a Szokolyai út
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alatt az Ady Endre utcától kezdődően, 132 m hosszúságban. Az Ady Endre útról és
a Szokolyai útról érkező csapadékvizet közös áteresz vezeti a Szokolyai út alatt a
vasút menti árokba, mely a Török-patakba vezeti a vizet. Az árok a torkolati
szakaszán a tanulmány szerint feliszapolódott, ezért feladatát nem tudja ellátni.
A tanulmány szerint a meglévő zártcsatorna rendszer nem látja el teljes mértékben
feladatát, mivel ismeretlen helyen eltömődött, vagy beomlott, működőképességét
biztosítani kell.
A csapadékvíz természetes lefolyási irányát az ASTER digitális domborzatmodell
felhasználásával modelleztük, a 39. számú térképmellékleten ábrázoltuk.
A zártkerti fekvésű területet észak felől meredek hegyoldalak határolják, melyek
irányából nagy mennyiségű csapadékvíz érkezik a zártkerti területre. A zártkerti
fekvésű terület esetében a legközelebbi természetes befogadó a Szőlő-árok
(Béres-árok).
Börzsönyligetre és a zártkerti területre is jellemzőek a meredek lejtésű területek,
ahol nagyobb mennyiségű csapadékok idején jelentős vízmennyiségek zúdulnak
le, melyek alámossák az utak burkolatát, aláüregelődést okozva.
A tanulmány szerint Börzsönyliget területén a legfőbb gondnak a befogadó
horhosok (víz mosta árkok) egy részének, illetve környezetének magántulajdonba
adása tekinthető. Kiépített vízbevezetést a horhosokba csak akkor lehet tervezni,
ha egy-egy területsáv önkormányzati tulajdonba kerülne, vagy az Önkormányzat
szolgalmi jogot szerezne a területre. A tanulmány szerint a cél az, hogy minél több
bevezetés legyen kialakítható a természetes vízfolyásokba, annak érdekében,
hogy minél rövidebb úton legyen eljuttatható a csapadékvíz a befogadóba. A 38.
számú térképmellékleten ábrázoltuk, hogy a tanulmányterv szerint mely javasolt
szikkasztó ároknak jelölt árok alkalmas élővízbe való bekötésre szolgalmi jog
szerzése esetén (Szikkasztó árok, de szolgalmi jog esetén természetes vízfolyásba
köthető – 38. számú térképmellékleten zöld szaggatott vonallal és nyíllal jelölve).
A tanulmánytervben szereplő helyszínrajzok a terv szerint javasolt csapadékvíz
elvezető rendszer nyomvonalait mutatják be a teljes belterületre (Börzsönyliget
településrésszel együtt) vonatkozóan. A tanulmány műszaki leírása tartalmazza az
egyes szakaszokra vonatkozó méretezési adatokat.
A tanulmánytervben foglaltak, illetve a térinformatikai módszerrel előállított
lefolyás vizsgálat alapján az alábbi megállapításokat tesszük:
- A belterületnek (Börzsönyligettel együtt) összefüggő árokrendszere a
tanulmányterv szerint nincs.
- A tanulmányterv Börzsönyliget be nem épített részeire is tartalmazza a
javasolt csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonalait.
- A Tanulmányterv szerint Börzsönyligeten cél a csapadékvíz legrövidebb
úton, kiépített rendszerben a befogadóba történő vezetése. Ennek
megvalósításához szükséges a horhosok környezetének önkormányzati
tulajdonba való vétele, vagy szolgalmi jog megszerzése.
- A zártkerti és külterületi fekvésű területekre nem készült felmérés, illetve
javaslat. A zártkerti területen, új lakóterület kijelölése esetén, csapadékvíz
elvezető rendszer tervezése, és megépítése szükséges.
- A zártkerti területre jelentős mennyiségű csapadékvíz érkezik északi
irányból, a meredek lejtők felől.
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A terv elkészítése óta a földhivatali alaptérkép több helyen is változott, így
az egyes javasolt nyomvonalvezetések felülvizsgálata, szükséges mértékű
korrekciója indokolt.
A kiépült zártcsatorna-, és árokrendszer működőképességének biztosítása
érdekében, rendszeres karbantartási munkálatok szükségesek.

1.16.2. ENERGIA
1.16.2.1. ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAELLÁTÁS (VILLAMOS ENERGIA, KÖZVILÁGÍTÁS,
GÁZELLÁTÁS, TÁVHŐELLÁTÁS ÉS MÁS ELLÁTÓRENDSZEREK)
Gázellátás
A településen belüli gázellátást a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. adatszolgáltatása
alapján vizsgáltuk. Az alábbi településrészeken biztosított a gázellátás:
-

Ófalu teljes területe
Újfalu teljes területe
Szuttai dűlő teljes területe
Börzsönyliget északkeleti részterülete (Csend utca, Folyondár utca, Lejtő
utca, Tölgyes utca környezete)

A gázellátást középnyomású gázvezeték hálózat biztosítja, melyről leágazásokon
keresztül történik az ingatlanok hálózatra való csatlakozása. A TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft. adatszolgáltatása szerinti gázvezeték hálózatot a 40. számú
térképmellékleten ábrázoltuk.
A KSH tájékoztató adatbázisa szerint a településen belül szolgáltatott gáz
mennyisége 2000 és 2014 között a háromnegyedére csökkent. Az összes
szolgáltatott gáz mennyiségének és a háztartások részére szolgáltatott gáz
mennyiségének időbeli alakulása párhuzamot mutat.
Szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000 m3)
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Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz
mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3)
Forrás: KSH – Tájékoztató adatbázis – Területi statisztika
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu
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Villamos energia ellátás
A település villamos energia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft. adatszolgáltatása
alapján vizsgáltuk. Az adatszolgáltatása szerinti villamos energia hálózatot a 41.
számú térképmellékleten ábrázoltuk.
Az alábbi településrészeken biztosított a villamos energia ellátás:
-

Ófalu teljes területe
Újfalu teljes területe
Szuttai dűlő teljes területe
Zártkert teljes területe
Börzsönyliget közel teljes területe (a terület nyugati részén egyes tömbök
kivételével)

A település villamos energia ellátása középfeszültségű, majd az arról leágazó
kisfeszültségű hálózatról történik. A középfeszültségű hálózat Verőce felől köt be
Kismarosra, de Szokolya felől is található bekötés Börzsönyliget északkeleti
részén. A villamos energia hálózat légvezetékes rendszerű.
A településen belül szolgáltatott villamos energia mennyiségének alakulása 2005
és 2014 között stagnálást mutat.
Szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000 kWh)
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Forrás: KSH – Tájékoztató adatbázis – Területi statisztika
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

A Kossuth Lajos út, Szokolyai út, Monostor utca, Ófalu és Újfalu utcái mentén,
valamint Börzsönyliget lakóterületi részén a közvilágítás biztosított. A Szokolyai út
északi részén, illetve a Monostor utca mentén ritkított közvilágítás épült ki.
1.16.2.2. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, A KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI

Napenergia
A Dunakanyar térségében a globálsugárzás átlagos évi összege országos átlag
alatti, 4400 MJ/m2 körül alakul, így a napenergia hasznosítására az ország más

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

131

részeihez viszonyítva kedvezőtlenebb feltételek adódnak. Ki kell emelni, hogy –
ennek ellenére – a Kisvasút vonalán napelemes vasút is működik, „Vili” néven.

A globális sugárzás átlagos évi összege Magyarországon – Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch05.html

Szélenergia

Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon - Forrás:
http://met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/

A Duna völgyében a szélsebesség jóval meghaladja az országos átlagot. Az ország
nagyobb folyómedrei, vízfelületei mentén tapasztalhatóak a legnagyobb átlagos
szélsebesség értékek (> 6 m/s – Forrás: Magyarország szél viszonyai –
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/).

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

132

Pest Megye területrendezési Terve tartalmazza a szélerőmű elhelyezésére
vizsgálat alá vont terület övezetét. A tervlap szerint Kismaros Község területe e
szempontból preferálható terület, azonban a szélerőmű elhelyezését korlátozó
területekkel is érintett. A tervlap szerint a település területén belül egyedül a
Kertalja (Stuck) településrész olyan preferálható terület a szélerőmű elhelyezése
szempontjából, mely nem érintett a szélerőmű elhelyezését korlátozó területekkel.
A felsoroltak ellenére kijelenthető, hogy Kertalja területén a táj- és településképi
értékek súlyos rombolása nélkül szélerőmű nem helyezhető el. A település teljes
területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe
tartozik az OTrT övezeti tervlapja, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság adatszolgáltatása szerint.
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 Kismaros esetében az ország más területeihez viszonyítva
alacsonyabban, 4500-5000 m mélységben található, ebből adódóan nehezebben
is elérhető.
Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy alacsonyabb hőmérséklet különbségek
már kisebb mélységekben is tapasztalhatóak. Ebből adódóan lehetőség nyílik
épületek hővisszanyerő szellőztető rendszerének kiépítésére. A hővisszanyerő
szellőztető rendszer előnye, hogy növeli az építmények energiahatékonyságát,
folyamatosan friss levegővel látja el a belső tereket.

A 200 oC-os izotermafelület mélysége és konszolidáltsága - Forrás:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.html
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Víz energia

Malmok piros körrel kiemelve az első katonai
felmérésen - Forrás: http://mapire.eu/hu/

Kismaroson
a
Török-patak
jelenlétéből adódóan felmerül a vízi
energia
hasznosíthatóságának
kérdése. Az Első katonai felmérésen
(1763-1787), a Kalló-hegy déli
oldalán, a Török-patak Verőcére
tartó mellékága még ábrázolva volt.
E mellékágon az Első katonai
felmérés szerint összesen 3 db
vízimalom működött. A Harmadik
katonai felmérésen már csak egy
malom látható. A történeti térképek
vizsgálata bizonyítja, hogy már a 18.
században hasznosították a Törökpatak vízenergiáját. A település
környezetvédelmi programja szerint
a
Török-patak
nagyvízhozamai:
3
Q1%= 42,9 m /s, Q10%= 29,4 m3/s.
Magyarország Vízgyűjtő Gazdálkodási
Tervének felülvizsgálata szerint a
Török-patak Leggyakoribb vízhozama
a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) 0,02
m3/s.

A Dunához kapcsolódó, vízi energiatermelő létesítmények elhelyezése a Duna-part
nemzetközi természetvédelmi (Natura 2000 terület) érintettségéből adódóan nem
releváns. A kisebb, úgynevezett törpe vízi erőművek alkalmazása komolyabb,
környezetre gyakorolt hatással nem jár, kialakítási költségeik alacsonyabbak. A
helyi energiaellátást szolgáló, kis/törpe vízi erőmű üzemeltetéséhez szükséges
környezeti, műszaki feltételek azonban csak további vizsgálatok elvégzése során
állapíthatóak meg.
Biomassza
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
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A település területén, a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, üzemtervezett
erdőterületeken a lehetőség adott tüzelhető biomassza előállítására.
1.16.2.3. AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI ÉRTÉKELÉSE
Kismaros Község Önkormányzata pályázatot nyert az óvoda kapacitás bővítésére
és
felújítására,
továbbá
energetikai
korszerűsítésre.
[Forrás:
http://www.kismaros.hu/index.php?page=hirek&action=reszletes&news_id=19657]

Az Önkormányzat további pályázatot nyert az önkormányzati intézmények
épületenergetikai felülvizsgálatára. A felülvizsgálat hozzájárul az intézmények
energiahatékonyságának
növeléséhez.
[Forrás:
http://www.vaconline.hu/tersegihirek/kismaros-megujulo-muvelodesi-haz-es-energia-audit.html]

1.16.3. OTÉK SZERINTI KÖZMŰVESÍTHETŐSÉG
A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési
követelményekről – (OTÉK) meghatározza a közművesítettségi mértékeket az
alábbiak szerint:
8. § (1) A közműellátás építési övezetenkénti mértékét és módját a helyi építési szabályzatban
kell megállapítani.
(2) A közművesítettség szempontjából az építési övezet
a) teljesen közművesített, ha
aa) az energia (villamos energia, gáz vagy távhő),
ab) az ivóvíz,
ac) a szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint
ad) a közterületi csapadékvíz-elvezetés
együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;
b) részlegesen közművesített, ha
ba) a villamos energia,
bb) az ivóvíz,
bc) a közterületi csapadékvíz-elvezetés
közüzemi vagy közcélú szolgáltatással,
bd) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy
tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt
szennyvíztárolóban
történik;
c) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike
nem áll fenn;
d) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás.

A korábban bemutatott térképlapok (35-41. számú térképmellékletek) alapján
térképesen is ábrázoltuk az OTÉK szerinti közművesíthetőség mértékét. Azért
nevezzük közművesíthetőségnek, mert a vizsgálat azt mutatja, hogy az egyes
településrészek ingatlanjai milyen mértékben közművesíthetőek, azaz milyen
mértékig adottak a feltételek a közterületeken lévő közművekre való
rácsatlakozásra. Ebből adódóan a közművesíthetőség mértékét az adott
ingatlannal határos közterületen való közműhálózatok száma határozza meg. Az
OTÉK szerinti közművesíthetőség mértékét a 42. számú térképlapon ábrázoltuk.
Teljes közművesíthetőség az alábbi településrészeken áll fenn:
-

Ófalu
Újfalu
Szuttai dűlő
Börzsönyliget Szokolyai úttal határos része
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Megjegyzendő, hogy néhány utcában a csapadékvíz elvezetés nem biztosított, így
egyes foltokban az OTÉK szerint hiányos mértékű közművesíthetőségről
beszélhetünk. A MÉLYÉPTERV-MÉVIT KFT. 2001-ben készített csapadékvíz
elvezetési tanulmányterve szerint a település területén, a legtöbb helyen a már
kiépült csapadékvíz elvezető rendszerek sem rendelkeznek megfelelő műszaki
paraméterekkel.
Részleges közművesíthetőség az alábbi településrészeken áll fenn:
-

Börzsönyliget lakóterületének egyes utcái

Jelen esetben is ki kell emelni, hogy a MÉLYÉPTERV-MÉVIT KFT. 2001-ben készített
csapadékvíz elvezetési tanulmányterve szerint Börzsönyliget területén a meglévő
csapadékvíz
elvezető
rendszer
sem
rendelkezik
megfelelő
műszaki
paraméterekkel, továbbá a területen összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer
nincs. A részleges közművesíthetőségről egyedül az egyes utcákban meglévő
kisebb árkok, folyókák, átereszek jelenléte miatt beszélhetünk.
Hiányos közművesíthetőség az alábbi településrészeken áll fenn:
-

Zártkerti fekvésű terület
Börzsönyliget döntő többsége

A külterületek nagy részén (kivéve Svájci földek, Ó szőlők alatti dűlő) nem
találhatók közművek. Börzsönyliget északnyugati, jellemzően beépítetlen részén,
találhatóak olyan tömbök, ahol semmilyen közműhálózat nem épült ki.
1.16.4. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS (VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÁLÓZAT, VEZETÉK
NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK)
Az Önkormányzat a tervezők rendelkezésére bocsátotta „Börzsönyliget helyi
távközlési hálózat 01 MDF 0A és 0B SDF elosztók kiviteli tervét.” A tervet az MTTELECOM Kft. készítette 1997-ben. A település területén belül, Börzsönyligettel
együtt, a telefonos távközlési hálózat kiépült. A temetővel szemben, a 0198/4
hrsz.-ú ingatlanon adótorony áll.
Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez
szükségessé vált a 14/2013. NMHH rendelet 26. § (5) pontja szerinti
adatszolgáltatás kérése Kismaros Község teljes közigazgatási területére
vonatkozóan. A rendelet említett pontja szerint:
„rögzíteni kell, hogy a területet érintően van-e előkészületben kormányzati célú,
illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési
hálózatfejlesztés, melyek esetében ezek elhelyezési kérdéseit is érinteni kell”.
A Településfejlesztési Koncepció készítéséhez szolgáltatott adatok tartalmazzák a
szolgáltatók településre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit.
Az Önkormányzat az alábbi szolgáltatókat kereste meg:
-

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Invitel Távközlési Zrt.
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.
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Az alábbi szolgáltatóktól érkezett adatszolgáltatás:
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
A Magyar Telekom táblázatos formában megküldte az üzemeltetett létesítmények
listáját:
Vonalstílus
Rétegnév

A térképi elem megnevezése

1:500 MA. TÁVKÖZLÉS SZAKÁGI HELYSZÍNRAJZ
Alépítmény hálózat
ALEP_CSO
Alépítményhálózat nyomvonala
Megszakító létesítmények
ALEP_MEGSZAKITO
(szekrények, aknák)
Földkábel hálózat
KABEL_FOLD
Földkábel nyomvonala
Előfizetői földkábel nyomvonala,
KABEL_FOLD_ELOF
előfizetői tartalék kábel
KABEL_FVET
Optikai földkábel nyomvonala
Előfizetői optikai földkábel
KABEL_FVET_ELOF
nyomvonala
KABEL_FOLD_KTV
KTV földkábel nyomvonala
KTV előfizetői földkábel
KABEL_FOLD_ELOF_KTV
nyomvonala
KABEL_FVET_KTV
KTV optikai földkábel nyomvonala
Földfeletti hálózat
KABEL_LEG
Önhordó légkábel nyomvonala
Önhordó előfizetői légkábel
KABEL_LEG_ELOF
nyomvonala
Nem önhordó (simított,
KABEL_LNO
felfüggesztett) légkábel
nyomvonala
Nem önhordó előfizetői légkábel
KABEL_LNO_ELOF
nyomvonala
KABEL_FVEL
Léges optikai kábel nyomvonala
Léges optikai előfizetői kábel
KABEL_FVEL_ELOF
nyomvonala
Léges optikai előfizetői kábel
KABEL_FVEL_ELOF_FA
földalatti szakaszának nyomvonala
KABEL_NSZ
Nagyszilárdságú bronzhuzalpár
KABEL_FVEL_KTV
KTV optikai légkábel nyomvonala
KTV koaxiális légkábel
KABEL_LEG_KTV
nyomvonala
KABEL_LEG_ELOF_KTV
KTV léges bevezetés nyomvonala
Falikábelek
KABEL_FALI
Falikábel nyomvonala
KABEL_FALI_ELOF
Előfizetői falikábel nyomvonala
Távtápláló kábelek
Földbe fektetett távtápláló kábel
KABEL_TAVTAP
nyomvonala
Kábelvédelem
Kábelvédelem, kábelnyomvonal
VEDELEM
jelző eszközök (markerek, passzív
rezgőkörök), kotrást tiltó tábla
Támszerkezetek
OSZLOP
Oszlopok és merevítéseik
Előfizetői csatlakozások
Előfizetői csatlakozási pontok (faliCSATLAKOZO_ELOF
és tetőtartók)
Optikai előfizetői csatlakozási
CSATLAKOZO_ELOF_OPTIKA
pontok (fali- és tetőtartók)
Előfizetői csatlakozási pontok (faliCSATLAKOZO_ELOF_KTV
és tetőtartók)
Idegen tulajdonú vagy bérelt létesítmények
ID
Egyéb idegen szekrény

Név

Vonal
vastagság

Réteg
(objektum)
színe

CONT

0.4

110
50

Jelkulcs

igen

PANCEL

0.25

122

PANCEL

0.25

142

CONT

0.25

122

CONT

0.25

142

PANCEL

0.25

70

PANCEL

0.25

70

CONT

0.25

70

LEG

0.25

123

LEG

0.25

143

LNO

0.25

123

LNO

0.25

143

LEG

0.25

123

LEG

0.25

121

CONT

0.25

121

BRP
LEG

0.25
0.25

143
70

LEG

0.25

70

LEG

0.25

70

FALI
FALI

0.25
0.25

124
144

TAVTAPFOLDBE

0.25

122

VEDOCSO

0.18

1

igen

7

igen

140

igen

140

igen

70

igen

7

igen

A Magyar Telekom településen belüli vezetékes hírközlési hálózatát az alábbi ábrán
rózsaszínnel tüntettük fel:
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Forrás: Magyar Telekom digitális adatszolgáltatása

Telenor Magyarország Zrt.
A szolgáltató levélben tájékoztat arról, hogy „2016.02.01. keltezésű, 60-3/2016
hivatkozási számú levelükre reagálva tájékoztatom, hogy a Telenor Magyarország
Zrt. Kismaros területén nem működtet hálózati elemet, és nem is tervezi állomás
létesítését. A község ellátását Verőcén működő állomásunkról biztosítjuk.”
Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
A szolgáltató az alábbi tájékoztatást adta:
„A településrendezési koncepcióról szóló 2016. február 1.-i keltezésű, 60-3/2016
ügyiratszámú levelüket megkaptuk, ami alapján a következő választ adjuk: A
településre bejegyzett magassági korlátozásokról nem tudunk, antennatornyot és
egyéb hasonló műtárgyat nem üzemeltetünk, ahogy átjátszó állomást sem.
Alépítmény hálózattal nem rendelkezünk és távlati terveink között sem szerepel
ilyen jellegű hálózatfejlesztés. A Business to Business szolgáltatásainkat
mikrohullámú berendezések segítségével biztosítjuk, mindig a piaci igényeknek
megfelelően. Kormányzati célú összeköttetést nem üzemeltetünk a település
területén. A településrendezési tervhez kikötés nélkül hozzájárulunk. Az eljárás
további szakaszaiban nem kívánunk részt venni.”
Vodafone Magyarország Zrt.
A településen jelenleg egy helyszínen üzemel 30 m magas monopol tornyukon lévő
mobil bázisállomásuk: külterület: EOV:647101;276031. [a temetővel szemben a
0198/4 hrsz.-ú ingatlanon.]
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Összegzés:
Az ivóvíz a Nagymarosi ivóvízbázisról biztosított. A vízbázis hidrogeológiai
védőövezeteinek kijelölése folyamatban van. Az előzetes adatok alapján,
a védőövezetek Kismaros közigazgatási területének délnyugati részét
érintik. A magasabban fekvő területek vízellátására medencék épültek ki.
A vízfogyasztás a lakosságszám növekedése ellenére csökkenő tendenciát
mutat. Vizsgálatot igényel a település alatti termálkarszt vízkészletek
mélységi elhelyezkedésből adódó hasznosíthatósága.
A szennyvízcsatorna-hálózat csak részlegesen épült ki. A gravitációsan
érkező szennyvizeket átemelőkön keresztül továbbítják a Váci Regionális
Szennyvíztisztító telephez. A közműolló záródása mellett a belterület
jelentős arányban nincs szennyvízcsatorna hálózattal ellátva. Különösen
alacsony Börzsönyliget szennyvízcsatornával való ellátottsága, amelyik a
területen jelenlévő források elszennyeződését eredményezheti.
A belterületnek összefüggő árokrendszere nincsen. A Szőlő-árok, a
Kertalja-árok, a Török-patak vezetik le környezetükből a felszíni vizeket.
Börzsönyligeten a horhosok tekinthetők befogadóknak. Gondot jelent a
zártkertektől északra eső külterületekről érkező jelentős mennyiségű
csapadék övárokkal való megfogásának hiánya. A csapadékvíz elvezető
rendszer későbbi fejlesztése esetén érdemes vizsgálni a csapadékvíz
helyben tartásának lehetőségeit is.
A gázellátás középnyomáson biztosított. A szolgáltatott gáz mennyisége
az utóbbi évtizedben jelentősen csökkent.
Kismaros villamosenergia ellátása szinte teljes körűen biztosított Verőce
és Szokolya felől, középfeszültségű hálózati kapcsolaton keresztül. A
hálózat légvezetékes rendszerű. A közvilágítás Ófalu és Újfalu egész
területén biztosított, a további településrészeken azonban csak
részlegesen.
A megújuló energiaforrások szinte mindegyike rendelkezésre
igénybevételüket azonban több tényező is korlátozottá teszi.

áll,

A közművesítettség eltérő szinteket mutat az egyes településrészeken.
A hírközlés tekintetében a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és a Vonafone
Magyarország Zrt. üzemeltet hálózatot, illetve bázisállomást.
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
Kismaros Község Önkormányzata 2004-ben fogadta el Környezetvédelmi
Programját. A dokumentáció rendkívül részletes, jól kidolgozott. A Program
összesen 115 db célfeladatot fogalmaz meg, melyek az alábbi kategóriákba
tartoznak:
-

Levegőminőség védelem (7 db)
Vízvédelem (13 db)
Föld- és talajvédelem (5 db)
Települési környezet tisztasága (2 db)
Kommunális szennyvízkezelés (5 db)
Csapadékvíz elvezetés feladatai (2 db)
Ivóvízellátás feladatai (1 db)
Közszolgáltatások (5 db)
Zöldterület gazdálkodás (4 db)
Helyi közlekedésszervezés (9 db)

-

Energiagazdálkodás feladatai (5 db)
Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása (2 db)
Környezettudatosság fejlesztése (9 db)
Emberi egészség védelme (4 db)
Épített környezet védelme (4 db)
Természetvédelem (7 db)
Tájvédelem (5 db)
Hulladékgazdálkodás (8 db)
Zaj- és rezgés elleni védelem (3 db)
Környezetbiztonság (2 db)

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 Pest Megyei Kormányhivatal előzetes
tájékoztatásában (Hiv. szám: 60-11/2015.) 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 Pest Megyei Kormányhivatal
tájékoztatása alapján a földhivatali alaptérképről leválogattuk az átlagosnál jobb
minőségi
osztállyal
érintett
földrészleteket,
melyeket
a
23.
számú
térképmellékleten barna sraffal ábrázoltunk. Átlagosnál jobb minőségű
termőfölddel érintett Szigetrét, Kertalja és Szögletrét (Stuck), Svájci földek, Ó
szőlők alatti dűlő részterülete, a zártkerti terület Szőlő ároktól nyugatra lévő
részterülete.
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
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.
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(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.
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.

A Pest Megyei Kormányhivatal előzetes tájékoztatása szerint „Kismaros Község
belterületén 1485 darab ingatlan szerepel az ingatlan nyilvántartásban beépítetlen
területként, melyek összterülete 162,2729 ha. E tény figyelembevételével újabb
termőföldterületek tervezett igénybevétele jelenleg nem indokolt!” A
Kormányhivatal tájékoztat továbbá, hogy „Külterületi termőföld belterületbe
vonása iránti kérelmet kizárólag az Önkormányzatok terjeszthetnek elő. A kérelem
elbírálásánál elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldterület nem
szomszédos a belterülettel, valamint, ha a földrészletek átlagosnál jobb
minőségűek és a belterülettel átlagosnál gyengébb területek is határosak.
Mindezen túl a belterületbe vonási kérelmet el kell utasítani, ha az nem olyan
földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a településszerkezeti
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez.”
A talajvédelem kapcsán meg kell említeni a meredek lejtésű területeket is.
Meredek lejtőkön alacsony növényborítottság esetén fennáll a talajerózió veszélye.
A meredek lejtésű területeket a 6. számú térképmellékleten piros színnel
ábrázoltuk. Meredek lejtők a zártkerti területen, illetve Börzsönyliget területén,
továbbá a külterületi erdőterületeken találhatóak. Ezek közül Börzsönyliget és az
erdőterületek esetében sűrű, fás növényborítottság alakult ki. A fás szárú
növények megkötik a talajt, így a talajerózió hatását mérséklik. A zártkerti fekvésű
területen a növényborítottság mértéke alacsonyabb, így itt a talajerózió hatását
kevésbé tudja mérsékelni a növények gyökérzete. E területen a jövőben célszerű
a fás szárú növényzet telepítése, mely gyökérzete megköti a talajt. A korábbi
gyümölcstermesztés során termesztett gyümölcsfajok gyökérzete nagymértékben
hozzájárult a talajerózió mérsékléséhez. A növények a talajerózió mérséklésén túl
segítik a lehulló csapadék felfogását, melynek a zártkerti területen kiemelt szerepe
van.

1.17.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatásában (Ikt. sz.:003330007/2016.) megküldte:
-

az Országos Vízminőségvédelmi Terület övezete,
a Hidrogeológiai „A” védőterület, valamint
a Vízgazdálkodási térség lehatárolását.
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A lehatárolásokat a 44. számú térképmellékleten ábrázoltuk.
Országos Vízminőségvédelmi Terület
Az Országos Vízminőségvédelmi Terület övezetére vonatkozó jogszabályi
előírásokat az OTrT bemutatásánál ismertettük. Az övezetben keletkezett
szennyvizek
övezetből
történő
kivezetéséről
gondoskodni
kell.
A
településrendezési eszközökben ki kell jelölni a vízvédelmi területeket, az övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Az övezettel az alábbi településrészek
érintettek:
-

Külterületi erdőterületek
Zártkerti terület
Szuttai dűlő nyugati fele
Ó szőlők alatti dűlő
Svájci földek

-

Ófalu
Kertalja (Stuck)
Szigetrét
Duna-part

Börzsönyliget területe nem tartozik az Országos Vízminőségvédelmi Terület
övezetébe, azonban a Nemzeti Park adatszolgáltatása szerint a területen nagy
számban
találhatóak
források.
Börzsönyliget
lakóterületi
részén
a
csatornázatlanság veszélyezteti a felszín alatti vízkészlet minőségi állapotát.
Ezen felül a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság tájékoztat (Ikt. sz.:033100010/2015.) arról, hogy „Kismaros község a felszín alatti víz állapota
szempontjából fokozottan érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település, „a felszín alatti
vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete,
valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete
alapján.”
Felhívják a figyelmet, hogy „a település felszín alatti víz állapota szempontjából
való fokozott és kiemelt érzékenysége miatt új területek beépítésének előfeltétele
kell, hogy legyen a terület közüzemi ivóvízellátásának megoldása,
szennyvízelvezetésének szennyvízcsatorna hálózattal történő biztosítása, valamint
a csapadékvíz elhelyezésének, elvezetésének környezetet nem szennyező módon
történő kialakítása. … A település területekre tervezett létesítményeket teljes
közművesítéssel kell ellátni. A települést lefedő csatornahálózat kiépítése a
környezetterhelések
csökkentése
és
a
környezetszennyezések
megszüntetése érdekében a település még nem csatornázott területein
kiemelten fontos. A szennyvízcsatorna kiépítéséig a keletkező szennyvizeket zárt
tárolóban kell gyűjteni, és gondoskodni kell ártalommentes elhelyezésükről. A
szennyvizek szikkasztással történő elhelyezése még előtisztítást követően sem
elfogadható megoldás. A kiépült szennyvízcsatorna hálózatra történő
rákötések ösztönzése vízminőség-védelmi szempontból kiemelten fontos.
… A nem csatornázott összefüggő területek csatornázása elsődlegesen
elválasztottan
tervezendő.
Elválasztott
rendszerű
szennyvízelvezető
csatornákba csapadékvizet, valamint a csapadékvíz-elvezető csatornába
szennyvizet vezetni tilos. A területen keletkezett, burkolt felületekről elfolyó, olajjal
szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. A
befogadóba vezetett tisztított csapadékvíz minőségének meg kell felelnie „a
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben foglaltaknak.”
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Ezeken felül kérik figyelembe venni a „vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII
törvény 4. § (1) foglaltak, valamint a „vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az
alábbi vízügyi előírásokat:
-

-

-

A felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni.
El kell készíteni a felszíni vízrendezési tervet.
A befogadó vízfolyás, csatorna befogadó képességét ellenőrizni kell, és amennyiben nem
megfelelő, a rendezését be kell tervezni.
Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésből származó többletvizek befogadására nem
képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a többlet csapadékvíz időszakos
tározását.
Egyéb vízfolyás, csatorna esetében 3-3 m parti sáv nem építhető be. A partéltől számított
3-3 m távolságon belül építményt, kerítést, bármilyen fenntartást, esetleges védekezést
akadályozó létesítményt elhelyezni tilos.
A mély fekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek
beépítése nem javasolt.
Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető árkoknak
vagy zárt csatornáknak.

Hidrogeológiai „A” védőterület
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.:003330007/2016.) szerint a Kismaros Község területét érintő Kismaros-Nagymaros
Távlati vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületének előzetes lehatárolása
folyamatban van, így a kijelölésről szóló határozatot még nem tudják a tervezők
részére biztosítani. A védőterület a Kossuth Lajos úttól délre lévő területeket érinti
(Kertalja, Szigetrét, Duna-part).
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
10. § Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a
kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a
vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
14. § (1) A védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél az 5. számú
mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni.
5. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez
1
2
3
4 BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS
Lakótelep; új percellázás
5 üdülőterület kialakítása
6 Lakó- vagy irodaépület csatornázással
7 Lakóépületek csatornázás nélkül
8 Szennyvízcsatorna átvezetése
9 Szennyvíztisztító telep
10 Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékonyhulladék11 lerakó létesítése és üzemeltetése
Települési hulladéklerakó (nem
12 veszélyes hulladékok lerakása)
13 Építési hulladék lerakása
14 Temető
15 Házikertek, kiskertművelés
16 Sátorozás, fürdés

Felszíni és felszín alatti
vízbázisok
belső

külső

Felszín alatti vízbázisok
hidrogeológiai
A

védőövezetek

B
Védőövezetek

–
–
–
–
–
–
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x
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–
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17 Sportpálya
18 IPAR
Erősen mérgező vagy radioaktív
anyagok előállítása, feldolgozása,
19 ilyen hulladékok tárolása, lerakása
Mérgező anyagok előállítása,
20 feldolgozása, tárolása

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Mérgező anyagokkal nem dolgozó
üzemek, megfelelő
szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és -termékek előállítása,
vezetése, feldolgozása, tárolása
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari szennyvizek
szikkasztása, hulladékaik tárolása
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
Salak, hamu lerakása
MEZŐGAZDASÁG
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres
kezelés nélkül
Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállat tartás
Szervestrágyázás
Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása
termőföldre
Hígtrágya- és trágyalé leürítés
Szennyvízöntözés
Tisztított szennyízzel való öntözés
Növényvédő szerek alkalmazása
Növényvédő szer-kijuttatás légi
úton
Növényvédőszer-tárolás és hulladék elhelyezés
Növényvédő szeres eszközök
mosása, hulladékvizek elhelyezése
Szerves- és műtrágya raktározása és
tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő
elhelyezése

54
55
56
57

Állathullák elföldelése, dögkutak
létesítése és működtetése
Haltenyésztés, haletetés
KÖZLEKEDÉS
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt
csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolt
csapadékvízárok-rendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsiparkoló
Üzemanyagtöltő-állomás

58
59
60
61

Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése

49
50
51
52
53
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A fedő- vagy vízvezető réteget érintő
62 egyéb tevékenység

–

–

144

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

A táblázatban félkövérrel jelöltük a hidrogeológiai „A” védőidom területére
vonatkozó előírásokat. Piros színnel jelöltük az övezetben tiltott tevékenységeket.
(A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. is küldött adatszolgáltatást a hidrogeológiai
védőterületekkel kapcsolatban. A DMRVZRT hidrogeológiai védőterületeket tartalmazó lehatárolását
a 43. számú térképmellékleten ábrázoltuk. Az adatszolgáltatásukban lévő lehatárolás eltér a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatásában lévő lehatárolástól. A KDVVIZIG
adatszolgáltatása (Ikt. sz.:00333-0007/2016.) szerint a védőidom kijelölése jelenleg folyamatban
van.)

Vízgazdálkodási térség
A vízgazdálkodási térség területét a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása (Ikt. sz.:00333-0007/2016.) szerint határoltuk le.
Az OTrT 6. § (2) bekezdés és annak e) pontja szerint:
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni.

A település területén belül vízgazdálkodási térség az alábbi területeken található:
-

Duna-part a „Kis-Duna” holtággal együtt
Török-patak (+Morgó-patak) medre
Szőlő-árok (Béres-árok)
Csömöle-völgyi-patak medre
Nacsagromi-patak medre
Kis-Hanta-patak medre
Mosoni-patak medre

Helyi környezetvédelem
Kismaros Község Önkormányzatának a 7/2013.(IV.11.) Ök. rendelete – a helyi
környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól – rendelkezik a településen
belül a közterületek tisztántartásáról, vizek és levegő védelméről, zajvédelemről,
valamint a zöldterületek fenntartásáról.

1.17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME
A Pest Megyei Kormányhivatal előzetes tájékoztatása (Üi. sz.: PE/KTF/379801/2015.) szerint „Levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint zaj- és
rezgésvédelmi szempontból a Kormányhivatal az előzetes megkereséssel
kapcsolatban észrevételt nem tesz.”
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A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet – a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről – 1. számú melléklete tartalmazza a terület légszennyezettségi
zónába való besorolását. Kismaros a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, mely
országos viszonylatban a legkedvezőbb besorolású.
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint

10. - Az
ország
többi
területe
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A zónák típusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú mellékletében tekinthetők
meg:
4/2011. (I. 14.) VM rendelet - a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről –
5. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
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.

A településen belül vonalas légszennyező forrásként jelenik meg a 12 sz.
másodrendű főút, illetve a nagyobb forgalmú belső utak is.
A településen belül jelentős, pontszerű légszennyező forrás, ipari üzem nincs.

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
közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
A belterületi elsőrendű főutak és belterületi másodrendű főutak esetében a
következő határértékeket állapítja meg:
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nappal 06–22 óra

éjjel 22–06 óra

60 dB

50 dB

65 dB

55 dB

65 dB

55 dB

65 dB

55 dB

Üdülőterület, különleges területek közül az
egészségügyi terület
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű), különleges területek közül
az oktatási létesítmények területei, és a temetők,
a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes
terület
Gazdasági terület

A belterületen belül a legjelentősebb közlekedési eredetű zajforrások:
-

12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főút,
70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal.

A forgalom vizsgálat szerint a 12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főúton (a 11+991
szelvény esetében) a 2010. évi forgalom 6165 E/nap, míg a 2014. évi forgalom
5327 E/nap volt. Az adatokból jól látszik, hogy a főúton jelentős közúti forgalom
tapasztalható. A vasútvonal a másodrendű főúthoz közel halad, azzal
párhuzamosan, így a Kossuth Lajos úton és a Dózsa György úton tapasztalható
zajterhelés e két közlekedési elemtől együttesen származik. A vasútvonal mentén
zajvédő fal nem található.

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 Kismarostól való távolsága légvonalban:
-

Bohumice 125 km
Mohovce 64 km
KRSKO 340 km
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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.
A középfeszültségű (1-35 kV) hálózati
transzformátor állomások elhelyezkedését
ábrázoltuk.

elemek nyomvonalát, illetve a
a 41. számú térképmellékleten

A településen belül adótorony a 0198/4 hrsz.-ú ingatlanon található a temetővel
szemben.

1.17.6. HULLADÉKKEZELÉS
Kismaros területén belül a keletkező szennyvíz zárt csatornahálózatban történő
elvezetése Ófalu, Újfalu, Szuttai dűlő területén, valamint Börzsönyligetnek a
Szokolyai úttal határos szakaszán biztosított. Börzsönyliget lakóterületi részének
többségén a szennyvíz csatornahálózat nincs. E területen a szennyvizet zárt
tározóban kell tárolni az elszállításig.
A település területén keletkező szennyvizet a Váci Regionális Szennyvíztisztító
telepen tisztítják. A telep KEOP pályázaton belüli fejlesztése a Széchenyi 2020-as
időszakban valósul meg. A telepen mechanikai és biológiai tisztítás, továbbá a
keletkező iszap kezelése, víztelenítése is történik. A tisztított szennyvizet a Váci
Duna-ágba vezetik. A fejlesztés során a telep kapacitás bővítése, illetve műszaki
felújítása történik.
A csapadékvíz elvezetés a belterület déli részén (Ófalu, Újfalu) biztosított, de a
MÉLYÉPTERV-MÉVIT KFT. a 2001 évben készített csapadékvíz elvezetési
tanulmányterve szerint a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer műszaki
paraméterei a legtöbb helyen nem megfelelőek. Börzsönyliget területén
összefüggő csapadékvíz elvezető rendszer nincs.
A települési szilárd hulladék elszállításáért A ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.
felel. Hetente történik a hulladék elszállítás. A településen belül a kommunális
eredetű, illetve a zöldhulladék elszállítása, továbbá a szelektív hulladékgyűjtés
biztosított. A szervezet 109 település szilárd hulladék elszállításáért és kezeléséért
felel.

1.17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
Az 1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése című fejezetben
részletesen írtunk a tájesztétikai konfliktusokról.
A település területén bányatelek, hulladéklerakó, a tájképi látvány jelentős
mértékben romboló elem nem található. A településen belül a villamos energia
ellátás légvezetékeken keresztül történik. A légkábelek a kedvezőtlen
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megjelenésükön túl korlátozó tényezőként lépnek fel, mivel alattuk fás szárú
növényzet telepítése veszélyeztetheti a vezetékek épségét és fenntartási
nehézségeket is okozhat. A település villamos energia ellátásáért felelős
légvezetékeken túl a vasútvonal felett találhatóak még vasúti légvezetékek.
A vizuális környezetterhelés tekintetében hangsúlyosan jelenik meg a 0198/4
hrsz.-ú ingatlanon található adótorony.
Börzsönyliget területén egyes zárt szennyvíztárolók rendkívül
megjelenésűek, így vizuálisan nem illeszkednek a környezetükhöz.

feltűnő

A település főbb útjain a településképet romboló, nagy kiterjedésű reklámtáblák
nem találhatóak.

1.17.8. ÁRVÍZVÉDELEM
Az árvízvédelemről részletesen a katasztrófavédelem kapcsán, az 1.18.2.1 –
árvízveszélyes területek – című alfejezetben írunk. Tájképi szempontból már az
1.12.4. – Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – fejezetben
foglalkoztunk az árvízvédelem kérdésével.
Környezetvédelmi szempontból az árvízvédelem az épített környezet, illetve
ezáltal az emberi élet védelmét jelenti, de természetesen érinti a tájhasználat és
természetvédelem témakörét is. Jelen fejezetben mindössze kijelentjük, hogy a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.: 003330007/2016.) szerint „a települést jelenleg kiépített I. rendű árvízvédelmi mű
nem mentesíti a levonuló árvizektől.”

1.17.9. FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK
Kismaros község a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny,
ezen belül is kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő
település. Börzsönyliget területén számos forrás található a Nemzeti Park
Igazgatóságának adatszolgáltatása szerint. Ennek fényében Börzsönyliget
lakóterületi részének csatornázatlansága, a felszíni és felszín alatti vizek
minőségének, továbbá a talajok állapotának szempontjából, területi kiterjedéssel
rendelkező szennyező forrásként jelenik meg. A jelenleg alkalmazott zárt
szennyvíztárolók műszaki adottságaiknál fogva nem tudják garantálni a környezeti
elemek védelmét a kommunális eredetű szennyezésektől.
Kismaros Község Duna-parti település. Területén az árvízvédelem nem biztosított.
Tekintve, hogy az elmúlt évek során a jogszabályokban meghatározott mértékadó
árvízszint értékek növekedtek, a település területén kiemelt fontosságú az
árvízvédelem biztosítása.
Kismaros jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területei az országos
vízminőségvédelmi
terület
övezetében
fekszenek.
A
túlzott
mértékű
műtrágyahasználat nagy mennyiségű nitrátot és foszfort juttathat a talajba,
melyből az a felszíni és felszín alatti vizekbe is bemosódhat. Vízminőségvédelmi
területen érdemes megfontolni az alacsonyabb műtrágya igényű művelés (pl.:
gyep) végzésének, vagy akár a 834/2007/EK tanácsi rendelet (Öko EK rendelet)
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szerinti ökológiai gazdálkodás alkalmazásának lehetőségét. Az ökológiai
gazdálkodás összekapcsolható turisztikai jellegű fejlesztésekkel is, de emellett
környezetbarát módon előállított élelmiszerrel is elláthatja a települést.
További fennálló környezetvédelmi konfliktusnak tekinthető a 12 sz. másodrendű
főút forgalmából eredő légszennyezés, illetve zaj-, és rezgésterhelés, valamint a
vasúti forgalomból származó zaj-, és rezgésterhelés lakóterületen.

Összegzés:
Kismaros jól kidolgozott Környezetvédelmi Programmal rendelkezik.
Az átlag feletti minőségi osztályba tartozó mezőgazdasági területek
kivonhatósága jelentősen korlátozott.
A település az országos vízminőség-védelmi terület övezetével érintett. A
felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, ezen túl kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik.
A 10. légszennyezettségi zónához tartozó település.
Zajvédelem szempontjából a 12 sz. főút és a 70-es Szob-Vác vasútvonal
tekinthető legjelentősebb vonalas zajforrásnak.
Vizuális környezetterhelésként a légvezetékes villamosenergia hálózat
azonosítható be.
Kismaroson kiépített I. rendű árvízvédelmi mű nem található.
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BEÉPÍTÉST,

1.18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK
1.18.1.1. ALÁBÁNYÁSZOTT TERÜLETEK, BARLANGOK ÉS PINCÉK TERÜLETEI
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztályának adatszolgáltatása (Üi. sz.: BBK/2421-2/2015)
szerint „a településen a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányászati területek
nyilvántartásában lévő bányatelek nem található.”
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság digitális adatszolgáltatása szerint a 0212
hrsz.-ú, erdő borítottságú, természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlanon „Exlege” védett barlang (kat. szám: 5210-49) található. A zártkerttől északra lévő
erdőterületek középső részén helyezkedik el, a Nagykelemen-hegy és a
Nagykőszikla között.
1.18.1.2. CSÚSZÁS-, SÜLLYEDÉSVESZÉLYES TERÜLETEK
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztályának adatszolgáltatása (Üi. sz.: BBK/2421-2/2015)
szerint „a településen az Országos Felszínmozgás Kataszter adatai alapján földtani
veszélyforrás nem ismert.”
1.18.1.3. FÖLDRENGÉS VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEI
Magyarország területe földrengés veszélyeztetettség szempontjából közepesen
aktív területnek számít. Az ország földrengés veszélyeztetettségét ábrázoló térkép
szerint a Dunakanyar térsége az országon belül is közepes veszélyeztetettségű.

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
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1.18.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG
1.18.2.1. ÁRVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK
A Kismaros Község közigazgatási területét érintő árvízvédelem témakörét több
adatforrás vizsgálatával végeztük el. A vizsgálathoz az alábbi adatokat használtuk
fel:
-

Nagyvízi meder elméleti határa - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján (Ikt. sz.: 00333-0007/2016.)
Nagyvízi meder övezete - Országos Területrendezési Terv Nagyvízi meder
övezeti tervlapja alapján (Az OTrT övezeti tervlapja szerinti lehatárolást az
OTrT bemutatásánál ismertettük.)
Mértékadó árvízszint - 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a folyók mértékadó
árvízszintjeiről) hatályos adatai alapján. A rendelet az 1690,000 [fkm]
folyószelvénynél, mely Kismaroshoz a legközelebb esik, 107,2 mBf
magasságú mértékadó árvízszintet állapít meg. A 107 mBf magasságot
Magyarország 1:10.000 léptékű topográfiai térképének 107-es szintvonala
alapján határoztuk meg.

A felsorolt adatokat a 45. számú térképmellékleten ábrázoltuk.
Az egyes forrásokból származó adatokat összevetettük, és megállapítottuk, hogy
a különböző forrásokból származó adatok között tapasztalhatóak bizonyos
eltérések.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a nagyvízi
meder elméleti határa érinti a Kossuth Lajos út déli oldalán lévő épületsort, de a
belterület délkeleti részén csak a Duna, illetve a Kárász utcáig terjed.
A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a folyók mértékadó árvízszintjeiről) hatályos
adatai alapján az 1690,000 [fkm] folyószelvénynél 107,2 mBf magasságú a
mértékadó árvízszint. Magyarország 1:10.000 léptékű topográfiai térképének a
107 m-es szintvonala alapján határoztuk meg a jogszabály szerinti magasságon
lévő, mértékadó árvízszinttel érintett terület határát. A magassági szint
meghatározását később összevetettük az ASTER digitális terepmodell adataival,
mely a topográfiai térkép adataival tökéletes egyezést mutat. A vizsgálat szerint a
jogszabályban meghatározott mértékadó árvízszint határa a Kossuth Lajos útig
terjed, illetve a belterület délkeleti részén érinti a Liliom utca és Liget utca déli
részét. Jól látható, hogy e vizsgálat szerint az árvízveszélyeztetettség határa a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerinti nagyvízi meder
elméleti határától északabbra húzódik.
A különböző adatforrások vizsgálatából egyértelműen megállapítható, hogy a
település árvízvédelme jelenleg nem biztosított. A települési árvízvédelem
műszakilag, illetve táj-, és településképileg megfelelő színvonalú biztosítása
kizárólag Verőce Község Önkormányzatával és a Vízügyi államigazgatási
szervekkel való szoros együttműködés keretei között valósulhat meg.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatásában tájékoztat arról,
hogy „a folyam ennek a szakaszára vonatkozó 83/2014. (III. 14.)
Kormányrendelet előírásai alapján a nagyvízi mederkezelési terv (továbbiakban:
NMT) elkészült munkarészeinek jogi előkészítése folyamatban van. Az NMT mely
részletes információkat fog szolgáltatni az ingatlanok nagyvízi mederrel való
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érintettségéről,
valamint
az
érintett
ingatlanok
beépíthetőségéről
és
követelményeiről. … Nyomatékosítjuk ismételten, hogy a nagyvízi mederkezelési
tervek jogerőre emelkedéséig a Duna folyam közelében lévő árvízvédelmi töltéssel
nem védett, valamint nagyvízi mederrel érintett ingatlanok művelési ágának
esetleges módosítását, illetve beépítési kezdeményezését szíveskedjenek
elhalasztani.”
A település rendelkezik veszély-elhárítási tervvel, melyet az Önkormányzat 2015ben hagyott jóvá. A dokumentum rajzi mellékletei részletesen ábrázolják a
védekezés helyszíneit. Összesen 5 védekezési helyszínt ábrázolnak a mellékletek.
A rajzi mellékletek között ábrázolásra kerültek olyan légifelvételek, melyeken jól
kivehető, hogy árvíz idején a Stuck területe elöntésre került.
1.18.2.2. BELVÍZVESZÉLYES TERÜLETEK
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.: 003330007/2016.) szerint „Kismaros Község területe belvízzel nem veszélyeztetett.
1.18.2.3. MÉLY FEKVÉSŰ TERÜLETEK
A domborzat a Duna, illetve a településen belüli patakmedrek irányába végig lejt.
A településen belül a legmélyebben fekvő terület Szigetrét, ahol Magyarország
1:10.000 léptékű topográfiai térképe szerint 102 mBf magasság jellemző, mely a
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a folyók mértékadó árvízszintjeiről) szerinti
mértékadó árvízszint (107,2 m) alatt található 5 m-el.
1.18.2.4. ÁRVÍZ ÉS BELVÍZVÉDELEM
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.: 003330007/2016.) szerint „a települést jelenleg kiépített I. rendű árvízvédelmi mű nem
mentesíti a levonuló árvizektől.”
A lehetséges árvízvédelmi megoldásokról már a tájképvédelem kapcsán, az
1.12.4. – Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése – című fejezetben
írtunk. Itt is kiemeljük, hogy az árvízvédelem tervezése csak Verőce településsel
(és a Vízügyi államigazgatási szervekkel) együtt végezhető, mivel a két település
beépített területei a Duna-parton összeérnek.

1.18.3. EGYÉB
1.18.3.1. KEDVEZŐTLEN MORFOLÓGIAI ADOTTSÁGOK (PL. LEJTÉS, FALSZAKADÁS)
A meredek lejtésű (25% feletti) területeket a 6. számú térképmellékleten
ábrázoltuk. A meredek lejtésű területek fekvésenkénti területét az 1.12.1. –
Természeti adottságok – című fejezet elején számszerűen ismertettük. A Kossuth
Lajos út és a Dózsa György út között a szintkülönbség támfalas megoldással került
elválasztásra.
1.18.3.2. MÉLYSÉGI, MAGASSÁGI KORLÁTOZÁSOK
Mélységi korlátozásnak tekinthető a nagyvízi meder övezete, mivel itt az OTrT 16.§
szerint „új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.”
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Fontos megjegyezni, hogy a magasabban fekvő, meredek lejtésű területek (pl..
zártkert) már messziről is jól láthatóak, így e területeken célszerű tájképvédelmi
szempontok érvényesítése az építési tevékenység szabályozása során, annak
érdekében, hogy a tájképi látványt zavaró építmények megjelenése elkerülhető
legyen. Emellett azt is fontos kiemelni, hogy a Kilátó utca hegygerinc mentén
halad, így az itt kialakuló beépülés délnyugati irányból hangsúlyosan megjelenhet
a tájban, fás szárú növényborítottság hiánya esetén.
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 vasútvonal és
főút védőtávolsága (OTÉK 38.§ (9) (10) bekezdés szerint 50-50 m), 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
A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztályának adatszolgáltatása (Üi. sz.: BBK/2421-2/2015)
szerint „a településen a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányászati területek
nyilvántartásában lévő bányatelek nem található.”
Összegzés:
Kismaros jelentős vízrajzi veszélyeztetettséggel bír. A településen I.
rendű árvízvédelmi mű nincs kiépítve, amely a levonuló árvizektől
mentesítené. Noha belvíz-veszélyeztetettséget az adatszolgáltatás nem
állapított meg a tapasztalatokra alapozva a Stuck területe belvízzel
rendszeresen érintett.
A településen meredek lejtésű területek azonosíthatók be, amelyek
kedvezőtlen morfológiai adottságnak tekinthető.
Bányatelek nem található a közigazgatási területen. Barlang azonban
szerepel az Országos Barlangnyilvántartásban.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

154

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 átszellőzése a szeles
időszakokban biztosított. Az uralkodó szélirány nyugati-északnyugati. A
településen a tiszta levegő kialakulásában a folyóvölgyi fekvés mellett a jelentős
arányú erdőterületek, és más, természetes zöldfelületek is szerepet játszanak.
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.) Fontos azonban megjegyezni, hogy a gázfogyasztás
visszaesésével párhuzamosan a lakosság egy része egyedi fűtést alkalmaz. Az
esetenként használt tüzelőanyagok (vegyszerrel kezelt fahulladék, műanyag
háztartási hulladék, papír, stb.) megnövekedett légszennyezést jelentenek,
elsősorban a téli hónapokban. Szélcsendes időszakokban a keletkező szálló por
kedvezőtlen hatást gyakorol a levegőminőségre.
A település éghajlatára hatást gyakorolnak a Börzsöny-hegység éghajlati viszonyai
is. A déli kitettségű területek (pl.: zártkert) benapozási viszonyai kedvezőek, ilyen
területeken melegkedvelő növények is ültethetőek. Déli kitettségű lejtőkön kisebb
eséllyel alakulnak ki fagyzugok, ellentétben az északi kitettségű lejtőkkel.
Meredek, északi kitettségű lejtők Börzsönyligeten találhatóak.
A település mikroklímájára kedvező hatást gyakorolnak a települési zöldfelületek,
illetve vízfelületek. Kismaroson a Török-patak, illetve a Szőlő-árok ökológiai
folyosóként funkcionál. A vízfolyások partja mentén ültetett növényzet növeli a
patakpartok mikroklímára gyakorolt kedvező hatását. A városi növényzet a
településen belül mikroklimatikus kondícionáló 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.
Összegzés:
Kismaros átszellőzése a szeles időszakokban biztosított. Déli kitettségű
lejtőin melegkedvelő növények ültethetők.
A klímaváltozás hatásainak mérséklése fontos feladat. A növényzet
szerepe felértékelődik mind az árnyék, mind a párologtatás miatt. A
település jelentős méretű erdőterületeinek mikroklimatikus hatása
kedvező.
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3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
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 a Helyzetfeltárás és Helyzetértékelés során, tématerületenként
áttekintett adottságok „környezet – társadalom – gazdaság”-hívószavakhoz
rendelt bemutatására vállalkozunk. 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
Kismaros Község – a Helyzetfeltáró és Helyzetértékelő munkarészek alapján –
kedvező adottságokkal rendelkező, jól pozícionált, vonzó település. A folyamatok
visszatükrözik helyzetét, ellentmondás a tények és a következményeik között
nem azonosítható.

3.1.2. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ
TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

SWOT analízis
TERMÉSZETI
Erősségek
Jó mezőgazdasági adottságok, kiváló és jó
termőhelyi adottságú szántók megléte,
átlagosnál jobb minőségű termőföldek nagy
aránya.
Magas természetvédelmi érintettség, például
Natura 2000 területek jelenléte.
Országos ökológiai hálózat elemeinek megléte.
Jó mennyiségi és jó kémiai állapotú víztestek.
Magas erdősültségi arány.
Kedvező levegőminőség.
Lehetőségek
Kedvező földrajzi elhelyezkedés
Szőlő-,

és

gyümölcstermesztésre

alkalmas

KÖRNYEZET
Gyengeségek
Árvíz-veszélyeztetett terület

Börzsönyliget nyári és téli lakosságszáma
nagyságrendekkel eltér egymástól.
Börzsönyliget egykori belterületté, beépítésre
szánt üdülő-területté nyilvánítása a települési
egyensúlyt felborította.
A település nem rendelkezik a helyi
jelentőségű természeti értékeket kijelölő
rendelettel.

Veszélyek
A hatályos jogszabályi előírások szerint a
zártkerti fekvésű területek művelés alól
kikerülhetnek.
Vízi közlekedés szezonális jellegű.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

156

földek.
A hatályos településrendezési eszközök szerint
Börzsönyliget területén az üdülőterület határa
hosszan beékelődik a lakóterületbe, a két
építési jog hosszú határvonala konfliktusok
forrásává válhat.
ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Erősségek
Gyengeségek
Logikusan elrendezett sávokkal tervezett
A történelmi magot nyomvonalas
települési alapok.
infrastruktúra elemek vágták át.
Börzsönyliget egykori belterületté, beépítésre
Helyi művi értékek magas száma.
szánt üdülő-területté nyilvánítása a települési
egyensúlyt felborította.
Főúti szintű úthálózati kapcsolat.
Börzsönyliget kihasználatlan.
Turistautak nagy száma, Mária út jelenléte.
A hatályos településrendezési eszközök szerint
Börzsönyliget területén az üdülőterület határa
hosszan beékelődik a lakóterületbe, a két
építési jog hosszú határvonala konfliktusok
forrásává válhat.
Szennyvíz csatornázás alacsony aránya.
Szuttai dűlő telekállapota, közterületi
szabályozása nem tükrözi lakóterületi jellegét.
Potenciális fejlesztési területek korlátozott
mennyisége.
A Duna bal partján való elhelyezkedés a
település kapcsolatait korlátozza, az
Esztergommal való kapcsolatot akadályozza.
Duna-hidak elérhetősége kedvezőtlen.
Rév üzemelésének hiánya.
Vízi közlekedés szezonális jellegű.
Árvíz-veszélyeztetett lakóterületek.
Lehetőségek
Veszélyek
A Duna megerősödése felértékeli a környező
Árvízi biztonság kiépítése a Duna látványát
településeket is.
háttérbe szorítja.
A közlekedési fejlesztések új kapcsolatokat
A település nagyságrendjétől eltérő, jelentős
nyitnak a település számára.
fejlesztések megvalósítása.
TÁRSADALOM
Erősségek
Folyamatosan növekvő népességszám.
Csökkenő öregedési ráta.
Magas iskolai végzettségűek nagy aránya.
Kedvező jövedelmi viszonyok.
Jól dokumentált képi történelem.
Aktív részvétel a közügyekben.
Lehetőségek
Közösen végiggondolt döntések erős
támogatottságot kapnak.

Gyengeségek
Eltérő múltbeli kötődés a településhez.
Börzsönyliget
nyári
és
téli
lakossága
nagyságrendekkel eltér egymástól.
Intézményi kapacitások kihasználtak.
Eltérő érdekek fennállása több témakörben is.

Veszélyek
Alvó településsé alakul.
A település elveszti vidékies jellegét,
identitását.
GAZDASÁG

Erősségek
Mezőgazdasági művelésre alkalmas
földterületek.

Gyengeségek
Helyben lévő munkalehetőségek alacsony
száma.
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Déli kitettségű domboldalak megléte.
Ingázást segítő közúti és kötöttpályás
kapcsolatok jelenléte.
Turizmus fejleszthetősége.

Lehetőségek
A biogazdálkodás iránti kereslet jól pozícionálja
a települést.
Munkaerő-piaci vonzásközpontok közelsége
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Gazdasági tevékenységre alkalmas ingatlanok
elenyésző száma.
Kihasználatlan turisztikai potenciál.
Kereskedelem, szolgáltatás alacsony aránya,
az ingázók más településen való igénybevétele
miatt.
Önkormányzati vagyon alacsony forgalmi
képessége.
Veszélyek
A fejlesztések a termőterületek drasztikus
csökkenéséhez vezetnek.
Egymást korlátozó gazdasági hasznosítás
együttes megvalósítása.

A távmunka szerepe felerősödik.

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 szempontokat érvényesítő területi
korlátozások 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 47. számú térképmellékleten:
-

Natura 2000 természetmegőrzési terület - DINPI adatszolgáltatása alapján
Natura 2000 madárvédelmi terület - DINPI adatszolgáltatása alapján
Duna-Ipoly Nemzeti Park – Országos jelentőségű védett terület - DINPI
adatszolgáltatása alapján
Ex-lege védett barlang - DINPI adatszolgáltatása alapján
Ex-lege védett forrás - DINPI adatszolgáltatása alapján
Országos Ökológiai Hálózat – Magterület - DINPI adatszolgáltatása alapján
Országos Ökológiai Hálózat – Ökológiai folyosó - DINPI adatszolgáltatása alapján
Országos Ökológiai Hálózat - Pufferterület - DINPI adatszolgáltatása alapján
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület – HMKH Erdőfelügyeleti Osztály
adatszolgáltatása alapján
Üzemtervezett erdőterületek - HMKH Erdőfelügyeleti Osztály adatszolgáltatása
alapján
Országos jelentőségű védett műemlék – FORSTER Központ adatszolgáltatása
alapján
Országos jelentőségű védett műemlék „Ex-lege” védett környezete – FORSTER
Központ adatszolgáltatása alapján
Régészeti lelőhely – FORSTER Központ adatszolgáltatása alapján
Közlekedési és közmű hálózatok védőtávolsága – ágazati jogszabályok alapján
o
o
o

-

-

1988. évi I. TÖRVÉNY - a közúti közlekedésről - 42/A. § a)
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet - a villamosművek, valamint a termelői, magán- és
közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről - 6. § (1)
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet - az országos településrendezési és építési
követelményekről - 38. §(10)

Átlagosnál
jobb
minőségű
termőföld
–
PMKH
Földhivatali
adatszolgáltatása alapján
Vízgazdálkodási térség – KDVVIZIG adatszolgáltatása alapján
Nagyvízi meder – KDVVIZIG adatszolgáltatása alapján
Hidrogeológiai „A” védőterület – KDVVIZIG adatszolgáltatása alapján

Főosztály

Kismaros érintettsége magas szintűnek tekinthető. Közigazgatási területének
jelentős részét 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-kultúrarekreáció-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, LEHATÁROLÁSA, A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSA,
TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA, A LEHATÁROLT TELEPÜLÉSRÉSZEK RÖVID BEMUTATÁSA
Az eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek lehatárolását a 48. számú
térképmellékleten ábrázoltuk.
A Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatásához képest – amely Ófalu, Újfalu,
Börzsönyliget és Külterület (benne: Jánoshegy) településrészi adatszolgáltatást
tartalmaz – a település eltérő, mégis nagyobb összefüggő egységeit képező
területrészeket különböztettünk meg. Felosztásunk az alábbi településrészeket
különítette el, melyek a település teljes közigazgatási területét lefedik:
-

Ófalu
Újfalu (benne: Újtelep)
Vasút menti belterület
Szuttai dűlő
Börzsönyliget
Zártkertek
Külterület – ártér
Külterület – mezőgazdasági terület
Külterület – természetvédelmi terület

Ófalu
Kismaros
legkorábban
kialakult
településrésze,
mely
a
történelmi
településközpontnak tekinthető. Az első épületek a 18. század első felében
épültek. A településrészt északi irányból a 70 sz. vasútvonal, déli irányból a
külterület (Stuck), nyugati irányból a Szőlő-árok (Béres-árok), keleti irányból
pedig a közigazgatási határ és a Duna utca határolja.
Területe 12,5 ha. A földhivatali alaptérkép szerint a területén 286 db épület
található. Ezek közül a legtöbb lakóépület, illetve az ezekhez kapcsolódó,
gazdasági melléképület. A KSH 2011. évi népszámlálási adatainak településrészi
adatai szerint a településrész lakónépesség száma 499 fő.
A hatályos településrendezési eszközök szerint Ófalu településközponti vegyes
terület besorolású. A településrészt kettéosztja a 12 sz. másodrendű főút, az
úttól északra található a „Felső sor”, a déli oldalon pedig az „Alsó sor”. A
településrész északi részén található a 70. számú vasútvonal vasútállomása. A
településrész tömegközlekedési szempontból lefedett.
A településrész területén található az országos műemléki védettség alatt álló
Római Katolikus Templom. A településrészen találhatóak a helyi jelentőségű,
védett épületek, illetve a településrészt a helyi jelentőségű védett
településkarakter területe lefedi. A Dózsa György utcában a korábbi
szőlőtermesztéshez kapcsolódó pincesor áll. A településrészen több intézményi
épület istalálható.
Ófalu területét, nevezetesen az „Alsó sor” ingatlanjait, a KDVVIZIG legfrissebb
adatai szerint, a nagyvízi meder érinti. A KDVVIZIG adatszolgáltatása szerint
„Alsó sor” területét érinti a hidrogeológiai „A” védőterület.
Ófalu területén teljes közművesítettség áll fenn.
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GoogleEarth műholdfelvétel

Újfalu (benne: Újtelep)
A településrész a 20. században alakult ki. Területe 51,5 ha. A KSH 2011 évi
népszámlálási adatainak településrészi adatai szerint a településrész
lakónépesség száma 1156 fő, azonban az adatsor a Szuttai dűlő területének
lakónépességét is ide sorolja. (A Szuttai dűlő területe eltérő jellemzőkkel
rendelkező településrésznek tekinthető, így külön településrészi lehatárolással
láttuk el, e fejezetben külön alpont alatt tárgyaljuk.)
Északi, keleti és déli irányból a közigazgatási határ, délnyugati irányból a
külterület (Stuck), majd Ófalu, majd ismét külterület (Svájci földek), továbbá
északnyugati irányból a Monostor utca határolja.
Két fő részére osztható: a Kossuth Lajos úttól északra lévő településrész,
melynek a Török-pataktól keletre eső részét sokan „Újtelep”-nek is nevezik,
illetve a Kossuth Lajos úttól délre eső településrész, melyet „Káposztás”-nak is
neveznek. Káposztás területe a KDVVIZIG legfrissebb adatai szerint
ideiglenes/tervezett
védművel
mentesített
terület.
Az
Önkormányzat
tájékoztatása szerint árvíz idején „Káposztás” településrészt homokzsákokkal
kellett védeni az elöntés ellen.
Új falu területén a földhivatali alaptérkép szerint 748 db épület található. A
településrészen zömében lakóépületek, illetve az azokhoz kapcsolódó
melléképületek találhatóak.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a településrész legnagyobb részben
kertvárosias lakóterület, mely mára beépült. A településrész középső részén a
hatályos településszerkezeti terv településközponti vegyes területet jelöl a
Kisvasút végállomás környezetében. Itt található még a Vilcsek Gyula Általános
Iskola, illetve az Óvoda is. A település egyetlen nagyobb kiterjedésű zöldterületét
itt jelöli a településszerkezeti terv (Labdarúgó pálya területe). A településrész
északi részén, a Hegyalja utca mentén a hatályos településszerkezeti terv
kisvárosias lakóterületet jelöl. A településrész nyugati részén található a temető,
mely nem rendelkezik kapacitás-tartalékkal.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

161

A településrész legnagyobb része tömegközlekedési szempontból lefedett,
azonban a legészakibb részterülete (Móricz Zsigmond u. magasságában) 500 mnél távolabb esik a tömegközlekedési megállóhelyektől. A településrészen
keresztül halad a Mária út (Liget u. – Ady Endre sor – Vörösmarty Mihály út).
A településrészen folyik a Török-patak. A patak medre ökológiai folyosó funkciót
tölt be. A településrészt kettéosztja a Szokolyai út. A KDVVIZIG
adatszolgáltatása szerint „Káposztás” területét érinti a hidrogeológiai „A”
védőterület. Újfalu területén teljes közművesítettség áll fenn.

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel

Szuttai dűlő
Területe 21,4 ha. Észak felől természetvédelmi oltalom alatt álló külterületi
erdők, kelet felől a Szokolyai út, dél felől a Monostor utca és Újfalu, nyugat felől
külterület (Ó szőlők alatti dűlő) és a zártkerti fekvésű terület határolják.
A Szuttai dűlő területe különálló településrésznek tekinthető. Funkcionálisan
Újfalu folytatásaként is értelmezhető, azonban több szempontból is eltér tőle. A
Szuttai dűlő a 2004 évi településrendezési eszközökben lett kijelölve, mint
tervezett kertvárosias lakóterület. A terület lakóterületté válása a 21. század
elején kezdődött meg, napjainkban is tart. A terület viszonylag rövid idő alatt
lakóterületi
jelleget
öltött.
A
gyors
változás
köszönhető
a
teljes
közművesítettségnek, a burkolt úthálózatnak, illetve déli fekvésének, melyből
adódóan a területről kiváló kilátás nyílik a Dunakanyar és a Visegrádi-hegység
felé. (Meg kell azonban jegyezni, hogy a településrész tömegközlekedési
szempontból lefedetlen, mivel a tömegközlekedési megállóhelyek 500 m-nél
távolabb helyezkednek el.) A településrészen keresztül halad a Mária út a Szuttai
út mentén.
A terület telekstruktúrája nem tükröz lakóterületi jelleget. A Szuttai dűlő
telekstruktúrája sokkal inkább hasonlít a zártkerti terület telekszerkezetére. A
telekméretek tág skálán változnak, gyakoriak az Újfaluhoz képest nagyobb
méretű telkek is. A területen gyakoriak a 16 m-nél keskenyebb telkek. Eddig
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jellemzően azok a telkek épültek be, melyek szélessége lehetővé tette a
beépítést.
A területen újonnan épült lakóépületek találhatóak, de kisebb számban
megfigyelhetők üdülőépületek is. A terület északi részén a Ciszterci Nővérek
Boldogasszony Háza Monostor áll.
A Szuttai dűlő területét a Pest Megyei Területrendezési Terv hagyományosan
vidéki települési térségbe és mezőgazdasági térségbe sorolja. A mezőgazdasági
térség lehatárolása nem igazodik a valós állapothoz, a mezőgazdasági térségbe
sorolt területrész mára többségében beépült.

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel

Börzsönyliget
Börzsönyliget üdülőterület a 20. század első felében került felparcellázásra, majd
belterületbe vonásra. A területet üdülőterület kialakításának céljából parcellázták
fel. Területe 409,5 ha.
A KSH 2011. évi népszámlálási adatainak településrészi adatai szerint a
településrész lakónépesség száma 322 fő, a lakások száma pedig 149 db.A
területen a földhivatali alaptérkép szerint 100 db lakóépület található.
Börzsönyligeten az utak és közterületek nélkül összesen 2503 db ingatlan
található. Az utakat és közterületeket nem számolva összesen 1363 db ingatlan
beépítetlen a 2503-ból. A beépített ingatlanok sűrűsödése a terület keleti részén
található, mely a hatályos településrendezési eszközök szerint kertvárosias
lakóterület. A beépített ingatlanokon a földhivatali alaptérkép szerint összesen
1490 db épület található, melyből 100 db lakóépület, 1006 db üdülőépület, 194
db gazdasági épület (ide tartozik a fészer, és egyéb tárolás céljára kialakított
építmény is), 95 db rendezetlen funkciójú épület és 95 db egyéb épület,
építmény. Az adatokat az alábbi táblázatban szerepeltetjük:
Területe (ha)
Lakónépesség száma a KSH 2011 évi településrészi adatai szerint (fő)

Lakásállomány a KSH 2011 évi településrészi adatai szerint (db)

409,5
322
149
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Ingatlanok száma a közterületek és utak nélkül (db)
Ebből a beépítetlen ingatlanok száma(db)
Ebből a beépített ingatlanok száma(db)
Épületek száma a földhivatali alaptérkép szerint (db)
Ebből lakóépület(db)
Ebből üdülőépület(db)
Ebből gazdasági épület (pl.: szerszámtároló tároló)(db)
Ebből rendezetlen funkciójú épület(db)
Ebből az egyéb épülettípus, építmény (db)

163

2503
1363
1140
1490
100
1006
194
95
95

Forrás: Földhivatali alaptérkép és KSH településrészi adatok (2011)

A hatályos településrendezési eszközök szerint Börzsönyliget területe beépítésre
szánt üdülőterület, illetve védelmi rendeltetésű erdőterület. A földhivatali
alaptérkép szerint Börzsönyliget teljes területe belterületi fekvésű. Északról és
keletről Szokolyával, déli irányból pedig a külterületi erdőterülettel határos.
Börzsönyliget területe a Pest Megyei Területrendezési Terv szerint
hagyományosan vidéki települési térségbe tartozik, de a terület délnyugati
részén, jelentős kiterjedésben a megyei területrendezési terv erdőgazdálkodási
térséget jelöl.
Börzsönyliget területe a beépítettsége szerint három részre osztható. A 2008 évi
településrendezési eszköz módosítás során a keleti részét kertvárosias
lakóterületbe sorolták.Az üdülőépületek zöme, illetve a lakóépületek itt
találhatóak. A terület középső részén már csak üdülőépületek találhatóak. A
terület nyugati részén az üdülőépületek már csak elszórtan helyezkednek el. A
terület középső és nyugati részén a valós borítottság erdő. A terület keleti része
a beépítettség ellenére is jellemzően erdős borítású, azonban a zöldfelületi
intenzitás kissé alacsonyabb e területrészen.
Börzsönyligetnek mindössze a Szokolyai úttal határos területén biztosított a
szennyvízelvezetés. A szennyvízcsatorna csak a Szokolyai út mentén épült ki,
Börzsönyliget lakóterületi utcái mentén nem épült ki. A hatályos
településrendezési eszközök szerint a területen a szennyvizet zárt tárolóban kell
tárolni az elszállításig. A területen lévő források magas száma miatt a
környezetkárosítás kockázata fennáll. A területen összefüggő csapadékvíz
elvezető rendszer nem épült ki. A terület lakóterületi részén az ivóvízellátás
biztosított. Börzsönyliget közel teljes területén az elektromos energia ellátás
biztosított. A területen az úthálózat jelentős része burkolatlan, keskeny
szélességű.
Börzsönyliget legnagyobb része 25%-nál meredekebb lejtésű. A Csömöle-völgyipataktól délre lévő lejtők zömében északi kitettségűek, a patakmedertől északra
lévő lejtők déli kitettségűek. Börzsönyligeten nagy számban találhatóak Ex-lege”
védett források, a terület határos a tőle nyugatra lévő Natura 2000 és országos
jelentőségű természetvédelmi területekkel. Börzsönyliget területén, az erdő
művelés alatt álló ingatlanok kiváló termőhelyi adottságú erdőterülettel
érintettek.
Börzsönyliget fekvéséből adódóan a többi településrésztől elkülönülten
helyezkedik el. A természetvédelmi oltalom alatt álló külterületi erdők választják
el a területet a belterület déli részeitől. Egyetlen közlekedési kapcsolatát a többi
településrésszel a Szokolyai út jelenti. A Szuttai út – Harkály utca útkapcsolat a
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földhivatali alaptérképen nem jelenik meg. Ki kell emelni, hogy ezen útkapcsolat
Natura 2000 és országos jelentőségű természetvédelmi területen halad
keresztül. Börzsönyliget területén keresztül halad a sárga sávjelzésű turistaút,
továbbá a Mária út (Harkály u. - a Cinke u. – Gálhegyi út – Felső Riesner út –
Szarkaláb u.)

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel

Vasút menti belterület
Területe 7,5 ha. E településrészt északról külterület, keletről Újfalu, délről a
vasúti terület, nyugat felől pedig a közigazgatási határ határolják. Területileg
elkülönülten helyezkedik el, mivel a vasút területe elválasztja Ófalutól, észak
felől pedig külterület határolja. A Második katonai felmérés szerint a
településrész nyugati része a János-hegyi gyümölcsösökkel területileg összeért.
A földhivatali alaptérkép szerint a településrész belterületi fekvésű. A
településrészt a Szőlő-árok keleti és nyugati részre osztja.
A Pest Megyei Területrendezési Terv szerint e településrész keleti része
hagyományosan vidéki települési térség, a nyugati része viszont részben
mezőgazdasági, részben települési térség.
A hatályos településrendezési eszközök kertvárosias lakóterületet jelölnek a
Szőlő-ároktól nyugatra fekvő településrészen, mely a 2005 évi településrendezési
eszköz módosítás során került kijelölésre. A településszerkezeti terv további
kertvárosias lakóterületet jelöl a Szőlő-árok keleti oldalán. A településrész
nyugati része hétvégiházas üdülőterület. A terv a terület keleti részén tervezett
temető területet jelöl. A területen temető bővítés nem valósult meg. A tervezett
temető bővítési területtől keletre a hatályos terv a vasútvonal mentén védelmi
rendeltetésű erdőterületet jelöl.
A településrészen 75 db ingatlan található (közterületek és utak nélkül), melyből
28 beépítetlen. Az ingatlanok mérete a Szőlő-ároktól nyugatra alacsony,
jellemzően 300-700 m2 közötti. A településrészen a földhivatali alaptérkép
összesen 64 db épületet, építményt jelöl. Ebből 15 db lakóépület, 10 db
üdülőépület, 30 db gazdasági épület, és 9 db egyéb épületrész, építmény.
Megközelítése Ófalu felől az Óhegyi út és a vasútvonal szintbeli csomópontján
keresztül,
illetve
észak
felől
a
Monostor
utcán
haladva
történik.
Tömegközlekedéssel mindössze a Szőlő-ároktól keletre eső része lefedett.
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A településrészen az ivóvízellátás, gázellátás és elektromos energia ellátás
biztosított, a szennyvízelvezetés csak az Óhegyi út déli részén biztosított.
A településrész területét lefedi a KDVVIZIG adatszolgáltatása szerinti országos
vízminőség-védelmi terület övezete.

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel

Zártkert
Területe 79,7 ha. Területe már a 18. században művelés alatt állt. Az Első
katonai felmérés nagy kiterjedésű szőlőtermő területeket jelöl a helyén. A
szőlőtermesztést
később
felváltotta
a
gyümölcstermesztés.
Mára
a
gyümölcstermesztés és kertgazdasági művelés szerepe lecsökkent, az ingatlanok
nagy részén a művelés megszűnt. A lehatárolás megegyezik a földhivatali
alaptérkép szerinti zártkerti fekvéssel. Északról a külterületi fekvésű,
természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterület, keletről a Szuttai dűlő (Mély út),
délről az Ó szőlők alatti dűlő (Öregszőlő út), majd a Szőlő-árok és Nagymaros
közigazgatási határa övezik.
A Pest Megyei Területrendezési Terv szerint a zártkerti terület mezőgazdasági
térségbe tartozik.
A zártkerti fekvésű terület háromnegyede 25%-nál meredekebb lejtésű. A
meredek lejtésből adódóan a talajerózió veszélye fennáll, mely fás szárú
növényzet telepítésével mérsékelhető.
Területén 675 db ingatlan található, melyből 434 beépítetlen. A területet két
részre osztja a Szőlő-árok (Béres-árok). A keleti részen 268 ingatlan található,
melyeken 199 db gazdasági épület található. A nyugati részen 407 ingatlan
található, melyeken 121 gazdasági épület áll. A területen szinte kizárólag
gazdasági épületek állnak a földhivatali alaptérkép szerint. Az alaptérkép igen
alacsony számban jelöl üdülő és lakóépületeket is a területen. A zártkerti
területen a telekméretek igen változóak. Megtalálhatóak az alacsony, 300-700
m2 közötti méretű telkek, valamint a 3000 m2 területű telkek is. Gyakoriak a 16
m-nél keskenyebb telkek. A zártkerti fekvésű területen társadalmi igény
mutatkozik a lakó és üdülő funkciók iránt.
A hatályos településrendezési eszközök szerint a zártkerti terület beépítésre nem
szánt kertes mezőgazdasági terület besorolású.
A területen a földhivatali alaptérkép szerint elsősorban saját használatú utak
találhatóak. A legtöbb ingatlan közterületi feltárása nem biztosított, a
megközelítés saját használatú utakon keresztül történik. A Szőlő-ároktól keletre
a vízellátás és elektromos energia ellátás biztosított. A Szőlő-ároktól nyugatra
mindössze az elektromos energia ellátás biztosított, illetve kis részterületen az
ivóvízellátás. A területen a csapadékvíz elvezetés nem biztosított. A felszíni
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vízelvezetés szempontjából a csapadékvizek természetes befogadója a Szőlőárok (Béres-árok).
A zártkerti fekvésű területnek a Szőlő-ároktól nyugatra lévő területe érintett
részterületileg átlagosnál jobb minőségű termőfölddel.A településrész területét
lefedi a KDVVIZIG adatszolgáltatása szerinti országos vízminőségvédelmi terület
övezete.

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel

Külterület – mezőgazdasági terület
Területe 36,7 ha. Északi irányból a Szuttai dűlő és a zártkerti terület, keletről
Újfal (Vörösmarty Mihály út), délről a Vasút menti belterület, nyugatról pedig a
közigazgatási határ határolja.
A településrész négy alegységre osztható:
-

Svájci földek
Ó szőlők alatti dűlő
Kereszt dűlő
Szőlő-ároktól délre fekvő külterület

A földhivatali alaptérkép mindhárom területrészen szántó és gyümölcs művelési
ágat jelöl, de kis részterületen szőlő művelés is látható az Ó szőlők alatti dűlő
területén. A valós művelés napjainkban a földhivatali alaptérképen jelzett
állapothoz képest kisebb területen folyik. A településrész északi részén
megtalálhatóak 25%-nál meredekebb lejtésű területek, azonban a terület
legnagyobb részére 5-25% közötti lejtés jellemző, déli kitettséggel.
A Pest Megyei Területrendezési Terv szerint a Svájci földek területe
hagyományosan vidéki települési térségbe tartozik, míg az Ó szőlők alatti dűlő és
Keresztdűlő területét mezőgazdasági térségbe sorolja a megyei területrendezési
terv.
A hatályos településrendezési eszközök szerint az Ó szőlők alatti dűlő területe
kertes
mezőgazdasági
terület
besorolású.
A
lakossági
kérdőívezés
eredményeképpen megállapítható, hogy a területen a lakosság részéről igény
mutatkozik lakóépület elhelyezhetőségére. Az Ó szőlők alatti dűlő középső része
átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett, mely a termőföld más célú
hasznosítása szempontjából korlátozó tényezőként lép fel. E területrészen a valós
művelés mára több ingatlanon is megszűnt.
A Svájci földek területe beékelődik a település belterületi fekvésű, beépítésre
szánt területei közé, északról, keletről és délről is belterület határolja. A
településszerkezeti terv szerint a Svájci földek területe tervezett kertvárosias
lakóterület. A szabályozási terv szerint a Svájci földek területének középső része
kertes mezőgazdasági terület besorolású, a keleti része pedig kertvárosias
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lakóterületbe tartozik. A területrész a földhivatali alaptérkép szerint beépítetlen.
A Svájci földek szinte teljes területe átlagosnál jobb minőségű termőfölddel
érintett.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a Kereszt dűlő nyugati része általános
mezőgazdasági területbe tartozik.
A Szőlő-ároktól délre fekvő területrész a településrendezési eszközök szerint
kertes mezőgazdasági terület besorolású. A földhivatali alaptérkép e területen 1
db lakóépületet és 8 db gazdasági épületet tüntet fel. Az ingatlanok döntő
többsége beépítetlen. E területrész gyümölcs és szőlő művelési ágú ingatlanjai
átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintettek. Az érintettség nem tömbszerű,
mivel a szántó és gyümölcs/szőlő művelési ágú ingatlanok váltakozva
helyezkednek el.
A településrész szinte teljes egészében beépítetlen, a földhivatali alaptérkép
szerint összesen 32 db építmény található a területen, ebből 4 db lakóépület és
20 db gazdasági épület, a maradék pedig egyéb épülettartozék, építmény.
A Svájci földek és Kereszt dűlő területét jelentős kiterjedésű régészeti területek
érintik a FORSTER Központ adatszolgáltatása szerint, de kisebb kiterjedésben az
Ó szőlők alatti dűlő területének déli része is érintett.
A Svájci földek és az Ó szőlők alatti dűlő területe között, a Monostor utca mentén
400KMPVC ivóvízvezeték húzódik, mely a település ivóvízellátásában játszik
fontos szerepet. A Svájci földek és az Ó szőlők alatti dűlő területe között ezen
felül gázvezeték is húzódik. A Svájci földek határa mentén a Vörösmarty Mihály
és Monostor utcában a szennyvízcsatorna kiépült. A településrészen
középfeszültségű légvezetékek haladnak keresztül kelet-nyugati irányban. A
terület középső részén keresztül haladó Monostor utca déli része burkolatlan,
északi része burkolt.
A településrész területét lefedi a KDVVIZIG adatszolgáltatása szerinti országos
vízminőségvédelmi terület övezete.

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel

Külterület – ártér
Területe 92 ha. Az ártéri külterület alatt a 12 sz. másodrendű főúttól délre
elhelyezkedő, külterületi fekvésű, nagyvízi mederrel érintett területű ingatlanok
kerültek lehatárolásra. Az alábbi dűlőnévvel ellátott településrészek tartoznak
ide:
-

Kertalja és Szögletrét (Stuck)
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Szigetrét
Szőlő-árok és Nagymaros közigazgatási határa közötti külterület
Duna-part

E településrészt észak felől a 12 sz. másodrendű főút, majd Ófalu, kelet felől
Újfalu, déli irányból a Duna medre, nyugat felől pedig Nagymaros közigazgatási
határa határolja.
A Stuck területének mezőgazdasági hasznosítása napjainkban is folyik. Az itt lévő
parcellák az úgynevezett „Alsó sor” telkeihez kapcsolódnak. A Stuck területe
szinte teljes egészében átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett.
Szigetrét területe a földhivatali alaptérkép szerint rét művelési ágba tartozik,
átlagosnál jobb minőségű termőfölddel érintett. A terület gyepes borítottságú.
A Szőlő-árok és Nagymaros közigazgatási határa közötti terület az alaptérkép
szerint legnagyobb részben rét, kisebb részben szántó és gyümölcs művelési
ágú. A terület átlagosnál jobb minőségű termőfölddel nem érintett.
A Pest Megyei Településrendezési Terv szerint a településrész legnagyobb
részben mezőgazdasági térségbe tartozik, egyedül a Duna part képezi az
erdőgazdálkodási térség részét. A terület beépítetlen. A településrendezési
eszközök szerint a terület általános mezőgazdasági terület, a Duna-part pedig
erdőterület besorolású.
A Stuck északi részén húzódik kelet-nyugati irányban a Nagymaros felől érkező
regionális szennyvízvezeték. A terep a Kossuth Lajos út felől a Duna felé lejt. A
szennyvízvezeték nyomvonalát, illetve a tereplejtést a későbbi árvízvédelmi
védmű tervezésekor figyelembe kell venni.
A területen kelet-nyugati irányban keresztül halad az EuroVelo 6 nemzetközi
kerékpárút. A nyomvonala a Stuck és Szigetrét között található „nyárigáton”
halad. A Duna-part mindössze a Duna utcán keresztül, illetve a Szőlő-árok
mentén közelíthető meg Kismarosi területen.
A kerékpárúttól délre lévő területrész Natura 2000 természetvédelmi terület
(HUDI20034 – Duna és ártere – természetmegőrzési terület), illetve országos
ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetébe tartozik. Ide tartozik a Duna-parti
ártéri ligeterdő, illetve a „Kis-Duna” holtág különleges természeti értékkel bír. Az
ártéri ligeterdő kiváló termőhelyi adottságú erdőterület. A holtág területe a Duna
medrével együtt a KDVVIZIG adatszolgáltatása szerinti vízgazdálkodási térségbe
tartozik.
A teljes településrész területét lefedi a KDVVIZIG adatszolgáltatása szerinti
hidrogeológiai „A” védőterület, illetve az országos vízminőségvédelmi terület
övezete.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT • 2016. DECEMBER

Településrészi lehatárolás

169

GoogleEarth műholdfelvétel

Külterület – természetvédelmi terület
Területe 439,26 ha. Nyugat és észak felől a közigazgatási határ, kelet felől
Börzsönyliget, dél felől pedig a zártkerti fekvésű terület határolja. A terület
beépítetlen, erdő borítottságú. Természetvédelmi érintettsége rendkívül magas,
az alábbiak fedik le területét:
-

Natura 2000 madárvédelmi terület (HUDI10002 – Börzsöny és Visegrádihegység)
Natura 2000 természetmegőrzési terület (HUDI20008 – Börzsöny)
Duna-Ipoly Nemzeti Park – országos jelentőségű természetvédelmi terület
Országos Ökológiai Hálózat - Magterület

A területén egy darab „Ex-lege” védett forrás (VIFIR azonosító: f120170015)és
egy darab „Ex-lege” védett barlang (kat. szám:5210-49) található. A terület déli
nyúlványaként jelenik meg a zártkerti területet két részre osztó Szőlő-árok
(Béres-árok), mely északi szakasza az Országos Ökológiai Hálózat
Magterületébe, déli szakasza pedig Ökológiai Folyosó övezetébe tartozik, ezen
felül pedig kiváló termőhelyi adottságú erdőterülettel érintett, továbbá
vízgazdálkodási térségbe tartozik. Területén keresztül halad északnyugatdélkelet irányban a 12106 j. [Kóspallag] bekötő út.Börzsönyligettel határos
szakaszán halad a zöld sávjelzésű, északi részén a piros és zöld kereszt jelzésű,
valamint legészakibb részén a sárga sávjelzésűturista út.

Településrészi lehatárolás

GoogleEarth műholdfelvétel
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3.3.2.

SZEGREGÁLT
VAGY
SZEGREGÁCIÓVAL
VESZÉLYEZTETETT
TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA,
TÉRKÉPI
ÁBRÁZOLÁSA
ÉS
HELYZETELEMZÉSE
(POTENCIÁLIS
AKCIÓTERÜLETEK)

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: a KSH) Népszámlálási Főosztálya–
a 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 30.§ (1) c) pontja
alapján kért – szegregációszűrést Kismaros Község egészére elvégezte, a 2011.
évi népszámlálási adatszolgáltatást összeállította, melyet KSH/ADKI/1719/2015
iktatószámú, 2015. október 1.-jén kelt levelének mellékleteként Kismaros Község
Önkormányzatának megküldött.
Az adatszolgáltatás részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján, az Eljr. 10.
mellékletében meghatározott szegregációs mutató szerint, elvégezte a
településen található szegregátumok lehatárolását. A szegregációs mutató a
2011-es népszámlálási adatokból állítható elő. Az Eljr.-ben foglaltak szerint azon
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja
az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.
A KSH két áttekintő kartogramot küldött az Önkormányzatnak, amelyek azt
ábrázolják, hogy a településen belül mely területek felelnek meg a szegregátum,
illetve a szegregációval veszélyeztetett terület kritériumának.
Az
egyik
áttekintő
kartogramon a szegregációs
mutató 35%, illetve afeletti
értéket vesz fel. Ez a térkép
azt is mutatja, hogy melyek
azok a területek, ahol a
szegregációs mutató 30–
34%, az ilyen területek
szegregáció szempontjából
veszélyeztetett
területnek
számítanak.
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A másik áttekintő kartogram a
szegregációs mutató 30%-os
határértéke mellett együttesen
mutatja a szegregátumokat és
a szegregációval veszélyeztetett
területeket.

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A
külterületen található szegregátumokat térképen a KSH nem tudja ábrázolni.
A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a
szegregációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti
háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt
mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
A KSH adataink szerint Kismaros Község területén nem található olyan
terület, mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges
szegregátum, vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek.

3.3.3. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,
TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK)
Kismaros területén barnamezős terület nem került beazonosításra.
A beavatkozást igénylő területeken a Vizsgálat során beazonosított tényezők
fejlesztését kívánják megoldani. Ilyen az árvízi veszélyeztetettség elhárítása, a
közlekedési kapcsolatok fejlesztése, az intézményi ellátottság javítása, a
közművesítettségi szint növelése. Ezek területi rögzítése jelen Koncepciót
követően készülő Településrendezési Eszközök feladata lesz.
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CÉLFA

KISMAROS
A DUNA KANYARULATÁBAN ÉS
A BÖRZSÖNY KAPUJÁBAN ELHELYEZKEDŐ
VONZÁSPONT
-

Duna parti fekvését kihasználva,
Börzsöny jelentette lehetőségeivel élve,
lakosságszám természetes növekedésével számolva,
adottságaira odafigyelve,
kapcsolatait ápolva,
hagyományait megtartva,
szerkezetét tények, tapasztalatok és emóciók mentén felépítve.

Horizontális cél:
FENNTARTHATÓ EGYENSÚLY ELÉRÉSE
Stratégiai célok / tematikus célok / tematikus részcélok:
1. Gazdaság stabilizálása
1.1. Adottságokra építő gazdaság megteremtése
1.1.1. Kisipari, kisüzemi gazdaság preferálása, mikro- és
kisvállalkozások, kisiparosok megtelepedésének támogatása
1.1.2. Kertgazdasági hasznosítás támogatása, helyi terményekre
szakosodott élelmiszeripar erősítése
1.1.3. Helyi ellátást szolgáló kereskedelem fenntartása, a szezonális
kiszolgálás biztosítása mellett
1.1.4. Turizmus fejlesztése (Öko-vonal erősítése: mintagazdaságok
bemutatása stb.)
1.2. Helyi gazdaság erősítése
1.2.1. Önkormányzati vagyon növelése
1.2.2. Következetes helyi adópolitika kidolgozása
1.2.3. Turizmus területi feltételeinek megteremtése
1.2.4. Rövid ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése
1.3. Foglalkoztatás bővítése
1.3.1. Munkahelyteremtés támogatása
1.3.2. Helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása
1.3.3. Minden képzettségű szint számára munkaalkalom
megteremtése
1.3.4. Közfoglalkoztatás bevétel-orientált, önfenntartó tervezése
1.4. Oktatás, képzés erősítése
1.4.1. Színvonalas nevelői, oktatói gárda alkalmazása
1.4.2. Továbbtanulás támogatása
1.4.3. Vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok kialakítása
1.4.4. Felnőttképzés piaci igényekhez igazítása
2. Életminőség javítása
2.1. Demográfiai egyensúly megőrzése
2.1.1. Népességszám természetes növekedési feltételeinek
megteremtése

2.1.2. Családbarát település kialakítása
2.1.3. Idősek ellátásának fejlesztése
2.1.4. Lakhatási körülmények javítása (megközelíthetőség,
közművesítettség, környezeti állapot)
2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása
2.2.1. Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése
2.2.2. Aktív és minőségi időskor megalapozása
2.2.3. Rekreációs, sportolási lehetőségek bővítése
2.2.4. Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése
2.3. Arculatfejlesztés
2.3.1. Településszerkezet újraértelmezése
2.3.2. Értékes művi elemek megtartása, újjáélesztése
2.3.3. Értékes táji elemek megőrzése
2.3.4. Börzsöny és Duna hangsúlyos kezelése
2.4. Társadalmi kohézió megteremtése
2.4.1. Összetartozás érzésének erősítése (helytörténet iskolai
tananyagba emelése, hagyományőrzés)
2.4.2. Kapcsolódási pontok növelése
2.4.3. Következetes elvárások érvényesítése
2.4.4. Szociális ellátás fejlesztése
3. Épített környezet fejlesztése
3.1. Településrészek kiegyensúlyozott fejlesztése
3.1.1. Település(rész)-központ(ok) fejlesztése
3.1.2. Közterületek szabályozása, arculati javítása
3.1.3. Turisztikai célú fejlesztések (turisztikai központ kialakítása,
kilátó(k) építése)
3.1.4. Településrész-kapcsolatok erősítése
3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése
3.2.1. Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése
3.2.2. Egészségügyi, rekreációs és sport infrastruktúra fejlesztése
3.2.3. Szociális infrastruktúra fejlesztése
3.2.4. Temető-bővítés
3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
3.3.1. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság növelése
3.3.2. Úthálózati, csomóponti fejlesztések
3.3.3. Kerékpárutak, gyalogjárdák építése
3.3.4. Parkoló felületek bővítése
3.4. Közmű infrastruktúra fejlesztése
3.4.1. Vízbázis védelme, vízellátás területi bővítése
3.4.2. Felszíni víz települési szintű rendezése, forrásfoglalások
kiépítése
3.4.3. Szennyvízkezelés arányának növelése
3.4.4. Megújuló energia-használat bővítése
4. Klímatudatos lépések megtétele
4.1. Kompakt település megteremtése
4.1.1. Szétterülés mérséklése

4.1.2. Településszerkezeti rendszer felülvizsgálata
(területfelhasználás, úthálózat)
4.1.3. Közösségi közlekedés erősítése, ingázásban betöltött
szerepének növelése
4.1.4. Vízi közlekedés fejlesztése
4.2. Zöldfelületek fejlesztése
4.2.1. Erdőterületek/mezőgazdasági területek arányának
optimalizálása
4.2.2. Zöldfelületi rendszer minőségi javítása, fejlesztése,
patakmeder rehabilitáció
4.2.3. Talajeróziót megakadályozó növénytelepítés
4.2.4. Közterületek fásítása, és növényállományának megújítása
4.3. Energiatudatos változtatások
4.3.1. Energiahatékonyság növelése
4.3.2. Hulladékhasznosítás arányának növelése
4.3.3. Megújuló energia-használat előtérbe helyezése
4.3.4. Környezetbarát közlekedési módok (vízi, kerékpár, gyalogos)
támogatása
4.4. Környezetterhelés csökkentése
4.4.1. Árvízvédelmi biztonság megteremtése
4.4.2. Levegő-, zaj-, rezgés- talaj- és talajvízterhelés csökkentése
(12 sz. főút forgalomcsillapítása, csatornázás)
4.4.3. Vízfolyások, víztestek ökológiai állapotának javítása
4.4.4. Környezettudatos elvek érvényesítése
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Óhegydűlő Érdekvédelmi Egyesület - közgyűlés
Kismaros, 2015. augusztus 8.
A Közgyűlés hivatalos részét követően a település jövőjéről beszélgettek a résztvevők a főépítész moderálásával
(„az álmodozás a gondolkodás vasárnapja”).
Elhangzott gondolatok:
-

Urbán Júlianna (+36209518660, urban.julia@fenykepesz.hu) elnök bevezetője
300 telek, 70-80 % beépítettség, 200 lakott
mostoha gyerekek vagyunk
Óhegyi út karbantartása
út, szemét, adó
fák gallyazása
saját polgárőrségünk van
útjavítás: 1+1 Ft, önkormányzat+önerő
honlap
zöldhulladék,
nagyárok tele van építési törmelékkel, az első 800 m az önkormányzaté, az erdő osztatlan közös
magántulajdon
szemétszállítás – zsákokat hová tegyék, ha kint van az jelzés a betörőknek
kamera – jogilag ki nézheti meg?
építmények feltüntetése – adó növelése
internet lefedettség
szúnyogirtás
vasúti felüljáró
fekvőrendőr
Duna-part
holtág
szakszolgálat
állattartás
Királyrét
utcatáblák

Kismaros, 2015. augusztus 8.
Philipp Frigyes
Kismaros főépítésze

Börzsönyligetiek Érdekképviseleti Egyesülete - közgyűlés
Kismaros, 2015. augusztus 1.
A Közgyűlés hivatalos részét követően a település jövőjéről beszélgettek a résztvevők a főépítész moderálásával.
Elhangzott gondolatok:
- Szekeres Sándor elnök bevezetője (25 éve alakult az egyesület, kiadvány készül)
o 2500 telek, kb. 1000 építmény
o útjavítás, zöldhulladék
o adórendelet – támogatás 50 %
o civil szervezetek az IKTSZ házba bejelentkezhessenek
o részönkormányzat
o pályázatok: víz, csatorna, hulladékszállítás
o jövőkép: 100 % ivóvíz, csatorna, ha a közművek a föld alatt vannak, akkor út
- fórum
o értékek: templom, Börzsöny, Duna, régi épületek, romboló hatású új épületek, csend,
természet, kisvasút (Királyrét, Csattógóvölgy), lokálpatriotizmus, vonzó település,
„Börzsönyligeti” büszkeség, 43 tájérték
o problémák: buszmegállók szebbek legyenek, Szárazfáki út állapota és vízvezetés, úthelyzet,
közbiztonság, erdei utakat az Erdészettől át kell venni, gondozatlan telkek, Börzsöny épülő és
pusztuló részei, revitalizációs program, szinte már elpusztult épületek, vasútállomás,
információs táblák hiánya, Szokolyai hátsó tranzit út, sok üres telek van
o jövőkép: szívszanatórium, kerékpárosbarát település, panoráma úthálózat, információs táblák,
tanösvények (pontgyűjtés), közigazgatási határok, a Bakonyban és a Börzsönyben a
legtisztább a levegő, Gálhegy tetején kilátó, kilátópontok, Dunakanyar bal part, uszoda, strand,
büfés kocsi a standon, panzió, turizmus érdekében fejleszteni, vasútállomásnál a pénztár
melletti épület kocsma helyett tájház és WC, kishajó, vagy komp járat Kismaros és Kisoroszi
között, kerékpárút a Börzsönybe és a faluban, romantikus ártér, túra útvonalak, sétabusz, ne
legyünk Szentendre.
Kismaros, 2015. augusztus 1.
Philipp Frigyes
Kismaros főépítésze

Börzsönyligeti Baráti Kör
Kismaros, 2015. november 2.
Elhangzott gondolatok:
- nincs egységes álláspont, eltérő problémák
- Börzsönyliget sok arcú: 2000-2300 ingatlanból 10% lakóövezeti, 20% üdülőövezeti, 10 % üdülőben lakó, 60 %
üresen áll
- Börzsönyliget 1936-ban alakult ki
- 80 ha erdő – Ipoly Erdő tulajdona ismét
- 2008-2009 óta van lakóövezet
- sok a nagycsaládos (célcsoport!)
- veszélyek:
o olcsó ingatlanárak,
o olyanok is kiköltöznek, akik nem kívánatosak – ingatlan árát növelni kellene (infrastruktúra
fejlesztés)
o a terület megszűrte önmagát (hegyi terep, közösség)
o természetszeretet-nem szeretik, ha belenyúlnak a természetbe
o műszaki beavatkozások
- Héja utca aszfaltozása
- síktalanítás (mentő, stb.)
- Gálhegyi és Szuttai út, ez a két bejárat – átkötő út!
- kilátóhely
- csapadékvíz elvezetés – van tan. terv (2003-2004)
- szakszerű beavatkozások (vízelvezetés, tereprendezés, stb.)
- Börzsönyliget felzárkóztatása
- ütemterv
- Szuttai dűlő közvilágítás + járda (napelemes közvil.?)
- csatornázás (2010 ?)
- közműfejlesztési hozzájárulás
- megállíthatatlan folyamatok!
- értékesebb legyen a terület
- nyugalom legyen!
Kismaros, 2015. november 2.
Philipp Frigyes
Kismaros főépítésze

Kismaros, településfejlesztési koncepció – lakossági fórum
Kismaros, 2015. október 30.

„Milyen legyen Kismaros a kismarosiak szerint?
2015-11-05 4:45 du. Kismarosi Kikiáltó Események Leave a comment
“Képzeld el, amit kívánsz,
kívánd, amit elképzelsz
teremtsd meg, amit kívánsz”
A fenti G. B. Shaw idézetet tartotta jó vezérfonalnak Kismaros főépítésze, Philipp Frigyes a Kismaros Arca
fórumhoz. A kötetlen és nyilvános beszélgetés célja az volt, hogy az itt lakók elmondhassák, hogy milyen
településen szeretnének élni a jövőben.
Több mint harmincan gondolták úgy, hogy érdekli őket Kismaros jövőbeli arca és az ezzel kapcsolatos
gondolataikat érvényre is akarják juttatni. A képviselő-testület a jövő tavaszra ütemezte be a településfejlesztési
koncepció elkészítését, amely alapján épül, változik majd Kismaros. A főépítész több egyeztető fórumot is
szervezett azért, hogy a legkülönfélébb véleményeket ismerhesse meg: polgármesterét és itt lakóét, ófaluban
élőét és üdülőterületi tulajdonosét, idős és fiatal emberek, kismarosiak véleményét. Ennek legszélesebb fóruma a
nyilvános és kivételesen jól meghirdetett Kismaros Arca program volt.
Az elképzelések pedig helyenként hasonlóak, helyenként pedig nagyon különbözőek voltak. Volt, aki a
kismarosiak találkozóhelyét nem látja a faluban, de szeretné, ha volna ilyen. Más a jelenlegi problémák
(csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem, a rozoga Templom-lépcső vagy a valóban csúf települési hirdetőtáblák)
mielőbbi megszüntetésével állna neki a munkának. Volt, aki még a munka megkezdése előtt megvizsgálná a
településfejlesztési koncepció elkészítésére felkért céget – a tisztánlátás kedvéért.
Szó esett arról, hogy egyáltalán mennyi embert engedjen be Kismaros a jövőben, mekkorára nőjön, kell-e nőnie
egyáltalán. Ha növekszik, akkor vajon mi legyen a falu központja? Van-e egyáltalán központja jelenleg
Kismarosnak?
Volt, aki úgy vélte, hogy az itt élőket jelenleg sem szolgálja ki jól a település, tehát a jövő alapjait egy korszerű
sportcsarnok, a focipálya rendezése (áthelyezése) vagy akár egy uszoda építése jelentené. De ugyanitt szó esett
a lassan megtelő temető problémájáról, a veszélyes játszótérről is.
Akadt olyan elképzelés is, amelyben a 12-es főúttól való megszabadulás (a főút elterelése) volt a kulcspont, más

azt mondta, használjuk ki, hogy Kismaros egy átjáróház az utak (a 12-es és a Szokolyai) találkozása miatt.
A Dunával való együttélés jó és rossz oldalai is szóba kerültek, ahogy az is, hogy a Svájci földekkel hogyan
kellene jól gazdálkodni. Az egyik felszólaló szerint engedni kellene, hogy az innen elszármazott, de visszatérni
akaró kismarosiak ott, az “ősi földön” építhessenek maguknak új otthont.
Kismaros főépítésze mindenkit végighallgatott, szakmai és személyes szempontokat egyaránt felvonultatva
válaszolt a kérdésekre vagy késztette gondolkodásra a jelenlévőket.
A cél továbbra is közös: találjuk meg azt az irányt, ami a többség akaratát tükrözi, és amelyet egy hosszú távon is
érvényes elképzelésben, hivatalosan rögzíthet a falu vezetése.
Ez lesz a tavasszal elkészülő településfejlesztési koncepció.”
Elhangzott gondolatok:
- Fejlesztés helyett építés. Stratégiai fejlesztés.
- Ifj. Poldauf Gábor: miért kell a Werecke Kft, ha van főépítész. Településfejlesztési koncepció szaktudás.
Főépítész koordinál és kooperál, Jogosítvány, idő. Feladatok.
- Manczúr Ferenc tájképi elem: Kalló, Dunapart, Svájci föld. Szellő megőrzése. Nincsen találkozási pont. KSH
adatok. Antiszegregációs terv. Lehatárolást javaslok. Külső és belső.
- Liebhard Ágnes, 10 éve készült szakterv. Mélyépterv. Árvízvédelem. Templomlépcső. Helyi védelem.
Hirdetőtáblák állapota. 97-es mélyépterv. Hiányos az anyag. Nincs meg. A templom műemlék. Lépcső.
Hangulatjavító intézkedések.
- Csillag János: létszámstop. Korszerű sportcsarnok. 25 ös uszoda. Temető. Információs rendszer. Játszótér
építése.
- Rixer Attila: csatorna, Csónakház, Közösség, Átjáróház, Bensőséges rendezvények, Le kell zárni a
Dunakanyart, Centrálisan kell építkezni, Ki kell törni, Ausztria befejezte az árvízvédelmet, Belülről kifelé
fejlesztés, Településrészek, biciklivel elérhető. Dunakanyari tér. Találkozások pontja. Kishajó.
- Tomori Krisztina. Turizmus turisztikai központ, de hagyjanak nyugtot is, pihenést. Börzsönyligetiek mellé a
faluban itt élők is tudjanak házat építeni.
- Kiss Mátyás: köszönet, hogy végre van végre koncepció. 34 telektulajdonos nevében: bővüljön a falu de hol?
Természetes gyarapodás. Öregszőlő tulajdonosai. Összes telek tulajdonosai. Fejlődni szeretne. Alkalmas-e a
terület, hogy fejlesszük, hogy 100 százalékos támogatottság mellett ott építkezzünk.
- Szekeres Sándor: Börzsönyliget megtelik? El kell-e dönteni a Börzsönyligeti fejlődési irányt. Tartalékterületek.
Elhatárolódás. Mit támogatunk? Van-e ez a terület olyan értékes, hogy nagy egészben kelljen gondolkodni.
Merre tovább Börzsönyliget.
- Baráz Tamás: mi lesz a következő lépés, óhegyi építkezők.
- Ógel János: CBA rossz helyen van, miért nem oldjuk meg a CBA-T a sam bolt helyén. Táblák mindenfele
dőlnek. 2016-ig szeretnénk rendezni, 2017, ha rendes menetben megy.
- Bonifert István, monostori út, járda, vízelvezetése. Kavicsot elhordani a magánterületről.
- Rixer Attila: kilép a kapun, ne üsse el az autó. Kövizig: puffer. Mikor lehet majd megnézni a terveket.
- Sokonyi Judit: Szokolyai út biztonságossá kell tenni.
- Kondorosi Mátyás: Szokolyai út csapadékvíz elvezetés. Parkolóhely-parkoló. MÁV terület szolgalmi joggal.
Vonattal érkezők. Milyen képet kap Kismarosról. Forgalomcsillapítás. Elkerülő gyűrű.
- Wiesner György: a felkapottság határán van. Van-e kapcsolat a két vasút között. Köldökzsinórok. Hiányoznak
a kapcsolatok. Vizet látni jó. A hídnak állnia kell. Pismány külterület. Svájci föld: kisajátítási és újraparcellázási
terv megbukott anno.
Kismaros, 2015. november 5.
Philipp Frigyes
Kismaros főépítésze
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Nagyvízi meder elméleti határa - Kismaros
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Népszámlálási főosztály

Tárgy: adatküldés Kismaros
Előadó: Pachmann Zsuzsa
Tel.: +36/1/345-6392
Ikt. szám: KSH/ADKI/1719/2015

Kismaros Község Önkormányzat

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva hozzánk küldött megrendelésére, a Kismaros község egészére, a kijelölt
városrészek, a szegregált valamint szegregációval veszélyeztetett területek adatait a
2011. évi népszámlálás alapján csatolva megküldjük.
Az adatszolgáltatás díja 150.000.- Ft + ÁFA, azaz egyszázötvenezer Ft + ÁFA, melyről
a számlát később küldjük.
Az összeget a számla kézhezvétele után szíveskedjen a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01456363 számú költségvetési számlánkra átutalni.
A KSH az adatkiadást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 1993.
évi XLVI. törvény figyelembevételével teljesíti.

Budapest, 2015. október 1.
Üdvözlettel

Kátainé Csincsák Éva
főosztályvezető helyettes

Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. | Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51.
Telefon: (+36-1) 345-6000 | Telefax: (+36-1) 345-6788
E-mail: ksh@ksh.hu | Honlap: www.ksh.hu

Kismaros - Szegregátumok adatai
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 30% feletti és a területen
élő népesség száma eléri az 50 főt**
Forrás: 2011. évi népszámlálás
Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére
állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Kismaros
összesen
2025
15,0
61,8
23,2
6,3
24,2
783
5,4
33,5
4,0
61,4
32,9
1997
26,4
52,3
9,2
5,3
4,8
6,8

** Kismaros településen a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett nem található szegregátum

Kismaros - Szegregátumok adatai
A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti és a területen
élő népesség száma eléri az 50 főt**
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
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munkanélküliek aránya)
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** Kismaros településen a szegregációs mutató 35%-os határértéke mellett nem található szegregátum

Kismaros - városrész adatok
Forrás: 2011. évi népszámlálás

Mutató megnevezése
Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség
arányában
Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
Állandó népesség száma – a mutató a település egészére
állítható elő, szegregátumokra nem
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban
foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a
lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos
munkanélküliek aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a
lakott lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

Kismaros
összesen

Ófalu

Új falu

Börzsönyliget
Külterület
Egyéb
(Jánoshegy,
belterület
Öreg - szőlők)
322
48
18,9
14,6
65,5
50,0
15,5
35,4

2025
15,0
61,8
23,2

499
13,6
54,9
31,5

1156
14,4
64,3
21,3

6,3

5,1

6,2

6,6

20,8

24,2

19,5

25,4

28,4

20,0

783
5,4

221
5,9

397
2,5

149
11,4

16
12,5

33,5

32,8

31,5

39,8

45,8

4,0

4,0

3,6

4,7

8,3

61,4
32,9

61,9
38,9

63,2
28,3

56,3
34,7

44,8
52,0

26,4

22,2

28,1

25,4

30,8

52,3

56,1

50,0

52,5

68,8

9,2

7,3

8,3

15,0

13,3

5,3

4,6

4,5

9,2

6,7

4,8

4,8

2,1

11,0

12,5

6,8

3,7

1,3

21,2

37,5

1997

2000 főnél népesebb város és község

Tisztelt Partnerünk!

Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található
szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében
meghatározott szegregációs mutató alapján történt. A szegregációs mutató a 2011-es
népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint azon
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15–59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.
Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek két áttekintő kartogramot, amely jelzi, hogy a
településen belül mely területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett
terület kritériumának.
Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a
térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30–34%, az ilyen
területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–34%
= világoszöld, 35–100% = sötétzöld)

A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 30%-os határértéke mellett együttesen
mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a
szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–29% = szürke, 30–
100% = lila)

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen
található szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni.
A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs
mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.:
kollégium, idősek otthona, hajléktalanszálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.
Adataink szerint az Önök településén nem található olyan terület, mely a szegregációs
mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett
terület feltételeinek.
Üdvözlettel
Központi Statisztikai Hivatal
Népszámlálási főosztály
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