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T O K O D A L T Á R Ó   
T e l e p ü l é s r e n d e z é s i  t e r v  f e l ü l v i z s g á l a t  

 

 
M e g b í z ó :  

T o k o d a l t á r ó  Ö n k o r m á n y z a t  
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. 

  

T e r v e z ő :  
P r o  A r c h .  É p í t é s z  S t ú d i ó  
1085 Budapest, József krt. 36. 

 
V e z e t ő  t e r v e z ő :   

R .  T a k á c s  E s z t e r  
okl. építészmérnök, vezető településtervező 
TT1-01-2883 

 
T e l e p ü l é s r e n d e z é s  

R. Takács Eszter okl. építészmérnök  
Annus Viktor okl. településmérnök 

 
K ö z l e k e d é s  

DE-MA Projekt Kft. 
Magyar Gáspárné Derszib Éva okl. mérnök 
K1d-1 110221 
Magyar Ákos okl. építőmérnök 

 
T á j r e n d e z é s  

Adorján Anna okl. tájépítészmérnök 
TK-13-1263 

 
K ö z m ű v e k  é s  h í r k ö z l é s  

DE-MA Projekt Kft. 
Derszib Éva okl. mérnök 
TV-T 11-022 
Magyar Ákos okl. építőmérnök 

 

 

A terv az Exemplarish Kft, és a Pro Arch. Építész Stúdió által készített TRT alátámasztó 
munkarészeinek felhasználásával készült.   
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T A R T A L O M J E G Y Z É K  

 

E l ő z m é n y e k  

J ó v á h a g y o t t  m u n k a r é s z e k  

T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i  t e r v  

Településszerkezeti terv jóváhagyó határozat 

Településszerkezeti terv leírás  

Településszerkezeti terv  

S z a b á l y o z á s i  t e r v  

Helyi Építési Szabályzat  

Külterületi Szabályozási terv  

Belterületi Szabályozási terv  

 

A l á t á m a s z t ó  m u n k a r é s z e k  

1. Településrendezés 

1.1.Településrendezési terv és a térségi tervek összhangjának igazolása  

 KEM, OTRT és TSZT összhangját igazoló térkép 

2. Közlekedés  

3. Tájrendezés  

4. Környezetalakítás és környezeti értékelés  

5. Közművek 

 
Örökségvédelmi hatásvizsgálat 

 

M e l l é k l e t e k  

Egyeztetések kapcsán beérkezett vélemények 

Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 

Főépítészi záró vélemény 

Tervezői nyilatkozat  
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Előzmények 

1992-ben lett önálló település 
Tokodaltáró, a 3000 lakosú 
volt bányászfalu. Dorog és 
Esztergom vonzáskörzetében 
lévő községben 30 éve nincs 
bányászat. De a település ar-
culata ma is őrzi a hagyomá-
nyokat, az aktív dolgozók nagy 
része iparban vállal munkát. A 
falu szerves része a Tokod-
Tát településcsoportnak.  

A Tokodaltáró Önkormányzat Képviselőtestülete kérte fel az érvényben lévő terv tervezőit 
(vezető tervező R. Takács Eszter) a Településrendezési terv módosítására. A megbízás 
alapján elkészült az érvényben lévő tervek digitális feldolgozása, az előzetes Államigazgatási 
egyeztetés lezajlott, valamint lakossági kérdő ív készült a tervekre vonatkozó elképzelések 
pontosításához. Vizsgáltuk a térségi és regionális tervek településre vonatkozó elhatározá-
sait. Ezek alapján összeállítottunk a Településfejlesztési Koncepciót és a Szabályozási terv 
programtervét, melyeket a képviselő-testület határozattal fogadott el. A Településszerkezeti 
tervet a Képviselőtestület a 24/2011. (II.21.) számú határozatával, a Helyi Építési Szabályza-
tot és a Szabályozási tervet a 2/2011. (II.23.) rendeletével hagyta jóvá. 

 

Módosítások 

• Természetvédelmi és környezetvédelmi kijelölések átvezetése (Natura 2000, ökológi-
ai hálózat, nyílt karszt területek), 

• Temető kijelölése, 
• Gete utca melletti kertek beépítési lehetőségének biztosítása, szabályozási javaslat, 
• „6-os házak” szabályozásának módosítása, 
• Gazdasági terület szabályozása a 10-es út mellett, 
• A Rácsgyár mellett területhasználat és közlekedési területek módosítása, 
• Sallai-utcai terület és a Piac melletti térség szabályozásának módosítása, 
• Erdőterületek besorolásnak és határának felülvizsgálata, 
• Telek méretek módosítása a HÉSZ-ben, 
• Törvényi előírások változásainak szabályozása (37/2007 ÖTM, Étv, OTrT, stb). 

A terv közbenső egyeztetése lezajlott, a módosítások ellen az államigazgatási szervek kifo-
gást nem emeltek. Az észrevételek kapcsán a tervet javítottuk és kiegészítettük.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyott munkarészek 
 

Tokodaltáró Településrendezési tervéhez, 2011 
  



 Tokodaltáró Község Önkormányzat 
2532-Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 

tokodaltaro@tokodaltaro.hu 
 
 

 
 

 
 
 

K I V O N A T  
 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. február 21-én megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

- Kihagyva kihagyandók - 
 
 
T o k o d a l t á r ó  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k  

2 4 / 2 0 1 1 .  ( I I . 2 1 . )  s z á m ú  h a t á r o z a t a  
 
 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 
Tokodaltáró Község Településszerkezeti Tervét jóváhagyja. 
 
 
 
 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
Melléklet: Tokodaltáró Község Településszerkezeti terv 
 
 

Petrik József sk. dr. Szax Márta Veronika sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 

dr. Szax Márta Veronika 
jegyző 
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1. Településszerkezeti terv leírás  

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (II.21.) számú 
határozatának melléklete 

 

Településszerkezet 

A település főközlekedési tengelye az áthaladó 10-es főút, ehhez kapcsolódik a meglévő 
utak nyomvonalán és a tervezett új utak kiépítésével kialakuló gyűjtő út rendszer. A feltáró 
úthálózat a környező települések felé új megközelítési lehetőségeket biztosít. Géza utca 
folyatatásában elérthető lesz a 11-es fő út, Déli feltáró-gyűjtő út Tokod irányában 
fejleszthető, a vasút melletti gyűjtő úttal megközelíthető Esztergom kertváros. A gyűjtő utak 
rendszerének kiépítése a településen belüli - a főúttól elkülönülő - közlekedési kapcsolatokat 
is jelentősen javíthatja. Északon a Béla király utca-Vasút utca és a Bányász utca vonala a 
javasolt kiemelt lakó utca rendszer, délen a Tárna-Orgona és a Sallai utca. 

A TRT-nek új közlekedési eleme a Gete-hegy oldalán vezetett feltáró lakóutca, ez 
lehetőséget ad a déli lakóterületek és a 10-es főút távlati összekötésére.  

A település területi fejlesztése, az adottságok miatt, nagyon korlátozott. Javasolt a 
közigazgatási terület határok módosítása.   

A terv több, jelenleg korlátozott terület beépítésének lehetőségét vizsgálja, feltárva a 
fejlesztés lehetőségeit és megállapítva az építési feltételeket. Minden felmerülő fejlesztési 
alternatíva szabályozása azért készült el, mivel nehéz a terv időtávlatán belül megállapítani, 
mely területeken várható a korlátozásokat feloldó fejlesztés pl. vezetékek kiváltásával, illetve 
a légszennyezés megszűnése. 

A település arculatát javító szándékkal fogalmazódott meg közterület-rendezési terv 
készítésének/ KTSZ / előírása a Tárna és az Sport utcában. 

 

Területfelhasználás  

Intézmény területek 

Tokodaltáró közintézményei kialakult Vt jelű, településközpont-vegyes övezetben kerülnek. 
Közintézmények építési övezetébe került: 

 Polgármesteri Hivatal, 
 Művelődési ház, 
 Komárom- Esztergom megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona. 

Egyéb településközpont vegyes övezeti besorolású 10-es út melletti beépítések, ahol 
várhatóan (szt 1,0). A vegyes övezetek további tagolásra kerültek a beépítési százalék és az 
építmény magasság alapján. 

Lakóterületek 

Kisvárosias lakóterületeket (szt 1.0) a szabályozási terv két övezetre tagolja. A 
bányász kolónia helyi védettségre javasolt területe, és a hat lakásos bányászházak melletti 
területek.  
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A bányász lakóterületeket intenzív beépítettség és alacsony építmény magasság jellemzi. A 
szabályozási tervben a helyi karakter megőrzése és az intenzitás korlátozása kap hangsúlyt. 
Többszintes, több lakásos bányászházak társasházas beépítés a Béke tér környékén 
található. Itt a telkek megosztására és új hasonló jellegű épületek elhelyezésére van 
lehetőség. 

Sallai utca északi oldalán lévő terület és a Piac térségének szabályozása módosul, 
kisvárosias lakóterület kialakítására van lehetőség a 2034, 2032/6, 2033 hrsz-ú területeken. 
(Vt besorolás helyett). 

A településben Kertvárosias lakóterületi beépítések az ötvenes évektől épültek. Általános 
családiházas övezet a meglévő és tervezett kertes lakóterületek nagy részének építési 
övezete. Alacsony beépítési százalék előírása egy normál méretű családi ház építésére ad 
lehetőséget, de a magas zöldterületi fedettség előírásával együtt a melléképületek túlzott 
megjelenését korlátozza. A terület használatot követi a szabályozás, a 10-es út menti 
területek mellett nagyobb épületek épültek, itt 6.0 méteres építmény magasság betartása 
van előírva, míg általánosságban a 4,5 méter építménymagasságú épület jellemző. 

A Gete és a Sallai utcán álló, nagyobb családi házak a kertvárosias villa elnevezésű 
lakóterületi építési övezetbe kerültek. 

A falusias beépítési karaktert idéző hosszú telkes, oldalhatáron álló épületekkel épült 
lakóterület önálló építési övezetet alkot a kertvárosias területfelhasználási kategórián belül.  

 

A Falusias lakóterület (szt 0,5) csak a Sallai utca keleti részein, a domboldalon lévő telkek 
területe. A meredek domboldalra előírt beültetési kötelezettség legfontosabb előírás, mely a 
terület beépítését korlátozza. Ezen szabályozást a morfológiai adottságokon túl, az 
elektromos vezetékek és az álbányászottság veszélye indokolta. 

A tervezett lakóterületek kertvárosias építési övezetbe (szt 0,6) kerültek. A település 
vezetőinek megfogalmazott programja alapján a területen kertes házak építésére van igény. 
Az építeni szándékozók általában vagy a városi környezetből költöznek az olcsó építési 
teleket kínáló területre, vagy a kolónia zsúfolt, komfort nélküli lakását cserélik kertes lakásra, 
illetve családi házra. A terv jelöl területet egy lakásos, egyszerű házak építésére, 
többlakásos társasházak megvalósítására, valamint hegyoldali beépítésű nagyobb telkes kis 
„villaházak” kivitelezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a területek tényleges felhasználása 
előtt a fennálló építési korlátozások megszüntetése szükséges.  

A Sallai utca déli oldalán a telkeken át új út építésével lehetőség lenne két telek sor 
kialakítására. Kialakítható építési telkek száma: 70-100 db, felépíthető épületek szám 70-100 
db. A terület beépítése várhatóan 15-20 éves távlatban valósul meg.  

A Kun Béla utca melletti lakóterület szabályozása törlésre kerül.   

Különleges Területek 

Különleges területbe kerültek a jelentős zöldfelülettel rendelkező területek, így a: sportpálya 
és a strand területe  

K-t övezeti besorolásba kerül a temető területe (1911/3 hrsz). A teljes terület 2,8 ha, ebből 
első ütemben 1,5 hektáros temető kialakítását tervezik. A temető területe az előzetes 
geotechnikai, talajmechanikai vizsgálatok alapján alkalmas a funkciójának betöltésére, de a 
vízelvezetését biztosítani kell. 
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Gazdasági Területek (szt 0,6) 

A gazdasági területeket a terv kereskedelmi szolgáltató terület, illetve nem zavaró ipari 
gazdasági terület kategóriára bontja. A kereskedelmi, szolgáltató területbe került az ipartelep 
településközponthoz közel eső része, azzal a céllal, hogy ezen a területen a termelő funkció 
visszaszoruljon, és a kereskedelmi szolgáltató jelleg váljon dominánssá. A település Dorog 
felé eső részein kereskedelmi gazdasági övezet kijelölése lehetőséget ad esetleges 
fejlesztő, környezet barát beruházás letelepülésére. 

A DBR BRIKETTGYÁR Kft. telepe három építési övezetre van tagolva. A meglévő 
iparterület, a rehabilitációra szánt területek övezete és a széntároló területe. Az ipari 
területekre készült szabályozás megfogalmazásánál a környezetvédelmi előírások és a 
fásításra vonatkozó előírások kiemelt hangsúlyt kaptak 

A meglévő gazdasági területek határa és megközelítése módosul a 2394/2 hrsz terület 2600 
m2-en.  

Gazdasági terület szabályozása módosul a 1749, 1865-1880.1925,1953-1965 hrsz telkeken, 
Gksz besorolásból Gip övezetbe kerülnek az ingatlanok. 

 

Zöldterületek 

A meglévő közparkok kerületek zöldterületi besorolásba 

 Asztalos S. utca – Kun Béla utca által határolt terület, 

 Gete – Orgona utca melletti régi park. 

 

Erdőterület 

A belterületen belül a környezeti terhelés csökkentésére illetve a tervezett fejlesztések mellé 
véderdősáv telepítését írja elő a terv. Ezek a következők: 

 10 – főforgalmi út mellett, 

  a vasúttal párhuzamosan, 

 gazdasági terület mellett. 

 

Külterület-rendezési javaslat 

A feltárt tájhasználati konfliktusok feloldása és táji értékek megtartása érdekében 
területrendezési szempontból a külterületen több építési övezet lehatárolása javasolható. 

A meglévő erdőterületek védelmét a területrendezés eszközeivel is biztosítani kell. Új 
erdőterületek telepítése javasolt, védő rendeltetéssel, a feltárt funkcionális és vizuális-
esztétikai tájhasználati konfliktusok megszüntetése érdekében: 

− a DBR Brikettgyár Kft. telephelyén belül, a kerítés mentén a széntárolók okozta 
diffúz légszennyezés és az elfogadható látvány kialakítása érdekében, 

− a 10.sz. főközlekedési út Dorog felöli bevezető szakasza mentén, 

Közjóléti funkciójú (elsődlegesen egészségügyi-turisztikai rendeltetéssel) erdőterület 
fejlesztést javaslunk a (volt) horgásztó térségében. Itt a horgásztó víz utánpótlás hiánya miatt 
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megszűnik, a területen vadászház, hétvégi pihenő épület az építési törvényben előírtak 
alapján létesíthető. 

A Gete-hegy erdőterületei Natura 2000 és Ökológiai folyosó területébe került. 

A mezőgazdasági területeken belül a tájhasználat jellege és a mezőgazdasági területek 
adottságai nem teszik szükségessé több övezet kialakítását. A mezőgazdasági területeken 
továbbra is el kell kerülni, hogy a tájban sűrűn jelenjenek meg épületek. A beépíthető telkek 
nagyságát ennek megfelelően a műveléshez 1-3ha-ban javasoljuk meghatározni. 

Így a belterülethez északról kapcsolódó külterületen nem javasoljuk kemping és pihenő 
hétvégiházas terület kialakítását.  

A közigazgatási terület déli részén levő roncsolt területek tájhasználatának átalakulása nagy 
valószínűséggel a terv távlatán túlnyúló időszakot fog igényelni. Ezen átmeneti tájhasználatú 
területen területfelhasználás és szabályozás tekintetében egyedi övezet lehatárolását tartjuk 
célszerűnek. E területet területfelhasználás szempontjából erdőterületnek tekintjük, ahol a 
háromszintű növényzettel borított felületek aránya kisebb az erdőkben elfogadottnál (50%), 
továbbá a fás növényzettel nem borított területeken csak gyep művelési ágú területek 
alakíthatók ki. 

A településen a magasabb rendű jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően kijelöltük az 
Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területét, Natura 2000 természetmegőrzési 
területe és a települési tájképvédelmi területet. Ezek nagyrészt fedik egymást, a vonatkozó 
előírások a tájhasználatot és az épületek elhelyezését korlátozzák, ezért a gazdasági 
erdőterületek véderdő besorolásba kerültek. 
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 Tokodaltáró Község Önkormányzat 
2532-Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 

 
 

 
 
 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő testületének 
2/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról 
 
Tokodaltáró község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3)bekezdés c)pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény 8.§ (1) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva, 
 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ 

(6)bekezdés b)pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§ (1) bekezdés c) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-dunántúli Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Dorogi, 
Esztergomi Kistérség Népegészségügyi Intézete, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-
Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatala, 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 37.§ e) pontjában biztosí-
tott véleményezési jogkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-
Esztergom Megyei Földhivatala, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fővárosi és 
Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága, 
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az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-
Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igaz-
gatósága,  

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi 
Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség,  

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Bá-
nyászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor-
mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Hír-
közlési Hatóság Hivatala Piacszabályozás Felügyeleti Igazgatósága,  

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

I. FEJEZET 

Általános előírások 

 

1. A rendelet hatálya 

1.§  

(1)  Jelen előírások hatálya Tokodaltáró község közigazgatási területére terjed ki. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, épít-
ményt, építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban építési munkát vé-
gezni) és ezekre hatósági engedélyt adni, az országos településrendezési és építési követel-
ményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet és mellékletei, (a továbbiakban 
OTÉK), és az egyéb általános érvényű jogszabályi és hatósági előírások, valamint jelen ren-
delet és a szabályozási terv rendelkezései szerint lehet. 

(3)  A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve 
kötelező előírásokat tartalmaz. 

(4)  A jelen helyi építési szabályzat a szabályozási tervlapokkal együtt érvényes. 

 

2. Szabályozási elemek 

2.§  

(1) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek 
módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén 
lehetséges. 

(2) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak: 
a) kötelező szabályozási vonal, 
b) területegységek határa és tartalma, 
c) építési övezet határa és tartalma, 
d) védett területek határa, és azokra vonatkozó előírások, 
e) védő területek határa, és azokra vonatkozó előírások, 
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f) építési vonal, 
g) építési hely, 
h) kötelező fásítás, 
i) beültetési kötelezettség. 

(3) A tervben az irányadó szabályozási elemek pontosítása a terv módosítását nem vonja maga 
után.  

(4) Az irányadó szabályozási elemek a következők: 
a) új lakóutcák kijelölése, 
b) irányadó telekhatár, magánút kialakítási lehetőség. 

(5) A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény előírásai szerint alkalmazott településrendezé-
si feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények a következők: 
a) feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom, a tilalom okának megszűnése esetén a 

terület építési korlátozása megszűnik, 
b) telektömb újraosztása, 
c) elővásárlási joggal terhelt területek, 
d) közterület rendezési terv készítési kötelezettség. 

 
 

3. A szabályozási terv területfelhasználási egységei 

3.§  

(1) Tokodaltáró község közigazgatási területének beépítésre szánt területei az alábbi 
területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Kisvárosias lakóterület,  
b) Kertvárosias lakóterület,  
c) Falusias lakóterület, 
d) Településközpont vegyes terület, 
e) Gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület, 
f) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági ipari terület, 
g) Különleges beépítésre szánt terület: sportterület, strandterület. 

(2) A szabályozási terv beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre 
tagolódnak: 
a) Közlekedési és közmű terület, 
b) Zöldterület, 
c) Mezőgazdasági terület, 
d) Erdőterület, 
e) Vízgazdálkodási terület, 
f) Különleges beépítésre nem szánt terület, temető. 
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II. FEJEZET 

Beépítésre szánt területek 
 

4. Lakóterület 

4.§   

(1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. Jelen szabályzatban a 
lakóterület az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik: 
a) kisvárosias lakóterület, 
b) kertvárosias lakóterület, 
c) falusias lakóterület. 

(2) A lakóövezetekre az alábbi általános előírások vonatkoznak: 

a) a Lk – bányászlakóterületen nem folytathatók a telepengedély, illetve a telep létesíté-
sének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenysé-
gekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 
358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet 1-2. mellékletében felsorolt tevékenységek. 

b) kisipari, szolgáltató, kereskedelmi, szórakoztató létesítmények üzemelése során a 
környezeti zajszint a védendő homlokzatok előtt nappal az 50 dB-t, éjjel a 40 dB-t nem 
haladhatja meg. 

c) A vasútvonal mellett tervezett lakóterületeken lakások oly módon helyezhetőek el, 
hogy a védendő helyiségek homlokzata előtt a zajterhelési határértékeinek teljesülnie 
kell. A határértékek teljesülését az építési engedélyezési tervben akusztikai munkarész-
ben igazolni kell. 

d) A lakóterületeken az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi 
tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani.  

e) A lakóterületen az új energiaközmű vezetékeket föld alatt kell elhelyezni, a meglévő 
légvezetékek kiváltandók. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek 
helyezhetők el. 

(3) A lakóövezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak: 
a) a különböző lakóövezetekben az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát az 

egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák. 
b) minden lakóövezetben a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét három-

szintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintű (gyep- és cserje-
szint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 

 

5. Kisvárosias lakóterület 

5.§   

(1) A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
7,5 méteres homlokzatmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető: 
a) lakóépület, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 



5 
 

d) sportépítmény, 
e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 

(3) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével 
kivételesen elhelyezhető: 

a) szálláshely szolgáltató épület, 
b) igazgatási épület, 
c) termelő kertészeti építmény, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 

(4) A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el: 
a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilye-

neket szállító járművek számára, 
b) üzemanyagtöltő állomás. 

(5) A kisvárosias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési 
övezetekre tagolódnak: 

a) Lk-T – Több szintes, több lakásos társasházak (Béke tér környéke), 
b) Lk-H – Helyi, egyedi kisvárosias négy lakásos, jellemzően földszintes beépítés. a 

sajátos bányász lakóterület. A terület helyi védelem alatt áll. A beépítés tervezett 
jellegű, geometrikus úthálózattal, telekosztással, egységes méret és tömegrenddel 
illetve formaelemekkel rendelkezik, 

c) Lk-B – Bányászházak kisvárosias lakóterülete, sorház jellegű hatlakásos földszin-
tes beépítéssel, különösen a Viola és a Móricz Zsigmond utca közötti terület. 

(6) A szabályozási tervlapon jelölt helyi védelem alatt álló terület, épületek, a 
bányászlakóterületek megőrzése érdekében – az építési övezet előírásai mellett –  be kell 
tartani a helyi, művi értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit. 

6.§  

(1) Az Lk – T, Lk-H övezet építési telkein új lakóépület csak teljes közművesítettség esetén 
helyezhető el. 

(2) Az Lk-T övezetben a minimális kialakítható telekterület 1100 m2. 

(3) Az Lk-T övezetben a telkek maximális beépítettsége 30 % lehet.  

(4) Az Lk-T övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni. 

(5) Az Lk-T övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 

7.§  

(1) Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetek területe helyi védelem alatt áll, így az övezetek területén 
telket megosztani nem lehet. Egy lakóépülethez tartozó, szomszédos telkek összevonhatók, 
amennyiben ezek egy tulajdonos kezébe kerülnek.  

(2) Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetekben a telkek maximális beépíthetősége 30- illetve 40 % a 
szabályozási tervlapon jelöltek szerint.  

(3)  Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetekben a védettség miatt, a jellegzetes kialakult struktúrának 
megfelelően lehet csak épületet elhelyezni, a legkisebb előkert mérete 2.5 m. A meglévő 
lakóépületek átépítése, illetve a teljes bontással járó új épület építése az elbontott épület he-
lyén, azzal azonos jelleggel, tömeggel történhet. Épületet az oldalkertben el lehet helyezni, a 
jelenlegi építmény helyén, a tűzvédelmi előírások betartása mellett.  
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(4) Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetekben új épület megengedett építmény magassága, a kialakult 
építménymagasságnak megfelelően 4,0 illetve 6,0 méter.  

(5) Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetben a terület építészeti karaktere kialakult. A lekontyolt, 30-35°-
os cserépfedéssel fedett, falazott szerkezetű lakóházak egységes arculatú település képet 
adnak, így csak a karakterhez igazodó építési megoldások alkalmazhatók: 

(6) Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetben az épület jellegének megfelelően, a maximális beépíthetőség 
és az oldalkert megtartásával bővíthető az épület, tetőtérbeépítés csak a tetőidom megváltoz-
tatása, megemelése nélkül, tetősíkablakok felhasználásával valósítható meg. 

8.§  

(1) Az Lk-B1 övezetben a kialakult beépítés megtartandó, a hat lakásos sorház, a lakásokhoz 
tartozó telkek, mellékhelyiségek telkei, és az ezeket elválasztó közterületek.  

(2) Az Lk-B1 övezetben a meglévő teleknagyságok, beépítettség, építési mód, építménymagas-
ság a kialakult szerint megtartandó. 

9.§  

(1) Az Lk-B2 övezet egységes koncepció alapján beépíthető kisvárosias lakóterület, ahol 
telkenként legfeljebb 8 lakásos lakóépületek építhetők. 

(2) A meglévő épületek egyszeri alkalommal felújíthatók, de nem bővíthetők. 

(3) Épületek a szabályozási terven jelölt építési helyen helyezhetők el. 

(4) A kisvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások: 

 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. kiala-
kítható te-

lekterület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 Lk-T 1100 30 50 SZ 7,5 0,8 
2 Lk-H1 K 30 50 E* 4,0 0,3 
3 Lk-H2 K 40 40 E 6,0 0,4 
4 Lk-B1 K K K K K K 
5 Lk-B2 900 40 30 SZ 5,5 0,4 

*E – egyedi beépítési mód 
 

6. Kertvárosias lakóterület 

10.§   

(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelye-
zésére szolgál. 

(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető: 
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 
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(3) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével 
kivételesen elhelyezhető: 
a) legfeljebb négylakásos lakóépület, 
b)  a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 
c) sportépítmény, 
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 

(4) A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el: 
a) szálláshely szolgáltató épület – a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendég-

szobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével, 
b) üzemanyagtöltő állomás, 
c) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, 
d) önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilye-

neket szállító járművek számára 

(5) A kertvárosias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési 
övezetekre tagolódnak: 
a) Lke-A – Általános családi házas lakóterület, tervezett jellegű, jellemzően földszintes, 

vagy egy emeletes egy- két lakásos beépítéssel. 
b) Lke-V – Villa jellegű, szabadonálló családi házas lakóterület, kolóniával egyszerre 

épült, lazább beépítettségű igényes lakóterület. 
c) Lke-H – Hagyományos, hosszú telkes, jellemzően földszintes, egy-két lakásos beépí-

tés.  
d) Lke-T – Tervezett társasházas jellegű beépítés, legfeljebb négy lakás elhelyezésével. 

11.§  
(1) Lke-A1, Lke-A2 övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 600 m2. A kialakult telkek 

beépíthetőek, abban az esetben, ha azok közterületről közvetlenül megközelíthetőek. 

(2) Lke-A övezetekben a telkek maximális beépítettsége 30% lehet.  

(3) Lke-A övezetekben a beépítési mód tömbönként kialakult. Ha a kialakult beépítés ikres, az 
ikres beépítés megtartható, de a teljes épület bontásával 18 méter széles illetve az ennél 
szélesebb telek esetén a telkek szabadonállóan is beépíthetők. Ha a telek szélessége nem 
éri el a 18 métert, akkor a lebontott ikerház helyett, oldalhatáronálló beépítéssel, két családi 
ház is építhető. Kialakult oldalhatáron álló beépítés esetén az épületeket oldalhatáronállóan 
kell elhelyezni. A saroktelkek szabadonállóan is beépíthetők. 

(4) Új beépítés esetén a közlekedési zaj lakóterületekre vonatkozó határértéken belül tartását 
igazolni kell. 

(5) Új területen szabadonálló beépítést kell kialakítani. 

(6) Új építés, vagy átépítés során az épületek lekontyolt tetővel, sátortetővel, vagy az utcával 
párhuzamos gerincű nyeregtetővel épülhetnek.  

(7) Melléképítmények, garázsok különállóan is elhelyezhetőek, de területüket a maximális 
beépítettségbe be kell számítani. 

12.§  

(1)  Lke –V1 övezetben a telkek szélességükön nem oszthatók meg. A minimálisan kiala-
kítható telekterület 900 m2. Az összes kialakult, közterületi kapcsolattal rendelkező te-
lek beépíthető. 
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(2)  Lke –V1 övezetben a telkek maximális beépítettsége 25%, de maximum 300 m2 alapte-
rületű épület helyezhető el. 

(3)  Lke–V1 övezetben a z épületek ikresen vagy szabadonállóan is elhelyezhetőek. A 
kialakult ikres beépítés helyett a teljes épület bontásával szabadonálló beépítés megen-
gedett. 

(4)  Lke –V1 övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság K-6,0 m.  

(5)  Az Lke-V1 jelű építési övezetben új épület helyét a szomszédos épületeknél kialakult 
előkerthez igazodó módon kell meghatározni. 

(6)  Az Lke-V2 jelű építési övezetben a lakóút hegy felöli oldalának és völgy felőli oldalának 
építési helye eltérő módon került szabályozásra. A hegyfelőli oldalon a beépítésénél a kö-
telező elő,- és hátsó kert nem lehet 10 m–nél kisebb, a jellemző főépületet a hátsókert ha-
tárhoz illeszkedő homlokzattal építeni. A völgy felöli oldalon az épületeket az előkert hatá-
rára illeszkedő homlokzattal kell elhelyezni, 10 m – es előkert megtartása mellett. A betar-
tandó elő,- hátsókert szélességek a szabályozási tervlapon ábrázolásra kerültek.  

13.§  

(1) Lke - H övezetben a kialakítható minimális telekméret 900 m2. Csak az a telek építhető be, 
amelynek szélessége legalább 14 m. 

(2) Lke - H övezetben az épületek oldalhatáron helyezhetőek el. A saroktelkeken szabadonálló 
építési mód is engedélyezett. 

(3) Lke - H övezetben a telkek maximális beépítettsége 20%, de ezeken  maximum 200 m2 
alapterületű épület helyezhető el. 

(4) Lke - H övezetben a megengedett építménymagasság 4,5 m. 

14.§  

(1) Lke -T övezetben a z övezetben legfeljebb négylakásos lakóépület helyezhető el. 

(2) Lke -T övezetben a kialakítható minimális telekméret 900 m2. 

(3) Lke -T övezetben a beépítettség mértéke maximum 30%. 

(4) Lke -T övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m. 

(5) Lke -T övezetben a z épületeket szabadonállóan kell elhelyezni. 

(6) A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások: 

 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. kiala-
kítható te-

lekterület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 Lke -A1 600 30 55 SZ,O,I 4,5 0,3 
2 Lke -A2 600 30 50 SZ,O,I 6,0 0,5 
3 Lke -V1 900 25 60 SZ,I K-6,0 0,6 
4 Lke -V2 1200 25 65 SZ,I 4,5-6,0 0,6 
5 Lke -H 900 20 70 O 4,5 0,3 
6 Lke - T 900 30 50 SZ 6,0 0,6 
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7. Falusias lakóterület 

15.§   

(1) A falusias lakóterület legfeljebb 6 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az 
erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereske-
delmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A falusias lakóterületen elhelyezhető: 

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

(3) Falusias lakóterületen új épület csak teljes közművesítettség esetén helyezhető el.  

(4) Falusias lakóterületen üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el. 

16.§  

(1) Az Lf-K építési övezetben minden kialakult, 12 méternél szélesebb, a kialakítható min. 
teleknagyság 80%-át elérő telek lakóépülettel beépíthető. A kialakítható legkisebb telekte-
rület 1200 m2. A 12 m-nél keskenyebb telkeken lakóépület nem helyezhető el.  

(2) Az Lf-K építési övezetben az épületek oldalhatáron helyezhetőek el. Az előkertet a jelen-
legi utcai építési vonalhoz igazodva kell megállapítani, de ez nem lehet kevesebb 3 méter-
nél.  

(3) Az Lf-K az épületek tetőgerincét az utcára merőlegesen kell kialakítani. 

(4) Az Lf-1 övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 1500 m2 . A 14 m-nél keskenyebb 
telkeken lakóépület nem helyezhető el. 

(5) Az Lf-1 övezetben a 12%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén az épület lejtő felöli 
homlokzatának vonalában a földszinti szint magassága és meglévő természetes terepszint 
átlagos magassága között legfeljebb 1,2 méter magasság különbség lehet. Az épület völgy 
és hegy felöli homlokzatának magassága legfeljebb 1,0 méterrel térhet el. 

(6) A falusias lakóterületre vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. kiala-
kítható te-

lekterület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 Lf-K K-1200 
20 

(300 m2) 60 O 4,5 - 6,0 0,4 

2 Lf-1 1500 20 60 O 4,5 - 6,0 0,4 
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8. Településközpont vegyes terület 

17.§   

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó 
és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás-
hely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmé-
nyek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
A fent említett funkciók önálló épületben vagy lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is 
elhelyezhetőek. 

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 
a) lakóépület, 
b) igazgatási épület, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 
d) egyéb közösségi szórakoztató épület,  
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
f) sportépítmény. 

(3) A településközpont vegyes területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembe-
vételével kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 

(4) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el: 
a) önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az 

ilyeneket szállító járművek számára. 
b) termelő kertészeti építmény, 
c) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás. 

(5) Az intézményekhez az OTÉK 42.§-ának, illetve az önkormányzat parkolási rendeletének 
megfelelő parkoló számot telken belül kell biztosítani. 

(6) A településközpont vegyes területeken az új és meglévő energiaközmű vezetékeket föld 
alatt kell elhelyezni. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek helyez-
hetők el. 

(7) A településközpont vegyes területekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások 
vonatkoznak: 
a) a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű, vagy kétszintű 

növényzet alkalmazásával kell kialakítani. A háromszintű és kétszintű növényzetet a 
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 2. melléklete határozza meg. 

b) A parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa 
ültetendő. 

18.§  

(1) A településközponti vegyes terület az egyes területrészek szerepköre, beépítettsége, 
egyéni karaktere szerint az alábbi építési övezetekre tagolódik: 
a) Vt – L – Lakóépülettel együtt elhelyezhető kiskereskedelmi ellátó, szolgáltató léte-

sítmények elhelyezésére szolgáló övezet. 
b) Vt – I – Tárna utcai lakóterület, mely földszinti részein és az előkertben intézményi 

funkció is elhelyezhető. 
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c) Vt – általános, és átalakuló vegyes területek, a Tárna utcai régi bánya és templom 
környékén, a Sport utca mellett, valamint a mai piac területén. 

d) Vt – KH – Kizárólagos használatú terület, amely az adott telek jelenlegi funkciójá-
nak megőrzését kívánja biztosítani. 

e) Vt – K – vegyes terület igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek el-
helyezésére szolgál. 

(2) A Vt-L építési övezetben az övezet lakóterületi jellegét megtartja, de a központi elhe-
lyezkedés miatt a terület fokozatos átstrukturálódásával lehet számolni. Az övezet a la-
kófunkció kielégítése mellett, művelődési, kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó egysé-
gek befogadására szolgál. 

(3) A Vt-L építési övezetben az övezet helyi védelem alatt álló területére a LK – H övezet 
részletes előírásai vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy ebben az övezetben kiske-
reskedelmi, szolgáltató célú melléképítmények a szabályozási vonalon elhelyezhetőek, 
az oldalkert meghosszabbításában. Az előkertben épület nem helyezhető el.  

(4) A Vt-L építési övezetben a beépítettség maximális értéke mértéke 45%. 

(5) A Vt-L építési övezetben a 10-es útról a telkek egyenkénti megközelítése nem biztosít-
ható az előkertben elhelyezett intézmény építése esetén, az OTÉK által előírt 
parkolószám biztosítása az intézmény előtti közterületen a helyi parkolási rendeletben 
meghatározottak szerint történhet. 

19.§  

(1) A Vt – I építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 900 m2 . 

(2) A Vt – I építési övezetben a telkek maximális beépíthetősége 30%. 

(3) A Vt – I építési övezetben a z épületeket szabadonállóan kell elhelyezni. 

(4) A Vt – I építési övezetben a z építménymagasság 4,5 illetve 6,0 m lehet, a szabályozási 
tervlapon jelöltek szerint. 6,0 méteres építménymagasság esetén egy épületen belül lehet 
két funkciót ellátni, földszinten kereskedelmi szolgáltató, emeleten lakófunkció biztosí-
tásával. 

(5) A Vt – I építési övezetben intézményi funkciót előkertben külön építményben elhelyez-
ni nem lehet. 

20.§  

(1) A Vt építési övezetben a minimálisan kialakítható telekterület 1200 m2. 

(2) A Vt építési övezetben ellátó- és vendéglátó épületek csak teljes közművesítettség 
esetén létesíthetők. 

(3) A Vt építési övezetben a telkek maximális beépítettsége 35%. 

(4) A Vt építési övezetben az épületek szabadonálló, illetve oldalhatáron álló módon kell 
elhelyezni, a jelölt építési vonal szerint. 

(5) A Vt építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 6 m, illetve 
kialakult. 

21.§  
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(1) A Vt-KH, kizárólagos használatú övezet, kizárólag oktatási-nevelési intézmény elhelye-
zésére szolgál. A terület fő rendeltetésétől eltérő célra felhasználni csak testületi döntés 
alapján lehet. 

(2) A Vt -KH építési övezetben önálló lakóépület nem helyezhető el, csak intézmény 
funkciójú épület részeként pl: gondnoki, vagy szolgálati lakás. 

(3) A Vt -KH építési övezetben a kialakult telkek tovább nem oszthatók. 

(4) A Vt -KH építési övezetben új épületet csak teljes közművesítettség esetén lehet elhe-
lyezni. 

(5) A Vt -KH építési övezetben a megengedett maximális építménymagasság az iskola 
területén 7,5 m, az óvoda területén 4,5 m. 

22.§  

(1) A Vt-K övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A Vt-K övezetben a telkek tovább nem oszthatók. 

(3) A Vt-K övezetben új épület elhelyezése, vagy meglévő épület bővítése csak teljes 
közművesítettség esetén engedélyezhető. 

(4) A Vt-K övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni. 

(5) A Vt-K övezetben a kialakult beépítettség mértéke 5%-kal növelhető egyszeri esetben. 

(6) A Vt-K övezetben a telken kialakult építménymagasság nem növelhető. 

(7) A településközpont vegyes területekre vonatkozó előírások: 

 
 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. kiala-
kítható te-

lekterület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 Vt-L K 45 40 E 6,0 0,8 
2 Vt-I 900 35 50 SZ 4,0-6,0 0,7 
3 Vt 1200 35 30 SZ 6,0 0,9 
4 Vt-KH K 30 50 SZ 4,5, 7,5 0,6 
5 Vt-K K K+5% 20 SZ K-6,0 K 

 

9. Gazdasági terület 

23.§   

(1) A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) A gazdasági terület lehet: 
a) kereskedelmi, szolgáltató terület, 
b) ipari terület. 
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(3) A belterületi gazdasági területeken az új és meglévő energiaközmű vezetékeket föld 
alatt kell elhelyezni. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek he-
lyezhetők el. 

(4) Gazdasági területeken az egyes telkek területének legalább 35%-át zöldfelületként kell 
kialakítani. A telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű, vagy 
kétszintű növényzet alkalmazásával kell kialakítani. A háromszintű és kétszintű nö-
vényzetet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló a 9/2007. (IV. 3.) 
ÖTM rendelet 2. melléklete határozza meg. 

(5) Gazdasági területeken a telkek beültetési kötelezettségű részein min. 80%-ban három-
szintű növényzet telepítendő. A fennmaradó 20%-os területen burkolt parkoló, út elhe-
lyezhető. A telkeken az egyes telekhatárok mentén legalább két sorban egységes fasor 
telepítendő. 

(6) A parkolók fásítva alakíthatók ki: 4 pakolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő. 

24.§  

(1) Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben folytathatók – kivéve 
a Gip-ipari, speciális tárolás övezetet. A Gip-ipari, speciális tárolás övezetben a felüle-
tek kiporzását a tárolt anyag felületének szükség szerinti nedvesítésével, takarásával, 
vagy egyéb módon meg kell akadályozni. Lakóterületeket diffúz légszennyezés nem ér-
het. 

(2) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag abban az esetben folytathatók, 
ha az elszívási technológiával a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása megakadályoz-
ható. 

(3) Feltöltések kialakítására környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék nem alkal-
mazható. Az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a 
feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát. 

(4) A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek 
területén belül biztosítható legyen. 

(5) A gazdasági területeken az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépko-
csi tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani.  

 

10. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

25.§   

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető: 
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, 
c) kereskedelmi, szolgáltató, 
d) igazgatási, egyéb irodaépület, 
e) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás, 
f) sportépítmény. 
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(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figye-
lembevételével kivételesen elhelyezhető: 
a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
b) egyéb közösségi szórakoztató épület. 

(4) Az övezetben a gépkocsiparkolást telken belül kell biztosítani. 

(5) A gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület az alábbi övezetekre tagolódik: 
a) Gksz – kialakult övezet, a Tárna utca mellett, 

26.§  

(1) A Gksz övezetben lakóépület nem helyezhető el. 

(2) A Gksz övezetben kialakult építési telkek vannak, a legkisebb kialakítható telekméret 
3000 m2. 

(3) A Gksz övezetben a beépítettség mértéke maximum 45% lehet, 35%-os zöldfelület 
biztosítása mellett. A megengedett maximális beépítettséget jelenleg is elérő, illetve azt 
meghaladó beépítettségű telken a beépítettség felső határa csak egy alkalommal, és csak 
környezetvédelmi beruházás végrehajtása érdekében maximum 5%-kal megemelhető. A 
meglévő épületek helyén új épület elhelyezhető. 

(4) A kereskedelmi-gazdasági területekre vonatkozó előírások: 

 
 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. kiala-
kítható te-

lekterület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 Gksz 3000 45 35 SZ 10,5 0,6 

 

11. Ipari terület 

27.§   

(1) Az ipari területen a gazdasági kereskedelmi szolgáltató területeken megengedett funkci-
ókon kívül olyan gazdasági és egyéb ipari célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, 
amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. 

(2) Ipari területen nem helyezhető el: 
a) lakóépület, 
b) egyházi, oktatási épületek, 

(3) Az iparterület elsősorban jelenlegi használata, környezetre gyakorolt hatása alapján az 
alábbi övezetekre tagolódik: 
a) Gip-K Kialakult övezet, brikett gyár területe, 
b) Gip-S Speciális övezet, a szénraktározáshoz használt terület, 
c) Gip-R Rehabilitációs övezet, a megjelenő új, jellemzően ipari funkciók megtelepe-

désének lehetőségét biztosítja a volt bánya illetve szénfeldolgozó területén, 
d) Gip-T – új ipari terület, a 10-es út és az OVIT telep mellett. 
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(4) A Gip-K övezetben és a Gip-S övezetben telekalakítás, épület elhelyezés vagy funkció-
váltás esetén szabályozási terv készítendő. 

(5) A Gip-K övezetben és a Gip-S övezetben a közterület felöli telekhatárokon minimáli-
san 18 méter széles, egyéb telekhatáron 10 méter széles három szintes zöldfelület alakí-
tandó ki. 

28.§  

(1) A Gip-R övezetben a közterület felöli telekhatárokon minimálisan 10 méter széles, 
három szintes zöldfelület alakítandó ki. 

(2) A Gip-T övezetben közterület felöli telekhatárokon minimálisan 50 méter széles, egyéb 
telekhatáron 10 méter széles kétszintes zöldfelület alakítandó ki. A terület csak teljes 
közművesítettség esetén építhető be. 

(3) A gazdasági ipari területekre vonatkozó előírásokat az alábbi összefoglaló táblázat 
tartalmazza: 

 
 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. kiala-
kítható te-

lekterület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 Gip -K K (SZTK) K 30 SZ K K 
2 Gip -S SZTK 
3 Gip -R 2000 35 35 SZ 8 0,5 
4 Gip – T 3000 35 35 SZ 7,5 0,5 

 

12. Különleges terület 

29.§   

(1) Különleges területbe tartoznak a 
a) sportpálya (K-Sp), 
b) strandterülete (K-St). 

(2)  A különleges terület egyes övezeteinek részletes előírásai az alábbiak: 
 A B C D E F G 

 Építési öve-
zet jele 

min. beépít-
hető telekte-

rület m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

Szintterületi 
mutató 

1 K-Sp K* 10 70 SZ 5,5 0,15 
2 K-St K 10 70 SZ 4,5 0,15 

*K= kialakult telekméret 

(3) A K-Sp övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a) sportpályák, 
b) sportpályák kiszolgáló létesítményei (öltözők, lelátók stb.) 
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c) vendéglátó épület, 
d) a terület fenntartásához szükséges épület, 
e) nyilvános illemhelyek, 
f) parkolók. 

(4)  A K-St övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a) uszoda 
b) pihenést és testedzést szolgáló építmények pl.: pihenőhely, játszótér, sétaút, stb. 
c) vendéglátó épület, 
d) a terület fenntartásához szükséges épület, 
e) nyilvános illemhelyek, 
f) parkolók. 

30.§  

(1) A különleges terület övezeteiben a telekhatár mentén legalább 10 m széles kétszintű 
növényzetből álló védő rendeltetésű zöldfelület telepítendő, A különleges terület öveze-
teiben a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű, vagy kétszin-
tű növényzet alkalmazásával kell kialakítani. A háromszintű és kétszintű növényzetet a 
területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
2. melléklete határozza meg. 

(2) A különleges terület övezeteiben a parkolók mind közterületen, mind telken belül 
fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő. 

(3) A különleges terület övezeteiben a különleges terület övezeteiben a lakóövezetekre 
vonatkozó környezeti feltételek tartandók be. 

(4) A különleges terület övezeteiben az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szüksé-
ges gépkocsi tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani.  

 

III. FEJEZET 

Beépítésre nem szánt területek 

 

13. Közlekedési és közműterület 

31.§   

(1) A közlekedési területeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályo-
zási terv ábrázolja. 

 

14. Zöldterületek, zöldfelületek 

32.§   

(1) A zöldterületként (Z) lehatárolt területeken, a terület 2%-os beépítettségével az OTÉK 
27.§. (4) bekezdésében meghatározott épületek, ill. építmények helyezhetők el. 

(2) Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése csak tervezési jogosult-
sággal rendelkező tervező által készített kertépítészeti kiviteli terv alapján történhet. 
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(3) Új utak kétoldali zöldsávval, illetve fasorral alakíthatók ki. 

(4) Az egyes övezetekben a létesítmények használatbavételi engedély kiadásáig a kötelező 
beültetési kötelezettséggel jelölt területeken az előírt növénytelepítést meg kell valósíta-
ni. 

(5) Négy gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépjármű-állásonként 
legalább egy, kétszer iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők. 

(6) A település zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő fát, ill. növényzetet kivágni 
csak rendkívül indokolt esetben lehet. 

33.§  

(1) Az építési engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított nö-
vényzet pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Ha a fa kivágásá-
ra építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő 
növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni. 

(2) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét az eljáró 
hatóság meghatározhatja. 

(3) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak 
közelében kell telepíteni. 

(4) A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről – általában - az építési tevékenység 
megkezdése előtt kell gondoskodni különösen, ha a visszapótlásra nem az építési terüle-
ten kerül sor. 

 

15. Erdőterület 

34.§   

(1) Az erdőterületek övezetei: 
a) védőerdő (Ev-1), 
b) védő erdő, átmeneti tájhasználatú erdőterület (Ev-2),  
c) védett (Ev-3), 
d) egészségügyi-szociális, turisztikai (Et). 

(2) Az erdőterületeken elhelyezhető épületek, építmények csak tájba illő, hagyományos 
szerkezetűek lehetnek. 

(3) Erdőterületen az erdőgazdálkodás csak az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző 
tulajdonú erdők kezelésére létrehozott szervezetek belső előírásai szerint történhet. 

(4) Védő, védett átmeneti tájhasználatú és egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületen 
fa csak akkor vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása 
teszi szükségessé. 

35.§  

(1) Ev-1 jelű védőerdő övezetbe a közlekedés, gazdasági területeket a lakóterületektől 
elválasztó erdősávok és a külterületi védőerdők tartoznak. A területeken épületeket el-
helyezni nem lehet, az erdőtelepítésről a tulajdonosnak gondoskodni kell. 

(2) Ev-2 átmeneti tájhasználatú erdőterület övezetbe tartoznak a 0190/12, a 0191 és a 0193 
hrsz-ú területek. Az átmeneti tájhasználatú erdőterület a bánya-utótájon kialakuló gye-
pes-fás terület speciális övezete, amelyen a talajadottságok miatt zárt erdőtársulás kiala-
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kítása helyett a zárt, de vegyesen fás és lágyszárú növényborítás a célzott területhaszná-
lat. 

(3) Az Ev-2 övezetben legalább az övezet területének 30 %-át fákkal és cserjékkel borítot-
tan kell kialakítani. Az erózió elleni védelem érdekében a fás növényzettel nem borított 
területeken kizárólag gyepművelési ágú területek alakíthatók ki. 

(4) Ev-3 védett erdőterületek övezetébe az Országos ökológiai hálózat és Natura 2000 
terület részét képező erdők tartoznak. A területen épületet elhelyezni nem lehet, a ter-
mészetes vegetáció megőrzése érdekében a vonatkozó jogszabályok betartása kötelező. 

(5) Védő és védett rendeltetésű erdőterületen (Ev-1, Ev-3) és átmeneti tájhasználatú erdőte-
rületen (Ev-2) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, létesítmények (pl. nyom-
vonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) helyezhetők el, amelyek 
az erdőt rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák.  

36.§  

(1) Egészségügyi-szociális, turisztikai (Et) rendeltetésű erdőterületen az Ev övezetben 
elhelyezhető létesítményeken túlmenően az erdőgazdasági és közjóléti rendeltetésének 
megfelelő épületek helyezhetők el: 
a) a testedzést és turizmust szolgáló épületek, építmények, pl: kilátó, erdei futópálya. 
b) sportpályák, 
c) vendéglátó létesítmények, 
d) erdészház, közösségi vadászház,  
e) szállítás jellegű épületek. 

(2) Az Et övezetben 10 hektáros területnagyság esetén, a telek max. 5%-án helyezhető el 
épület. A maximális építménymagasság 5,5 méter.   

 

16. Mezőgazdasági terület 

37.§   

(1)  Az Má jelű általános mezőgazdasági övezet területén kialakítható min. telek nagysága 
3000 m2, szélessége 50 m.  

(2) Az Má övezetben 3 hektáros területnagyság esetén, a telek max. 3%-án helyezhető el 
épület. Az épületek szabadonállóan helyezhetők el, a maximális építménymagasság 5,5 
méter.  

(3) Az övezetben csak a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsola-
tos terményfeldolgozás és tárolás épületei, a továbbiakban gazdasági épület helyezhetők 
el. Ezek megléte esetén a gazdálkodók számára lakás, max. 1 lakóépület építhető. 

(4) A gazdasági épület egy max. 20 m2-es, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas részt is 
magába foglalhat. 

38.§  

(1) Az Má övezetben az épületek, építmények elhelyezésekor min. 10-10 m elő, ill. hátsó-
kertet és min. 5m oldalkertet kell biztosítani. 

(2) Az egyes építmények csak az OTÉK 36.§-ában előírt távolságok betartásával helyezhe-
tők el. 
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(3) Az övezetben kerítés csak sövénnyel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából 
készíthető. 

(4) Az övezetben az erózió elleni védelem érdekében a gyep művelési ágú területek megtar-
tása javasolt. 

39.§  

(1) A mezőgazdasági övezetek területén talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a 
szennyezést kizáró aljzaton végezhetők. Trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjt-
hető. 

(2) A mezőgazdasági övezetek területén a felszín alatti vízkészlet használata csak vízjogi 
engedély alapján történhet. 

(3) A mezőgazdasági rendeltetésű terület szennyvízzel történő öntözése nem engedélyezhe-
tő. 

(4) A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 
eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti 
tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak a kijelölt 
szennyvíztisztító-telepre szállítható. 

(5) A területek nitrátérzékenysége miatt 17%-nál kisebb lejtésű telkeken a műtrágya és 
szerves trágya felhasználás korlátozott, 17%-nál meredekebb területeken tilos. 

 

17. Különleges beépítésre nem szánt terület  

40.§   

(1) Különleges beépítésre nem szánt terület  

a) Kk-T - temető tartozik, 

b) Kk-M – mezőgazdasági üzemi terület, major tartozik. 

(2) A Kk-T - temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges építmé-
nyek, egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők. 

(3) A temető területén belüli fejlesztés csak beépítési terv alapján készülhet. 

(4) A Kk-T területen a teljes közműellátás, és burkolt út biztosítandó. 

(5) A Kk-M mezőgazdasági üzemi terület major övezet a volt vízmű területe, ahol a 
meglévő épületek építmények hasznosításán túl, a telek, legfeljebb 2 %-án állhat épület. 
Elhelyezhető a telken gazdasági, szolgáltató létesítmény, major, az üzemeltető lakása és 
horgász tó. 

(6) Különleges beépítésre nem szánt területekre vonatkozó részletes előírások. 

 A B C D E F 

 Övezet jele

min. be-
építhető 

telekterület 
m2 

max. beépí-
tettség 

% 

Zöldfelületi 
fedettség 

% 

beépítési 
mód 

építmény 
magasság 

m 

1 Kk-T 5000 2 80 SZ 5,5 
2 Kk-M K 2 70 SZ K-3,0 
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IV. FEJEZET 

Környezeti feltételek 

 

18. A levegő védelme 

41.§   

(1)  Tokodaltáró levegőtisztaság védelmi szempontból 3.sz. légszennyezettségi zóna: Komá-
rom – Tatabánya – Esztergom térségébe tartozik 

(2)  Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület: 
a) ex lege védett földvár, 
b) erdők kivéve elsődleges rendeltetésük szerint a védő erdők, valamint az új létesít-

mények védelmi övezetében létrehozott erdősávok. 

(3)  Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben, vagy a kiporzás 
megakadályozása esetén folytathatók. 

(4)  Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági területeken folytatha-
tók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával a légszennyező anyagok, ill. a bűzanya-
gok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése megakadályozható. A lakosságot zavaró 
mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető. 

 

19. A felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

42.§   

(1) Tokodaltáró felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminő-
ség védelmi területen lévő település. 

(2) Új beépítésre szánt terület kizárólag abban az esetben alakítható ki, ha egyidejűleg a 
területen a csatornahálózat is kiépül. Meglévő beépítésre szánt területeken létesítmé-
nyek kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha a szennyvizek közcsatorna-hálózatba 
vezetése biztosítható.  

(3) A beépítésre nem szánt területeken, amennyiben nincs lehetőség a közcsatornára történő 
csatlakozásra, bármely szennyvizet eredményező létesítmény építése csak a környezet-
védelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló, ill. egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezés megléte esetén engedélyezhető.  

(4) 20 illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló csak olyan módon alakítható ki, hogy 
a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A fenti esetben, valamint gazdasági te-
rületeken belül kialakított útburkolatoknál a csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó mű-
tárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

(5) Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornákba, csapadékvíz-elvezető árkokba, továbbá élővíz-
folyásba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurgalékvizet még elő-
tisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. 

(6) Nyílt karszt területen a műtrágya kijuttatását, a hulladékkezelést, a szennyvízkezelést 
ellenőrizni kell, a vonatkozó jogszabályok betartására fokozott figyelmet kell fordítani. 
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20. A talaj védelme 

43.§   

(1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró aljzaton végezhe-
tők. Mezőgazdasági területen trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető. 

(2) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhe-
lyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés 
alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli ki-
vonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni. 

(3) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a 
humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasz-
nosításáról gondoskodnia kell. A humuszos termőréteget lehetőség szerint a beruházás-
sal érintett területen kell elhelyezni. Az építési munkák során biztosítani kell, hogy a 
környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak, szennyező anyag a ta-
lajba ne kerülhessen.  

(4) A telkeken belül rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága 
és a rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül ren-
dezetten biztosítható legyen. 

44.§   

(1) Az erózióveszélyes, 12% feletti lejtős területeken az erózió megakadályozása érdekében 
az állandó növényborítás fenntartására kell törekedni. a területeken ültetvények telepíté-
se, művelése során eróziót akadályozó talajmegmunkálás, vetés- és ültetvényszerkezet. 
A meglévő ültetvények erózióvédelméről gondoskodni kell. 

(2) Az erózióveszélyes, 17 %-nál meredekebb lejtésű területeken az erdő művelési ág nem 
változtatható meg, kivéve, ha borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén fek-
szik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható. 

(3) Az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 
m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű ré-
zsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőz-
ve kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növények-
kel beültetett sáv alakítandó ki. A rézsűfelületek állékonyságának erősítése érdekében a 
rézsűfelületeken is megfelelő növénytelepítésről kell gondoskodni. 

(4) A feltehetőleg alábányászott terület -földtani veszélyforrás területén az építési engedé-
lyezési tervdokumentációhoz geológiai szakvélemény csatolása is szükséges.  

 

21. Hulladék elhelyezés 

45.§   

(1) Lakó- és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a 
lakosság alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők.  

(2) A keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, vagy elszállításig a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéseinek feltételeiről szóló kormányrende-
letben előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszeny-
nyezés nélkül tárolni. 
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(3) A település közigazgatási területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazga-
tási területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel. 

 

22. Környezeti zaj elleni védelem 

46.§   

(1) Tokodaltáró zaj ellen védendő területei a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló rendelet értelmében az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartoznak: 
a) 2. zajvédelmi kategória - lakóterület, különleges területek közül a temető, zöldterület:  

 Lk, Lke, Lf, Kk-t, Z övezetekbe sorolt területek, 
b) 3. zajvédelmi kategória vegyes terület:  

 Vt, K-sp övezetekbe sorolt területek, 
c) 4. zajvédelmi kategória gazdasági terület:  

 Gip, Gksz övezetekbe sorolt területek. 

 

23.  Egyéb környezetvédelmi előírások 

47.§   

(1) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly 
módon kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni – például többszintű növényzet-
tel vagy kerítéssel - hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen lát-
ványt.  

(2) A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek - kivéve a környezetét nem zavaró 
hatású kézműipari tevékenységeket - kizárólag a gazdasági területeken folytathatók. 

(3) A környezetre jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat készítésére kötele-
zett tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóságtól kapott környezetvédelmi en-
gedély birtokában folytatható. 

 

24. Táj- és természetvédelem 

48.§   

(1) A közigazgatási területen található természetes és természetközeli élőhelyek - különös 
tekintettel a természetközeli gyep- és erdőterületekre, vizes élőhelyekre - megóvását, az 
állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását 
biztosítani kell. 

(2) A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a gyepterületek és a 
mezővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli nö-
vényzet, facsoportok megtartandók. 

(3) A Szabályozási terven jelölt természetvédelmi szempontból értékes területeken: Natura 
2000 területeken, ökológiai hálózat területein nem folytatható olyan tevékenység, és 
nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a tájkép jellegét 
megváltoztatja, továbbá a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek környezetál-
lapotát, élővilágát negatívan befolyásolja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni ki-
zárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.  
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25. Tájkép- és településkép-védelem 

49.§  

(1) A szabályozási tervlapon „települési tájképvédelmi terület” jellel lehatárolt területbe a 
táj- és településkép-védelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából értékes terüle-
tek tartoznak. 

(2) A települési tájképvédelmi területen a tájképet jelentősen megváltoztató építmények 
terveihez látványtervet kell készíteni, továbbá az elhelyezhetőség igazolásához tájeszté-
tikai értékelés készítendő. 

(3) A települési tájképvédelmi területen új távvezetékek, energia és hírközlő vezetékek csak 
terepszint alatt helyezhetők el. Bázisállomások nem létesíthetők. A földfelszín felett 
csak a közvilágítást biztosító kandeláberek helyezhetők el. 

(4) A települési tájképvédelmi területen a művelési ágváltás, a más célú hasznosítás csak az 
adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, a tájkarakter erő-
sítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető. 

(5) A települési tájképvédelmi területen bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

(6) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen az épületeket, építményeket a 
lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, vagy 
bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-
nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve, több tagban kell kialakítani. 
Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv 
alakítandó ki. 

 

26.  Régészeti örökségvédelemre vonatkozó előírások 

50.§   

(1) Nyilvántartott régészeti lelőhelyeken és régészeti érdekeltségű területeken a kulturális 
örökség védelméről szóló törvény által meghatározott jogok alapján a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal az építési engedélyezési eljárásba bevonandó. 

(2) Ha a földmunkák során váratlan régészeti emlék, lelet kerül elő a Kulturális örökség 
védelméről szóló törvény alapján az értékmegőrzésről feltárással gondoskodni kell. 

 

27. Épített értékek védelmére vonatkozó előírások 

51.§   

(1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján nem részesülnek 
országos védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi 
vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából 
kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kul-
túráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik. 

(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, 
fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat fel-
adata. 
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(3) A helyi védelem a következőkre terjed ki: 
a) Területi védelem: településszerkezeti védelem, egységes koncepció alapján épült 

együttes területe, 
b) Egyedi épületek védelme. 

(4) A településszerkezeti védelem a tervezett, geometrikus úthálózatra terjed ki. A területen 
az úthálózat megtartandó, az utcakeresztmetszetek nem bővíthetők. Új utca illetve tér 
csak a szabályozási tervlapon jelölt helyen és módon nyitható. 

52.§  

(1) Helyi védelemre javasolt az egységes koncepció alapján épült együttes, a négylakásos 
bányászházak területe, amely a jellemző beépítési móddal, egységes méret- és tömeg-
renddel, valamint jellemző épülettípussal együtt őrzendő meg együttesként. 

(2) A területen épület vagy épületrész csak igen indokolt, gazdasági indokon túl is megala-
pozott esetben bontható csak el.  

(3) A karakter megőrzése céljából, a meglévő épületek átépítése, vagy teljes bontással járó 
új épület építése az elbontott épület helyén, azzal azonos tömeggel történhet. 

53.§  

(1) Helyi védett épületek azok, amelyek történeti, városképi, ipartörténeti jellemzői kifeje-
zik a település múltjának sajátosságait, kultúráját, hagyományait. 

(2) Védett épület vagy épületrész csak igen indokolt, a gazdaságossági indokokon túl is 
megalapozott esetben képviselőtestületi döntés alapján bontható csak el. 

(3) Felújítást, átalakítást csak az épület eredeti formavilágának megfelelően lehet engedé-
lyezni. 

(4) Az épületek, épületrészek szerkezeti, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, 
hiány esetén pótlandók. 
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V. FEJEZET 

28. Záró rendelkezések  

54.§   

 

(1)  A jelen rendelet kihirdetése után 30. napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 

1. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány-
zati rendelet, 

2. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 18/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet, 

3. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 24/2005. (X.21.) önkormányzati rendelet, 

4. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány-
zati rendelet módosításáról szóló 16/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet. 

 

 
 

Petrik József dr. Szax Márta Veronika 

polgármester jegyző 
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1. melléklet a 2/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 

Helyi védelem alatt álló épületek: 

1. Bányásztemplom Tárna utca 2267 

2. Régi csarnoképület Tárna utca 2386/19 

3. Régi kazánház, transzformátor-
ház 

Tárna utca 2386/18 

4. Tárna bejárat Tárna utca  

5. Szénfeldolgozó Rt. székháza Tárna utca 2378 

6. Kultúrház József Attila utca 14 2047 

7. Volt tisztikaszinó, önkormányzat József Attila utca 33. 1432/5 

8. Volt tisztifürdő Tárna utca 2384/2 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alátámasztó munkarészek 
 

Tokodaltáró Településrendezési tervéhez 
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1. Településrendezési javaslat 
Általános ismertetés 

Tokodaltáró Magyarország észak-nyugati határához közel, a Duna menti ipari zónában he-
lyezkedik el. A belterülete Tokod községgel közvetlenül határos, a lakott területetek Eszter-
gom külterületébe ékelődve a közigazgatási terület északi szélén kerültek lehatárolásra.  

A település 18 éve függetlenedett Tokodtól, mikor a megállapított határvonalak leválasztották 
a régi szénipari településrészt a városi szövettől. Így a község, bár önálló, s üzemei bevéte-
leiből megfelelő anyagi bázissal rendelkező település, még is szorosan kapcsolódik Tokod-
hoz. A mesterségesen meghúzott határ mentén kialakított településben egyszerre van jelen 
az ügyes vállalkozó, a szegény bányász család leszármazottja, a fejlődő Esztergomból ide 
települő ügyeskedő roma népesség, s dolgozó munkásember. 

Tokodaltáró kül- és belterületének arculata magán hordozza a múlt ipari hagyatékát és a mai 
kor sajátos átalakulásának jegyeit. Bár az elmúlt években a távvezeték lebontásával, lég-
szennyezés korlátozásával, a megművelt földek látványával, jobb épített környezettel javult 
az életminőség a településen, de még is sokan élnek nehéz körülmények között, a település 
arculata nem hasonlítható össze egy osztrák kis faluval.  
A faluszerkezetben problémát jelent a közigazgatási területek lehatárolása (a megyei terve-
ken nem is a valós lehatárolás szerepel), a bel és külterület egyaránt. Több helyen a megkö-
zelítő utak kívül esnek a belterületi határon, közműellátási és fejlesztési problémákat (OTrT 
200-200 m) okoz a közigazgatási terület határok rendezetlensége.  

Távlatban meg kell oldani a települési határok (kül- és belterület) ésszerű rendezését.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település belterülete geometrikus, tervezett utcahálózattal épült ki, a településszerkezet fő 
eleme a 10-es út, mely egyben a település főútja is. Északon a Béla király utca-Vasút utca és 
a Bányász utca vonala a javasolt kiemelt lakó utca rendszer, délen a Tárna-Orgona és a Sal-
lai utca. 

Esztergom 

Dorog

Tokod 
Tát 

Tokod 
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Tokodaltárónak történelmileg az bányaszékház a központja, ez a terület mára elvesztette 
jelentőségét. A 10-es út és az ehhez kapcsolódó utak (Sport és a Tárna utca ) együtt alkot-
hatják a a falu magját. 

A lakóterületek földszintes és egy emeletes épületekkel épültek be. A házak több mint a fele 
a XIX. század végétől épített bányászépületek. Tokodaltárón a jellemző bányászati lakó-
épület típusok és középület formák mindegyike megtalálható ma is. Az Önkormányzat 
az utolsó „hatos” lakótömb átépítését határozta el. Így a múlt őrzésének eszközeként egy 
bányászati tanösvény létrehozását javasoljuk, melyben egy-egy jellemző épület megőr-
zése és bemutatása visszaidézheti a régi életformát. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„6 lakásos” 
 
Hat egységes földszintes „sor-
ház” (egy ház, kb. 40 m2), azzal 
szemben kis kert. 

„4 lakásos” 
 
A telek közepén álló, összeépí-
tett épület. 1 mérnök telek=négy 
bányász

„2 lakásos” 
 
A beosztott vezetők, fél telek, 
kétlakásos házak 
 

Gazdasági területek 

A község beépítésre szánt területeinek 40% gazdasági terület, mely egy rész nagy lehetősé-
get teremt a további fejlesztésekre az urbanizációs térségben. Más részt jelentős környezet-
védelmi problémákat okoz. Már több évtizede működik a Brikett gyár a település központi 
területén, ahol a meglévő területek pazarló használata tájsebként terjeszkedik a 10-es út 
mellett. A községben a barnamezős térség átépülése, a meglévő nagyterületű szén hegyek 
felszámolása nélkül, nem jelent potenciális fejlesztési területet. Új iparűzési adóra, csak új 
fejlesztési területek bevonásával lehet számítani, így az eddigi tervekben is szerepelt keleti 
gazdasági terület szabályozását is tartalmazza a jelen módosítás.  

Az településközpont vegyes területek fenntartását a meglévő használat és a forgalmi út mel-
letti elhelyezkedés indokolja. Az út mellett célszerűbb intézményi, gazdasági tevékenység 
támogatása, mint a lakófunkció erősítése. 
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1.1  Térségi tervekkel való összhang igazolása 

 

A módosítások nem járnak a beépítésre szánt és nem szánt területek arányának megválto-
zásával. 

Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang vizsgálata  

Az Ország Szerkezeti Terve 
 Térségi Szerkezeti terv elemei övezet érintettség adatszolgáltatás

Területfelhasználási 
rendszer 

Erdőgazdálkodási térség - 
Mezőgazdasági térség + 189,3 ha
Vegyes területfelhasználású térség + 147,9 ha
100-500 ha közötti települési térség + 216,8 ha

Építmények által 
igénybevett térség 

főút + 
egyéb országos vasúti vonal + 

Az Országos Szerkezeti Terv Országos övezetei: 
Az OTrT Országos övezetei Érintettség Megfelelés 

Az Országos ökológiai há-
lózat övezetei 

+ 
201,5 ha 

A Les-hegy környéki erdők, a felhagyott bá-
nyagödör területi alkotják jellemzően, és csak 
ökológiai folyosó található. 
A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántó terület övezete 

+ 
5,1 ha 

Az övezet a felhagyott bányagödör keleti ol-
dalán fekszik. 
A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdő terület övezete  nincs adatszolgáltatás 

Országos komplex 
tájrehabilitációt igénylő terü-
let övezete 

+ 
297,5 ha 

A település nem beépített területein kívül ta-
lálható területek jellemzően. 
A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 

Országos jelentőségű táj-
képvédelmi terület övezete - 

Az övezet a településre nem terjed ki. A me-
gyei terv alapján azonban terület déli részét 
érinti. 
A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 

Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi 
terület övezete 

+ 
552 ha 

Az övezet a település majdnem egészét érinti. 
A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 

Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület öveze-
te 

+ 
551 ha 

Az övezet a település majdnem egészét érinti. 
A településen jelenleg ásványi nyersanyag 
kitermelése nem folyik. 
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TSZT és az OTrT összehasonlítása 

 

Az érvényben lévő TSZT összehasonlítása az Országos Szerkezeti Tervvel  
Területfelhasználás OTrT (ha) TSZT (ha) Eltérés (%) 

Erdőgazdálkodási térség 0 ha 203 ha 116,3 Ve-E 
86,5 Mg-E 

Mezőgazdálkodási térség 189 ha 121 ha 64% 
Vegyes területfelhasználású 
térség 147,9 0 ha Mg és E terület-

használat 
Települési térség 216,8 230 ha 106 % 

 

Az eltérés igazolása a KEMTrT szerint történhetne meg, de a jelenleg hatályos terv a 2003-
ban elkészült OTrT alapján készült el. Az hatályos 2008-ban elfogadásra került OTrT öveze-
tei a beépítésre nem szánt területek esetében az erdő és a mezőgazdasági területek megkü-
lönböztetése helyett nagy arányban a vegyes területfelhasználású térség övezetébe sorolta. 
A vegyes területfelhasználási egység erdő és mezőgazdasági térségbe került. 

 

Komárom-Esztergom Megye TrT (2005) és Tokodaltáró összehasonlítása 

A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv (továbbiakban: KEMTrT) rendelet elő-
írásai közül a következőeket emeljük ki, ami a Településrendezési Terv szempontjából érint: 

5. § 1) Az OTrT 14.§ felhatalmazása alapján a komplex tájrehabilitációt igénylő területek 
övezetében a 

a) a felhagyott külszíni bányák; 

b) felhagyott bányaüzemi létesítmények; 

c) meddőhányók, zagytározók, salaktárolók; 

d) alábányászott területek; 

e) bányatavak 

újrahasznosítási céljának meghatározása a /2/-/3/ bekezdésekkel összhangban történhet. 

3) Ha a roncsolt területen védett, vagy fokozottan védett élőlények populációi telepedtek meg, 
vagy ilyen élőhelyek alakultak ki, vagy földtani értékek találhatók, a terület újrahasznosítása 
a természeti értékek megőrzésével történhet. 

4)  Ha a területen természeti értékek nem találhatók, akkor az újrahasznosítás célja erdősítés, 
turisztikai célú hasznosítás, sportolási célú hasznosítás, bemutatási-ismeretterjesztési célú 
hasznosítás egyaránt lehet. 
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KEMTrT Szerkezeti terve 
 Térségi Szerkezeti terv elemei övezet érintettség adatszolgáltatás 

Területfelhasználási 
rendszer 

Erdőgazdálkodási térség + 116 ha
Belterjes mezőgazdálkodási térség - 
Külterjes mezőgazdasági térség + 334 ha
Vízgazdálkodási térség - 
Városias települési térség + 104 ha
Hagyományosan vidéki települési térség  - 

Építmények által 
igénybevett térség 

főút + 
térségi jelentőségű mellékút tervezett + 
egyéb vasúti fővonal + 
Térségi jelentőségű elektromos távvezeték + 

Tájékoztató és alap-
térképi elemek 

kiemelt térség által érintett terület + 

 

A KEMTrT-ben is meghatározott térségi övezetek közöl a következőket az OTrT alapján ál-
lapítottuk meg: 

• Az Országos ökológiai hálózat övezetei 
• Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
• Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület 

 
KEMTrT térségi övezetek Érintettség Megfelelés 

tájképvédelmi területek öve-
zete + 

157,2 ha 

Az OTrT-ben a lehatárolás nagyobb léptékű, 
ezért a megyei terv részletesebb lehatárolását 
vettük alapul. A terven lehatárolásra került a 
tájképvédelmi terület. 

Hullámtér és nyílt ártér terüle-
tek övezete - A tervezési területet nem érinti 

Csúszásveszélyes területek 
övezetével érintett települé-
sek közigazgatási területe + 

158 ha 

A megyei terv által lehatárolt terület tartalmaz 
beépítésre szánt területet. A tervezési területen 
a beépítésre szánt területek esetében a csa-
padékvíz elvezetés és talaj degradáció folya-
matait figyelembe vettük. 

Vízeróziónak kitett terület 
által érintett települések köz-
igazgatási területe 

+ 
388 ha 

A tervezési területen a beépítésre szánt terüle-
teken a 12 illetve a 17 %-os lejtésű területek 
feljelölésre kerültek. A tervezés során a csapa-
dékvíz elvezetésnél figyelembe vettük, a 
területfelhasználás szempontjából. 
A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 

Széleróziónak kitett terület 
által érintett települések köz-
igazgatási területe 

- 
Az övezet a tervezési területet nem érinti. 

Honvédelmi és katasztrófa-
védelmi területek övezete 
III. csoportba tartozó telepü-
lés 

+ 
554 ha, teljes köz-
igazgatási terület 

A településrendezési terv az övezet előírásai-
nak megfelel. 
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2. Közlekedés 

  

KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

A településrendezési tervek készítésére vonatkozó ÚT2-1.218 sz. UME 2.1. pontja alapján 
Tokodaltáró község a „B” kategóriába sorolható, mely meghatározza a jelen közlekedési 
alátámasztó munkarész tartalmát. 

 

Az Országos Területrendezési Tervvel való összefüggések 

A Település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata 

Közúti közlekedés: 

Tokodaltáró közlekedési helyzete jó, ami a távlatban megmarad és fejlesztése várható. 

A 10. sz. közútról leágazva, Tokod-Üveggyár és Tát határán lévő Határ úti csomóponttól in-
dul a térség várható útfejlesztési koncepciójában szerepelő Tatabánya-Kisbér – Pápa – Sár-
vár - Szombathely összekötő útja. Ezen főútvonal bekapcsolja a térség településeit az or-
szágos főközlekedési úthálózatba, mely országos közút megközelítése Tokodaltáró község-
ből biztosítható a Gete utca folytatásaként kialakítandó, mely a IV. jelű fejlesztési területet is 
érinti, mely gyűjtőút az 1118 sz. közútra csatlakozik majd és Tokod községen keresztül ha-
ladva éri el a fent megnevezett főutat.  

A 10 sz. közutat tehermentesítő 117. sz. közút Dorog előtt a kesztölci leágazástól indulóan 
Esztergom – Kertvároson át, Tokodaltárót, Tokodot és Tát községet is megkerülve, ez utóbbi 
a település Nyergesújfalu felöli végén a 10. sz. közútra visszacsatlakozva az elmúlt évek 
során megépült a csatolt helyszínrajzon látható elrendezésben.  

Ezen tehermentesítő útról lehet majd a későbbiekben a Duna fölött épülő Szlovákiába vezető 
hidat megközelíteni, mely várhatóan a nemzetközi forgalom növekedést fogja eredményezni.  

A közúti közösségi közlekedést, számos a térség minden településének irányába biztosított 
autóbuszjáratok alkotják, mely rugalmasan alkalmazkodva az utasok számához kielégítően 
kiszolgálja az utazóközönség igényeit. A 10 sz. közút települési átkelési szakaszán 3 busz-
megálló van, melyek közül a Bányász utcai csatlakozás előtti és a Népbolt utcai csatlako-
zásnál lévő öböllel kiépített, a Géza utcai csatlakozásnál lévő egyoldali és folyópályás kiala-
kítású. 

 

Vasúti közlekedés: 

A községnek vasútállomása nincs, bár területén áthalad a Dorog-Almásfüzitő, valamint Esz-
tergom - Komárom vasútvonal, melyek nem nemzetközi jelentőségűek. 

Az előzetes egyezetések értelmében az illetékesek tájékoztattak arról, hogy a térség vasút-
hálózatának fejlesztése nem várható az elkövetkezendő évtizedben. 

Bár az Esztergom - Budapesti vasútvonal korszerűsítését a MÁVTI 1989- ben készült tervei 
tartalmazzák, mely Óbuda és Pilisvörösvár közötti szakasz kétirányú villamosított pálya épí-
tését javasolja, megállapítja hogy a vonal további szakasza által érintett terület ellátására 
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elegendő az egyvágányú pálya is, feltételezve hogy a jelenlegi személy forgalom nagysága 
nem növekszik. 

Ismerteti a tervdokumentáció, hogy a budapesti északi összekötő híd felújításával megszűn-
het a 10 km/órás lassú jel és a pálya a 60-80 km-es sebességre alkalmas lehet ha a pályahi-
bákat kijavítják. Ezen rekonstrukcióval elérhető a menetidő rövidülése, ami esetleges járatok 
sűrítését is eredményezheti, mely hatással lehet Tokodaltáróról illetve Tokodaltáróra utazók 
létszámnövekedésére. 

 

Kerékpáros közlekedés: 

A településen jelenleg sem kül-, sem belterületen nem található elkülönített kerékpárforgalmi 
létesítmény. 

A kerékpáros közlekedés számára az UVATERV készített 1993-94-ben egy országos tanul-
mányt, mely a 10 sz. közút jelenlegi nyomvonala mellett jelölt ki egy országos jelentőségű 
kerékpáros nyomvonalat. 

 

Parkolási helyzet: 

A településen a parkolás telkeken belül megoldott. Több helyen szükséges lenne új kisebb 
parkolófelületek biztosítása a meglévő intézményeknek. 

Az új létesítmény építésekor a gépkocsik parkolásáról mindenesetben gondoskodni kell. 
 

A település belső közlekedési hálózatának és kapcsolatainak vizsgálata 

 

A település 2001 óta rendelkezik településszerkezeti és szabályozási tervvel, mely jelen terv 
által kerül felülvizsgálatra, a meglévő tervet alátámasztó közlekedési munkarészt jelen terv-
hez alapul vettük, és azt az előírásoknak, valamint az új fejlesztési igényeknek megfelelően 
módosítottuk. 

A községet kettészeli a 10 sz. közút, ezen főútról ágaznak le a község lakóútjai , a Bányász 
utca mindkét oldalon, Népbolt utca, Sport utca, IV. Béla utca, Árpád utca és a Géza utca. 
Ezen utcák változó szélességűek, két forgalmi sávval rendelkeznek, melyek közúthoz csatla-
kozó csomópontjai részben kiépítettek részben rossz állapotú burkolatlan csatlakozásokként 
nyilvántartottak. A Bányász-, a Népbolt-, a Sport-, a IV. Béla- és a Géza utcák gyűjtőút funk-
ciót töltenek be. A fentiekben felsorolt utcákból indulnak a közúttól távolabb elhelyezkedő 
lakóutak, melyekből kialakult úthálózat biztosítja a község minden lakóházának, telkeinek 
megközelítési lehetőségét. 

A gyűjtőutak 10. sz. közúthoz történő csatlakozásaik kiépítettsége alacsony színvonalú kis 
sugarú lekerekítő ívekkel és keskeny burkolatszélességekkel. a Népbolt utca lámpás forga-
lomirányítással ellátott. A IV. Béla és Géza utcák nagy hosszeséssel csatlakoznak a közút-
hoz, balesetveszélyes csomópontot alkotva 

A 10 sz. közúton azokon a szakaszokon ahol lakó és egyéb ingatlanok megközelítése köz-
vetlenül innen történik mindenhol megtalálható gyalogjárda, szélessége többnyire nem felel 
meg az előírásoknak, állapotuk szakaszonként változó. A gyűjtőutak közül a Bányász és a 
Sport utcákban található járda, a lakóutakon többnyire nem, mely alól néhány utca kivétel, 
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ezekben jellemzően egyoldali kis szélességű járda található. A gyalogosforgalom fő irányai a 
gyűjtőutakon a buszmegállók és a polgármesteri hivatal környékén található üzletek irányába 
mutatnak. 

A településen elkülönített kerékpárforgalmi létesítmény nincs. 

A Településen a Géza utcában található szintbeli vasúti átjáró, mely lámpás biztosítással 
ellátott kiépítettsége alacsony színvonalú. 

 

A település forgalmi vizsgálata 

A település forgalmának fő gerincvonala egyértelműen a 10. sz. közút, mely a korábban 
megépült tehermentesítő 117 sz. közút meglétének ellenére komoly átmenő és településközi 
forgalmat bonyolít, mely nagy részben a térségben lévő számos üzem, lerakat, kereskedelmi 
létesítmény forgalomvonzó hatásának eredménye. A 10. sz. közút forgalomnagysága a tele-
pülést érintő szelvényekben 8527 jármű/nap (9119 egységjármű/nap) a 2009 évi forgalom-
számlálási adatok alapján (forrás: KKK adatbázis). A települési gyűjtő és lakóútak forgalmára 
vonatkozó számlálási adat nem áll rendelkezésre, Az iparral összefüggő teherforgalmat el-
sősorban a Népbolt utca bonyolítja a lakossági közlekedés mellett. Jelentős lakossági forga-
lom bonyolódik a Bányász utca mindkét szakaszán, melyhez a legtöbb lakóutca csatlakozik. 

 

A község közlekedésfejlesztési javaslata 

Mellékelten megmutatjuk a térséget érintő közlekedésfejlesztési elhatározásokat. A telepü-
lésszerkezeti tervnél tárgyaljuk a közúti közlekedés forgalmi adatait, a vasúti közlekedés, a 
tömegközlekedés, kerékpárút hálózat és a parkolás jelenlegi helyzetét és fejlesztési lehető-
ségeit.  

A települést kettészeli a 10 sz. közút, melyre csatlakoznak a meglévő lakóutak, mely közút 
lesz továbbra is a község úthálózatának legfontosabb eleme. A 10 sz. közútat tehermentesí-
tő 117. sz. közút megépítésének hatására a jelenlegi közút csak a kis régió településeinek 
forgalmát bonyolítja. 

A fenti közlekedési vizsgálatból kitűnik, hogy a település országos közúthálózatba való be-
kapcsoltsága jónak mondható, a településen áthaladó 10 sz. közút révén melynek a fentiek-
ben ismertetet forgalomnagysága igen jelentős, mely komoly környezeti terhelést jelnet a 
lakósság számára.  

A község területén az alábbi gyűjtő és lakó utak kialakítását javasoljuk megvalósítani: 

- A települési úthálózat a térségi közúthálózatba való még egy ponton történő bekap-
csolódást a Géza utca folytatásában kijelölt gyűjtő - bekötő út megépítésével lehet megvaló-
sítani. A Géza utca folytatásaként, a MÁV vágányok keresztezése után - mely a meglévő 
helyén épül - a javasolt új gyűjtőút feltárja a MÁV vágányok mögötti fejlesztési területet, va-
lamint ennek folytatásában a 10 sz. közút tehermentesítő útjához való csatlakozás biztosít-
ható, mely elképzelést a fenti fejezetben már tárgyaltuk. 

- A MÁV vágányokkal közel párhuzamosan haladó Vasút utcát gyűjtőútként javasoljuk 
kialakítani, melynek folytatásaként, a Váci út meghosszabbításában, a külterületen épülő 
útszakasszal a község összeköthető Esztergom- Kertvárossal, mely útnyomvonal szintben 
keresztezi a MÁV vágányokat, a vasúti delta közelében. Ezen gyűjtőt feltárja a II. jelű fejlesz-
tési területet. 
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- A község belterületén a meglévő és várható fejlesztés kapcsán kialakítandó lakóterü-
letek optimális összekapcsolása érdekében az érvényben lévő terv új utca megnyitását java-
solta, nevezetesen a Bányász és a Sport utca összekötését, mely az Óvoda köz és Nefelejcs 
utca közötti, kert besorolású területen keresztül, a területek kisajátítása után valósítható 
meg. 

- A Sallai utcáról induló lakóút kialakításával biztosítható község DK-i területének feltá-
rása.  

A község belső úthálózatának fejlesztése a fentiek szerint, egyrészt a települési gyűjtőutak, 
azokra vonatkozó előírások szerinti paraméterekkel történő átépítésére kell, hogy irányulja-
nak, különös tekintettel azoknak a főközlekedési utakhoz való csatlakozásaik megfelelő át-
építésével. A másik fontos feladat a fejlesztési területeket bekapcsoló úthálózat kiépítése.  

Fejlesztési feladat a lakóutak igen elhasználódott pályaszerkezetének megerősítése, illetve 
felújítása, a szilárd burkolattal nem rendelkező szakaszok kiépítése. 

 

A fentiek alapján az alábbiak szerint soroljuk be a települési és azon áthaladó meglévő és 
fejlesztés során kiépülő utakat: 

Főút: 
- József Attila u. 10 sz. közút besorolás: belterületen: B.IV. 

  besorolás: külterületen: K.IV. 
Mellékutak: 
 Gyűjtőutak: 

- Géza utca besorolás: B.V. 
- Géza utca külterületi szakasz besorolás: K.V. 
- Vasút utca besorolás: B.V. 
- Vasút utca külterületi szakasz besorolás: K.V. 
- Sport utca besorolás: B.V. 
- Bányász utca besorolás: B.V. 
- Népbolt utca besorolás: B.V. 
- Orgona utca besorolás: B.V. 
- Sallai Imre utca besorolás: B.V 
- A település K-i határán a  

 Vasút útcát, a gazdasági területtel 
 és a 10 sz közúttal összekötő út besorolás: B.V. 

- A település K-i határán, a 10 sz út fent 
 említett csomópontjából kiinduló, 
 a Sallai utca feletti fejlesztési területet 
 bekapcsoló út. besorolás: B.V. 

 
 Lakó-, kiszolgáló-, vegyes használatú útak: 

- A település a fenti listán kívüli 
 összes helyi köz és magánútja besorolás: B.VI. 

 

A 10 sz. közút 41+080 szelvényébe a gazdasági terület és a D-i fejlesztési terület megköze-
líthetősége érdekében csomópont kialakítását javasoljuk a legközelebbi csomópont a Bá-
nyász utca csatlakozása mely ~560 m re található a tervezett ponttól így elhelyezése kielégíti 
az ÚT 2-1.201 4.8.1 pontjában az „a” hálózati funkciójú utakra vonatkozó minimális csomó-
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ponttávolságra vonatkozó előírását, mely 500 m-ben határozza meg azt. A csomópont kör-
forgalomként is kialakítható, mivel ennek átbocsátó képessége kedvező, a hozzá kapcsolódó 
tervezett települési gyűjtőút hálózat alternatív megközelítési lehetőséget biztosít a 10 sz. 
közúttól távolabb eső településrészek számára így mindkét oldali csatlakozás felől hosszabb 
távon jelentős forgalom várható. 

A szabályozási terv készítése során megvizsgáltuk a meglévő utcák szabályozási szélessé-
geit, mely méretek egy része ma már nem tekinthető reálisnak. A keskeny utcákban a terü-
letnyerésnek és így a megfelelő keresztszelvények kialakításának reálisabb lehetősége eset-
legesen azzal biztosítható, ha a csapadékvíz zárt rendszerben kerül elvezetésre, bár ezen 
megoldás igen költségigényes. 

A lakóutcák egy része csak kisebb korrekciók elvégzését igénylik, de a történelmi úthálózat-
szerkezetet meg kell őrizni. A többi lakóút nyomvonalán csak a kiépítettség színvonalát kell 
emelni. 

 

A gyűjtő utak javasolt szélessége: 16,0 -18,0 m. 

Az egyéb közutak javasolt szélessége: 14,0 - 12,0 m. 

A jelenlegi 10 sz. jellel ellátott közút rendezési szélessége: 25,00 m.  

  

Szükségesnek tartjuk, a meglévő iparterület gépkocsi forgalmának szabályozását, hogy a 
érintett lakóövezetek mentesüljenek a zaj és por szennyeződéstől. Ennek megoldására ja-
vaslatokat kell a továbbiakban kidolgozni. 

 

3. Tájrendezés 
 

Természeti adottságok 1 

A község a 10-es út két oldalán, a Komárom-Esztergom vasútvonaltól délre helyezkedik el. A 
település szervesen összeépült Tokoddal.  

A település természetföldrajzi szempontból a Dunántúli-középhegység Dunazug-
hegyvidékének része, ezen belül a Keleti-Gerecse és a Pilisi-medencék északi határán, a 
kistájak találkozásában található.  

A vizsgált térség domborzatát tekintve alacsony középhegység jellegű, alacsony helyzetű 
sasbércsorok, tágas hegyközi medencék és széles eróziós völgyek formacsoportjából áll. 
Átlagos tszf-i magassága 300-350 m (Balti tszf.). A felszín ÉNy-DK-i és erre merőleges tö-
résvonalak mentén differenciálódott. A Pilisi-hegységtől nyugatra két völgy található: a Do-
rog-Csabai és a Sárisáp-Bajnai-medence. Közöttük húzódnak a Gerecse-hegység nyúlvá-
nyait alkotó Gete-hegycsoport dombnyúlványai, melyek érintik Tokodaltáró területét. 

A vizsgált terület földtani szerkezeti szempontból a Dorogi medencéhez tartozik. E medence 
dús kőszéntelepekkel van tele. A medence aljzatát triász kori karbonátos képződmények 
(mészkő és dolomit) alkotják, melyet köpenyszerűen borítanak a harmadkori képződmények.  

                                                            
1 Készült a Tájoló-terv által összeállított Tájrendezési és környezetvédelmi munkarész felhasználásá-
val 
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A harmadkor képződményeiben fordulnak elő a hatalmas vastagságú és kitűnő minőségű 
széntelepek. A kőszén két geológiai szintben található, az alsó az eocén, a felső az oligocén 
növényzet lerakódásából keletkezett. Az eocén rétegsor 150-180 m vastagságú, erre települ-
tek az oligocén üledékek, melyek vastagsága helyenként a 200 m-t is meghaladja. A har-
madkori képződményeket - az eocén és az oligocén képletet is - édesvízi üledékek (agyag, 
mészkő), barnakőszén tartalmú rétegek, tengeri üledékek (homokos agyag) és a tenger visz-
szahúzódását jelző csökkent sósvízi homok és homokkő rétegek alkotják.  

A település déli részén, valamint attól délre levő területeken a felszínt pleisztocén lösz borít-
ja, a település északi részén és az északi területeken a Duna ártéri üledékei, homok, agyag, 
iszap alkotja a felszínt. A negyedidőszaki képződmények vastagsága 5-20 m között változik. 

A területet zömmel löszös üledéken képződött homokos vályog mechanikai összetételű, 
kedvező vízgazdálkodású csernozjom barna erdőtalajok borítják. Termékenységi besorolá-
suk szerint az VI. talajminőségi kategóriába tartoznak. A mészkő-kiemelkedéseken rendzina 
talaj jött létre. Az erózió eredményeként helyenként földes kopárok képződtek.  

A települést mérsékelten hűvös - mérsékelten száraz éghajlat jellemzi. A napsütés évi ösz-
szege 1960 óra körül van. Az évi középhőmérséklet 9,5 °C körüli, a tenyészidőszaké 15,50 
és 16,5 °C közötti. A csapadék évi összege általában 700 mm körüli. Leggyakrabban észak-
nyugati, északi irányból fúj a szél, az ÉNy-DK-i futású völgyekben azonban jelentős a DK-i 
szelek gyakorisága is. Az átlagos szélsebesség 3m/s körüli. 

A térség mérsékelten vízhiányos terület. Keleten a Kenyérmezei-patak vízgyűjtője érinti, de a 
településen természetes vízfolyás nem található. Árvize tavasszal, kisvize ősszel gyakori. A 
vizek szennyezettek. A talajvíz a völgytalpakon 2-4 m, a lejtőkön 4-6 m között található, 
mennyisége jelentéktelen. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű, néhol 
a nitrátosodás is előfordul. 

A térség rétegvízkészlete 1-1,5 l/s.km2 körüli, de a bányavíz-kiemelések miatt szintsüllyedé-
se tetemes. A bányászati tevékenység megszűnésével a szint emelkedésével kell számolni. 
A vizsgált térség településeiben a lakosság ivóvíz ellátásában a karbonátos képződmények 
által tárolt karsztvíz kiemelt jelentőséggel bír. E képződmények a településtől D-DK-i irány-
ban 1,5-2 km távolságban a felszínen, a település területén 320-400 m mélységben találha-
tók. A terület földtani tulajdonságai, a réteges felépítés következtében a karsztvíz a felszíni 
szennyező hatásokkal szemben megfelelő természetes védelemmel rendelkezik. Szennye-
ződésre érzékenyek azonban a felszín közeli víztartó képződmények. 

Növényföldrajzi szempontból a kistáj a Pilis-Gerecsei flórajárásba (Pilisense) tartozik. Jelen-
tősebb potenciális erdőtársulásai a cseres tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), a gyer-
tyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők 
(Querco Ulmetum) és a karsztbokorerdők (Cotino-Quercetum). 
 

Természeti értékek 

A település külterületének déli része a Gerecséhez tartozó hegyek alkotják. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján itt lehatárolásra kerültek az Országos ökológiai há-
lózat övezete, ökológiai folyosó és Natura 2000 területek. A területek lehatárolása a telepü-
lésen megegyező, az érintett területek erdő besorolásban vannak, és módosítással nem 
érintettek. A hatályos jogszabályok értelmében új beépítésre szánt terület itt nem jelölhető ki 
és a területek használatánál a természetes állapot megőrzésére kell törekedni. A HÉSZ elő-
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írásaiban a területekre vonatkozó jogszabályokat rögzítettük. Natura 2000 és ökológia folyo-
só övezetébe került a helyi védelemre is javasolt gyurgyalag fészkelő hely a Gete hegyen. 

A település területén ex lege védett földvár található a Les hegyen. A terven a földvárat fel-
tüntettük, a területet módosítás nem érinti, a tervezett erdő besorolás a védett értéket nem 
veszélyezteti. 

A településen a 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató alapján a nyílt karszt területeket 
lehatároltuk. A helyrajzi számos lista két külterületi földrészletet tartalmaz, amelyek egymás-
sal nem érintkeznek. A területek beépítésre nem szánt területen vannak, módosítás nem 
érinti őket.  

A településen a bányászati tevékenység hatására kialakult völgy különleges táji értéket kép-
visel. A felhagyott külszíni fejtésen a szukcesszió beindult, és egyre inkább a honos fajok 
veszik át a főszerepet a már nem zavart területen kiszorítva az adventív gyomfajokat. A még 
szabadon maradt meredek oldalak ki-kivillannak a növényzet közül és a völgyet körbejárva 
több helyen meglepő kilátás tárul a szemünk elé a változatos felszíni formák miatt. A terüle-
tet birtokba vette a helyi növény és állatvilág és mára már közösségi és országos védelem 
alatt is áll, Natura 2000 és ökológiai hálózat területébe került.  

A település belterületén a zöldfelületeken néhány értékes idős fa található: a templomkertben 
platán, a Gete utca mellett gesztenye fasor. A községben a közterületek fásítását javasoljuk 
a kedvezőbb ökológiai állapot és településkép miatt. 
 

A tájhasználat értékelése 2 

Tokodaltáró a fővároshoz közel, Tokod, Csolnok, Dorog és Esztergom szomszédságában, a 
Dunától mindössze 2 km távolságban helyezkedik el. 

A település gyönyörű táji környezetben található, ÉNy-DK-i irányban a Gerecse hegy- és 
dombvonulatai keretezik, keletre pedig a Pilis hegyvonulatai határozzák meg a tájképet. A 
változatos táji környezetből és az eltérő szintkülönbségekből adódóan a településnek gyö-
nyörű kilátóhelyei vannak, ahonnan tiszta időben jól láthatók a természeti értékek és az em-
ber alkotta Esztergomi Bazilika is. A vizsgált területnek a Dunához és a fővároshoz való kö-
zelsége, valamint a táj szépsége miatt indokolt üdülési lehetőségei sajnos kiaknázatlanok. 
Ennek oka a település és a környező térség történetét meghatározó ipari hasznosításban 
keresendő. Nemcsak a környezeti elemekben okozott károk, hanem a táj idilli képét is meg-
változtató ipari létesítmények, hatalmas épületek, csarnokok, hosszan elnyúló távvezetékek, 
tátongó meddőhányók tartják távol a látogatókat. 

Tokodaltáró a Dunára és a fő közlekedési utakra (10.sz. út) települt Komárom-Dorog vonalá-
ban található északi iparterület része. A szomszédos Tokodról leváló ipari település a termé-
szeti adottságok c. fejezetben leírt földtani adottságoknak, hatalmas kőszéntelepeinek kö-
szönheti életét. Altáró mai területe a bányászat megkezdése előtt nem volt lakott, az ipar 
elterjedése előtt a belső község (Tokod) lakossága mezőgazdasági termelésből tartotta fenn 
magát. A bánya felfutásának idején az ország minden részéről érkeztek munkások, akiknek 
kolóniáiból jött létre a település. Másfél évszázadig a szénbányászat, a brikettgyártás jelen-
tette a megélhetést a település és lakosai számára. A ’90-es évek gazdasági változásai, va-

                                                            
2 Készült a Tájoló-terv által összeállított Tájrendezési és környezetvédelmi munkarész felhasználásá-
val 
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lamint a gázellátás elterjedése következtében a kereslet lecsökkent, a bányászat hanyatlás-
nak indult. 

A több mint egy évszázadig folytatott intenzív külszíni művelés nyomai a tájsebek: a telepü-
lés külterületét meghatározó meredek bevágások és kimagasló meddőhányók. A bányászat 
felhagyása óta eltelt idő alatt a természet részben helyreállította sebeit, az erőszakos terep-
mozgatások látványát a megújuló növényzet tompítja. Hangulatos ligetek, a bányászat kö-
vetkeztében felszínre törő talajvízből kialakult tó teszi barátságossá a település déli határá-
ban található egykori bányaterületet. A természet mellett az ember is dolgozik a sebek gyó-
gyításában. Idén készült el a tulajdonos nélküli felhagyott bányaterületek rendezésére kiírt 
környezetvédelmi pályázatból a település délkeleti részén található bánya meddőhányójának 
rekultivációja. A tájrendezés során a hegyként kiemelkedő meddőhányó felszínére termőré-
teget terítettek, majd több ezer cserje került elültetésre a természetes növényzet visszaállítá-
sa és az erózió megakadályozása végett. A példák azt igazolják, hogy a táj az utóbbi időben 
sokat változott előnyére, kedvezően alakul a tájsebek helyreállítása, ahhoz azonban, hogy 
természetes képét visszanyerje, sokat kell még alakulnia. 

A mezőgazdasági területek igen kis helyet foglalnak el a település közigazgatási területén 
belül. A bányászat megkezdése előtt sok szántóterület és szőlőterület volt, hiszen az embe-
rek ebből éltek. A bányák sorozatos nyitása következtében azonban a mezőgazdasági ter-
melés visszaesett, s azóta is stagnál. A mezőgazdasági termelést tovább nehezíti a változa-
tos domborzat és a sekély termőréteg. Kedvező adottság azonban, hogy a szántóterületek 
továbbra is nagyobb, egybefüggő táblákat alkotnak, a kárpótlás során sem darabolódtak túl-
ságosan kicsi parcellákra. A domboldalakon található volt zártkerti területek, az egykori sző-
lőskertek ma felhagyott parlag területek, tájhasználatukat tekintve nem különíthetők el a 
szomszédos ligetes, fás gyepterületektől. 

Jelentős kiterjedésű erdőterület a település közigazgatási területének déli részén, a Gerecse 
részét képező Gete-hegyen található. Védő erdő a település belterületén nem található, pe-
dig a jelentős területet elfoglaló, környezetszennyezést folytató iparterületek miatt szüksége-
sek lennének a lakóterületek és az iparterületek funkcionális elválasztásához és a szennye-
zések terjedésének megakadályozásához. 

A település közterületi zöldfelülete meglehetősen szegényes, mindössze két közpark, két 
zöldfelületi intézmény, egy emlékpark és néhány fasor alkotja. Értékes fasor a Géza utcá-
ban, a Népbolt utcában és a IV. Béla utcában található, pedig a település utcáira jellemző 
széles keresztmetszet lehetővé tenné több helyen fasorok kialakítását. Zöldfelületi intézmé-
nyek a sportpálya és a strand. Területük rendezett, karbantartott, de növényzetük többnyire 
csak gyepszintből áll. A sportpályától délre található emlékpark szép, rendezett. A közparkok 
közül az Asztalos Sándor utca mentén található kevésbé jelentős, növényzete szegényes, a 
park berendezései hiányosak. A Gete utca melletti közpark viszont igen szép megjelenésű, a 
nagy számú idős gesztenyefa kellemes környezetet kölcsönöz a parknak.  

 

Tájrendezési javaslat 

A külterületen az érvénybe lépett jogszabályok alapján az országos, közösség és ex lege 
védett területek kerületek új elemként lehatárolásra, jelölésre. A településen a korábban vé-
delemre javasolt értékes táji és természeti elemek a magasabb rendű védelmi kategóriákba 
kerületek.  
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A településen a külterületet területhasználat változás a kijelölt új védettségek, Natura 2000 
és ökológiai hálózat területe miatt történik, a korábban gazdasági rendeltetésű erdőterületek 
védett erdő övezetbe kerülnek.  

A terv során a korábbi fejlesztésre kijelölt területek és beépített területek módosítása történik.  

A rekultivált külszíni fejtés turisztikai erdő besorolásban marad, a területén sétautak kialakí-
tását, vagyis a meglévő földutak hálózattá kiegészítését javasoljuk, hogy a terület körbejár-
ható legyen, a kilátópontokon pihenőhelyek is elhelyezhetők. 

A belterületen a zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztését javasoljuk. Az újonnan 
kialakítandó utcákban egyértelműen, a meglévő lakóutcákban is fokozatosan fásítást kell 
végezni illetve a meglévő fasorokat ki kell egészíteni.  

A temető mellett nagy közpark-zöldterület került kijelölésre, ennek területe több funkció elhe-
lyezésére is alkalmas: sport, rekreációs, települési rendezvény terület. A temető közvetlen 
bejárata mellett a hangos játszó vagy sportfunkciók elhelyezése nem javasolt, ide emlékhely, 
találkozópont, parkoló, díszpark kialakítását javasoljuk. 

A meglévő zöldfelületek a bányászfalu-tanösvény kialakításával párhuzamosan felújítandók, 
helyreállítandók. Kiemelten fontos lenne a zöldfelületi jellegű intézmények: a Gete utca mel-
letti park (teniszpályák), a sportpálya és a strand felújítása. 

 

 
4. Környezetalakítás 

A Környezetalakítási alátámasztó munkarész két fejezetből áll: 

– az első rész a településrendezési tervet és a helyi építési szabályokat alátámasztó kör-
nyezetalakítási javaslat, ez tartalmazza a jelenlegi környezeti állapot értékelését és főbb 
javaslatokat (intézkedési javaslatokat, a környezetminőség megőrzését, a környezet-
szennyezés megelőzését szolgáló környezeti feltételeket), melyek betartásával a környe-
zeti elemek védelme biztosítható; 

– a második rész a településrendezési terv környezeti értékelése, mely a terv megvalósu-
lása során várható környezeti hatásokat tárja fel és értékeli környezeti szempontból, és 
szükség esetén további javaslatokat fogalmaz meg a környezet károsodásának elkerülé-
se, a negatív környezeti hatások megelőzése érdekében.  
 

1. Környezetalakítási javaslat 

Környezeti állapot értékelése3 

Tokodaltáró az ún. Duna-menti ipari sáv települései közé tartozik. Környezeti állapotát, mi-
nőségét saját szennyező forrásain túlmenően jelentős mértékben befolyásolják az ipari sáv 
többi üzemének környezeti hatásai is.  

A Duna-menti ipari sáv gazdaságában évtizedekig meghatározó szerepe volt a bányászat-
nak, az erre települt feldolgozóiparnak és az energia szektornak. Ezen környezetet erősen 

                                                            
3 Készült a Tájoló-terv által összeállított Tájrendezési és környezetvédelmi munkarész felhasználásá-
val 
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szennyező technológiát alkalmazó létesítmények által okozott tájhasználati, és környezetár-
talmi konfliktusok még évtizedek múlva is éreztetni fogják hatásukat. 

Az okozott környezeti hatások közül Tokodaltáró közigazgatási területén kiemelendők a: 
• a levegőminőségi állapot, 
• a bányászat által okozott felszíni tájsebek, 
• a karsztvízkivételek hatásai, többek között a felszínalatti vízbázisok veszélyeztetése. 

A bányászati tevékenység megszűnése után a területen kevésbé környezetszennyező ipari 
tevékenységek jelentek meg, a karsztvíz kivétele is szünetel. A felszíni tájsebek rekultiváció-
ja több évtizedes feladat, csak részben történt meg.  
 

A levegő állapota 

Tokodaltáró levegő minőségi állapotát a saját közigazgatási területén lévő légszennyezőkön 
kívül jelentősen befolyásolják a szomszédos települések káros anyagot kibocsátó létesítmé-
nyei is. 

Az EU jogharmonizáció követelményeként megjelenő új jogszabályok a levegőtisztaság-
védelmi szabályozás rendszerét új alapokra helyezték.  

Az ország területét légszennyezettségi állapot szerint az EU jogharmonizációt követően - az 
országos immisszióbázis alapján - légszennyezettségi agglomerációkra és zónákra osztot-
ták, felváltva a korábbi területi védettségi kategóriákat. Tokodaltáró légszennyezettség 
szempontjából a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint a 3. számú Komárom-Tatabánya-
Esztergom légszennyezettségi zónába tartozik. A 3. zónába sorolás a település ipari-
gazdasági jellegét és jelentős gazdasági tevékenységet folytató városokhoz való közelségét, 
és kedvezőtlen légszennyezettségi állapotát tükrözi. 

A zónában  szennyezőanyagok szerint az alábbi zónatípusok /zónacsoportok / találhatók: 
 - kén-dioxid:  „E” csoport 
 - nitrogén-dioxid „C” csoport 
 - szén-monoxid „F” csoport 
 - szilárd(PM10)  „B” csoport 
 - benzol  „E” csoport 

A szennyezettség csökkentésére szolgáló intézkedési program a zónában azon szennyező-
anyagok vonatkozásában készül, amelyek „B” vagy „C” zónacsoportba soroltak, és a lehatá-
rolás szerint határérték túllépés történik. 

A zónában a nitrogén-dioxid „C” csoportba, szilárd (PM10) „B” csoportba sorolt, a zónán 
belül lehet olyan terület, ahol a légszennyezettség határérték feletti. 

Tokodaltáró közigazgatási területén 10 környezetvédelmi engedéllyel üzemelő vállalkozás, 
telephely működik ebből 3 telephelyen 10 üzemi pontforrás található, A településen található 
légszennyező pontforrások kibocsátását az alábbi táblázat tartalmazza.4 

Település 4 db komponens 
együtt 

nitrogén-oxidok BTX anyagok szilárd 

Tokodaltáró 41,4242 0,4179 - 11,0544 

                                                            
4 Forrás: Intézkedési Program 3.zóna (2004) kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szilárd együtt - 4 db 
komponens - valamint a  BTX agyagok (benzol, toluol, xilol) külön is megemlítve, t /év  mértékegységben 
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Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek tekintendők a jogsza-
bály értelmében Tokodaltáró közigazgatási területét érintően a település erdőterületei - kivé-
ve a településvédelmi erdők – a védett természeti területek. A vonatkozó ökológiai határérté-
keket a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

Tokodaltáró térségében a levegő szennyezettsége nem csak közegészségügyi szempontból 
okozhat gondokat, hanem a levegőből a talajba, majd onnan a térség ivóvizét adó karsztvíz-
be szivárgó SO2, NO2, CO2 szennyeződések a modellkísérletek szerint nagyobb veszélyt 
jelentenek a karsztvizek állapotára, mint a pontszerű szennyező források (pl.:nem megfelelő 
hulladéktárolások), vagy a mezőgazdasági területek kemizálása. 

A DBR Brikettgyár Kft-ben a piaci helyzet alakulása következtében jelenleg brikettgyártás 
csak időszakosan folyik, a cég távlati helyzete bizonytalan. Korábbi időszakban – míg a bri-
kettgyártás folyt – a gyár a térség jelentős légszennyezői közé tartozott. A brikettgyártás ide-
jén 7 db, 35-36m-es pontforráson keresztül kerülnek káros anyagok a légtérbe. Gyártás ese-
tén óránként az egyes pontforrásokon keresztül az alábbi káros anyagmennyiségek kerülnek 
a légtérbe: 

Az egykori KONIX Brikettgyárának ma DBR Brikettgyár Kft. káros anyag kibocsátása 
légszennyező anyag kibocsátás kg/h 

szénszárító berendezés I. 36m magas 
 kéndioxid 0,461 
 szénmonoxid 7,712 
 nitrogén-oxid 0,583 
 szilárd (nem toxikus) 3,264 
 korom 0,274 

 
légszennyező anyag kibocsátás kg/h 

szénporszárító berendezés II. 36m magas 
 kéndioxid 0,460 
 szénmonoxid 7,712 
 nitrogén-oxid 0,583 
 szilárd (nem toxikus) 3,264 
 korom 0,274 

brikettgyári porelszívás I. 36m magas 
 szilárd 5,571 

brikettgyári porelszívás II. 36m magas 
 szilárd 5,571 

Malaxeur kürtő I. 35m magas 
 szilárd 1,1377 

Malaxeur kürtő II. 35m magas
 szilárd 1,1377 

thermogenerátor (túlhevítő) 35m magas 
kéndioxid 0,12 
 szénmonoxid 0,13 
 nitrogén-oxid 0,11  
 szilárd (nem toxikus) 0,002 
 korom 0,002 

A Szénfeldolgozó területén történő tartalék szénkészlet szabadtéri tárolása potenciális diffúz 
légszennyező forrás. A felület pormentesítése többé-kevésbé megtörténik.  

Tervezett környezetvédelmi korszerűsítés a DBK Brikettgyár Kft. telephelyén a Pakura tüze-
lésű füstgáz generátor és gázolaj tüzelésű bitumen utóhevítő berendezéseknek korszerűsí-
tése, de a jelenlegi berendezések kedvező mérési eredményeinek tükrében nem tartják 
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szükségesnek. Szilárd szennyezőanyagra vonatkozóan nagy porkibocsátást okozó malaxeur 
kéményeket tervezik bekötni kedvező porleválasztó hatásokat mutató hidrolveurokba. 

A Rosenberg Hungária Kft. telephelyén a porfestő üzem két pontforrással rendelkezik. A ka-
zánház kéménye 10,5m, a beégető kemence léghevítő kéménye 11,5m magas. A pontforrá-
sokon földgáz elégetéséből származó CO és NOX kerül a légtérbe. A pontforrások kibocsá-
tásának meghatározására 1998. márciusában az ENCOTECH Kft. méréseket végzett. A mé-
rések alapján mindkét pontforrás esetében jóval határérték alatti volt a káros anyag kibocsá-
tás. 

Az ipari kibocsátások, a levegőminőségi helyzet elemzésekor a Duna-menti ipari sáv telepü-
léseinek hatása - egymáshoz való közelségük és egymásra hatásuk miatt- csak együtt érté-
kelhetők. Tokodaltáró levegőminőségét saját szennyező-forrásain túlmenően alapvetően 
meghatározzák a szomszédos települések: Tokod, Dorog jelentős ipari kibocsátói is. 

Jelentős közlekedési eredetű légszennyezés a 10. sz. főközlekedési út menti területeket éri. 
A térségben korábban nagy teherforgalmat okozott a lencsehegyi bányából a szén brikett-
gyárba szállítása és a brikettgyárból a Dorogi erőműhöz történő szénszállítás. E szállítások 
volumene már 2002-re jelentősen, a lencsehegyi szénbánya bezárásával még tovább csök-
kent, a Dorogi erőműhöz való szénszállítás megszűnt. A településen megtelepedett új – pl. 
logisztikai – gazdasági tevékenységek forgalma azonban megjelent. 

A lakossági fűtésből a gázhálózat kiépülését követően kis mennyiségű káros anyag kerül a 
légtérbe. 

Immisszió mérőállomások a településen nincsenek, a legközelebbi mérőhelyek Dorogon ta-
lálhatók. Az ÁNTSZ RIV immisszió mérései szerint bár a '80-as évek intézkedései következ-
tében javulás történt, és az utóbbi időben az ipari létesítmények korszerűsítése és környe-
zetbarát beruházások megjelenése miatt tovább javult, de Dorog változatlanul kéndioxid te-
kintetében szennyezett, nitrogénoxidok és porszennyezettség tekintetében mérsékelten 
szennyezett minősítésű.  
 

A termőföld állapota 

A közigazgatási területen a termőföld és a táj állapotában jelentős változásokat okozott a 
bányászati tevékenység: a mélyművelésű bányászat felszíni meddő elhelyezése következté-
ben a felszínen roncsolt felületek alakultak ki.  

A korábbi bányászati tevékenységek következtében a közigazgatási területen igen nagy ki-
terjedésű roncsolt felületek találhatók. Ezek egy része rekultiválásra került, de a táj rehabili-
tációja még nem fejeződött be.  

Az alábányászottság a belterület déli részén korlátozta a település fejlesztési lehetőségeit, 
nem beépíthető területek alakultak ki, de mára a bányatelkek törlésre kerültek és a területek 
süllyedése, mozgása már nem várható. 

Az ipari üzemek közül a talaj szennyezettségére vonatkozó mérések a Rosenberg Hungária 
Kft és a Dr. Meleghy Szerszámgyár és Présüzem Hungária Kft. területén történt. Határérték 
feletti káros anyaggal szennyezett talajmintát egyik telephelyen sem értékeltek. A DBR Bri-
kettgyár Kft. (egykori KONIX) telephelyén talajszennyezettségi vizsgálat nem volt. Valószí-
nűsíthető, hogy a telephely egy része szénnel szennyezettnek minősíthető, továbbá a javí-
tóműhely környékén előfordulhat elcsöpögésből származó olajszennyeződés. 
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A mezőgazdasági területeken a talaj minőségére vonatkozóan nem állnak mérési adatok 
rendelkezésünkre: 

− a térség tartósan szennyezett levegője milyen mértékben eredményezi a talaj 
savanyosodását, 

− a sok tulajdonos megjelenése következtében a műtrágya és vegyszerhasználatról 
részletes információk nem ismeretesek. (Az ismert, hogy jelentősen csökkent a 
műtrágya és vegyszerhasználat, de ettől még az egyes területeken jelentős eltéré-
sek lehetnek.) 

A közigazgatási területen a külterületi utak menti zöldsávok hiánya következtében a defláció 
(a szél romboló hatása) rontja a talajok minőségét. 

A domborzati adottságok miatt a több helyen vízerózió okozhat problémát, a közelmúlt nagy 
esőzései hatására a Sallai utca környékékét – leginkább a csapadékvíz elvezető árkok be-
temetése miatt – elárasztotta a víz. A településen a helyzet megoldására, a vízelvezetés 
rendezésére átfogó koncepciót dolgoznak ki kollégáink. 

Talajvédelmi szempontból kiemelendő a humusz védelme, melyet a termőföldön történő be-
ruházások megvalósítása során kell biztosítani. A terület igénybevétele, épületek, létesítmé-
nyek elhelyezése esetén a terület előkészítése során a humuszos termőréteg védelméről, 
összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról a beruházónak gondoskod-
nia kell. A humuszt a lehetséges mértékig helyben kell felhasználni, a felesleges humuszt 
értékesíteni, vagy más területen elhelyezni csak a növény- és talajvédelmi szolgálat nyilatko-
zata alapján lehet. A humuszvagyon védelmével az építési engedélyezési tervben külön 
munkarészben kell foglalkozni, amennyiben a beépítendő terület nagysága meghaladja a 
400 m2-t, az építési dokumentációnak tartalmaznia kell a terület talajviszonyait feltáró hu-
muszmentesítési tervet is.  
 

A vizek állapota 

A vízvédelem témakörén belül a tervezési területen kiemelt fontosságú a térség vízbázisát 
adó karsztvizek állapota. A térségben a karsztvíz az 1950-es évekig természetes állapotban 
volt. A karsztba történő beszivárgások, források és párolgások egyensúlyi állapotot biztosí-
tottak. Az ezutáni időszakban megindult mélyművelésű bányászat miatti vízkitermelés a 
karsztvízszint jelentős süllyedését idézte elő. A bányászati tevékenység erőteljes csökkené-
se, a nagy vízkiemelések megszűnése következtében 1990 óta a térségben megindult a 
karsztvízszint emelkedés. Az új egyensúlyi állapot kialakulására a 2000 utáni években lehet 
számítani. A karsztvízbázisok szennyeződésekre fokozottan érzékenyek, minőségüket a 
felszínről beszivárgó szennyeződések alapvetően meghatározzák. Jelenleg még Tokodaltáró 
térségében a karsztvíz nem szennyezett. Nyílt karszt területek a vonatkozó jogszabály sze-
rint a 0210/4 és 0190/14 hrsz telkek. 

A Gete aljában korábban kialakított tó, amelynek környezete kedvelt rekreációs terület volt, 
napjainkra jóval kisebb méretűre zsugorodott. A tó vízutánpótlását a bányából kiemelt 
karsztvíz adta, amely "forrás" a bányászati nagy vízkiemelések megszűntével szintén meg-
szűnt. A tó vízutánpótlása jelenleg nem biztosított. 

Felszíni vízfolyás a közigazgatási területen nem található. 
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A térségi ivóvízellátását az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. biztosítja, jelenleg a szükséges víz-
mennyiséget az Esztergom-Dorog Vízmű üzemből jut a településre. Tokodaltárón az ivóvíz-
hálózat az önkormányzat tulajdonában van, és csatlakozik a regionális rendszerhez.  

Tokodaltárón a csatornahálózat üzemeltetését is az ÉDV Zrt. végzi, a szennyvíz a dorogi 
tisztítótelepre kerül. A dorogi szennyvíztisztító kapacitása 5000 m3/d, kihasználtsága, 40%-
os. Az iszapkezelés megoldott. A telep regionális feladatok ellátására is alkalmas. A közel-
múltbeli fejlesztés eredményeként működése kielégíti az EU követelményeit.  

A terület nitrátérzékenysége miatt a településen a mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelemről gondoskodni kell. A területen a mezőgazdasági 
termelés és így a műtrágya kijuttatása sem jelentős. 

A felszín alatti vizek és a földtani közeg minőségi védelme érdekében meg kell követelni, ill. 
ellenőrizni kell a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak (fokozottan érzékeny és 
kiemelten érzékeny), a felszíni vizek tekintetében a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, vala-
mint a 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet előírásainak betartását.  

A település beépített területe közművesített, az ipari üzemek környezetvédelmi engedély 
alapján, korszerűen és ellenőrzött körülmények között működnek. A nyílt karsztos, félig fe-
dett helyeken új beépítést, szennyező tevékenységet nem terveznek megvalósítani.  
 

Hulladékgazdálkodás 

A szilárd kommunális hulladékokat a Saubermacher Magyaroszág Kft. gyűjti össze, és a 
bicskei regionális hulladéklerakó-telepre szállítja. 

A településeken szervezett szelektív hulladékgyűjtés nincs, de a hagyományos kerti kom-
posztálás megfigyelhető. A külterületen jelentős illegális hulladék lerakás nem figyelhető 
meg, az eseti szennyezéseket az önkormányzat szükség esetén felszámolja. 

A települési hulladék mennyiséget a kerti komposztálás és a szervezett szelektív hulladék-
gyűjtés csökkenthetné, ez részben szemléletformálással, részben – állami vagy EU-s forrás 
segítségével – kistérségi összefogással oldható meg. 

Az érvényben lévő jogszabályok alapján a lakó- vegyes és intézményi funkciójú különleges 
területen kizárólag a lakosság alapvető ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén 
engedélyezhető veszélyes hulladékot eredményező tevékenység nem folytatható. A veszé-
lyes hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet, kezelésük szabályait a 2000. 
évi XLIII. tv., illetve a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet még hatályos előírásai tartalmazzák. 

Az építéssel összefüggésben továbbá egy új hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabály, az 
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM együttes rendelet emelendő ki. E rendelet előírása szerint amennyiben a bontási vagy 
építési tevékenység során az egyes építési vagy bontási hulladékfajták valamelyikének 
mennyisége eléri a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott küszöbértéket, a Rendelet 
értelmében ún. építési, ill. bontási hulladék tervlapot kell készíteni (a keletkező hulladékok 
mennyiségének, a kezelés, ill. ártalmatlanítás módjának feltüntetésével), melyet az engedély 
iránti kérelemmel együtt az engedélyező hatóságnak kell benyújtani. Az építési, illetve bon-
tási hulladékok gyűjtését a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell megoldani, keze-
lésre csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezeteknek adhatók át. 

A településen a csatornahálózat kiépült, ezért a kommunális folyékony hulladék már nem 
jelent komoly szennyező forrást. A meglévő szennyvízszikkasztás aránya csökken, de kis 
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mértékben is veszélyezteti a karsztvizek minőségét, ezért új építkezés esetén csak korszerű 
szennyvízkezelési megoldás engedélyezhető. 

Az ipari, üzemi telephelyeken a kommunális hulladékokon kívül az alábbi nem veszélyes 
termelési hulladékok keletkeznek: 

− KONIX (DBR Brikettgyár Kft):  
− szén (lakossági felhasználásra alkalmatlan) 
− fémhulladék: 50 000 kg/év 

− Rosenberg Hungária Kft: 
− papír és műanyag göngyöleg. 300 kg/év 
− fémhulladék: 212 t/év 

− Tokodaltárói Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft: 
− acélháló: 36 t/év 
− reve hulladék: 12 t/év.  

Veszélyes termelési hulladékok négy telephelyen keletkeznek: KONIX (DBR Brikettgyár Kft), 
Rosenberg Hungária Kft, Dr. Meleghy Szerszámgyár és Présüzem Kft és a Tokodaltárói 
Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft. Általánosságban elmondható, hogy a veszélyes hulladékok 
telephelyeken belüli ideiglenes tárolása megfelel az előírásoknak, a veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítását arra feljogosult szervezetek végzik. A KONIX (DBR Brikettgyár Kft.) és a 
Rosenberg Hungária Kft. a Dorogi hulladékégetőbe szállítja veszélyes hulladékait, a Dr. 
Meleghy Szerszámgyár és Présüzem Kft.-től a Palota Környezetvédelmi Kft. veszi át ártal-
matlanításra a veszélyes hulladékokat.  

Az egyes telephelyeken keletkező veszélyes hulladékok éves mennyisége 1998-ban 
veszélyes hulladék fajtája  éves mennyisége 

KONIX (DBR Brikettgyár) Kft. 
fáradt olaj (kazán olajcsere történt) 5 400 kg 
bitumenes tetőfedő anyag 4 500 kg 
(fáradt olaj) * (3 310 kg) * 
(olajiszap) * (1 620 kg) * 
(tartálytisztításból származó iszap) * (2 930 kg) * 
(szén-olaj keverék) * (18 500 kg * 
(olajos rongyok, ruhák) * (780 kg) * 

Rosenberg Hungária Kft.
fúráshoz, csiszoláshoz használt emulziók 2 kg 
fúráshoz, csiszoláshoz használt olajok 2 kg 
műanyag göngyöleg 10 kg 
olajjal szennyezett fűrészpor 10 kg 
olajjal szennyezett textilia 4 kg 
festékmaradék 2 kg 
festékes doboz 10 kg 
festékes textilia 2 kg 

Dr. Meleghy Szerszámgyár és Présüzem Kft. 
fáradt olaj  
olajos rongy, - védőkesztyű 820 kg 

Tokodaltárói Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft. 
különböző kenőanyagok  

* -gal jelölt veszélyes hulladékfajták és mennyiségei 1997. évi adatok. A DBR Brikettgyár Kft. - KONIX 
esetében a jellemző veszélyes hulladékfajták bemutatása miatt tüntettük fel az 1998. évin kívül az 
előző, 1997. évi adatokat is. 
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Környezeti zaj 

Tokodaltáró közigazgatási területén a környezeti zaj közlekedési és ipari eredetű. 

A 10.sz. főközlekedési út mentén az elmúlt években ismereteink szerint környezeti zajszint 
mérések nem történtek. Azonban valószínűsíthető, hogy az út menti lakóterületek mind nap-
pali, mind éjjeli időszakban jelentős környezeti zajszinttel terheltek. 

A településen áthaladó Esztergom-Komárom vasútvonaltól 25 m-re számításaink szerint 
nappal 48 dB, éjjel 46,5 dB környezeti zajszint lép fel. (A vasúti közlekedésből származó zaj-
szinteket a vasúti igazgatóságtól megkapott forgalmi adatok alapján a "Vasúti közlekedési 
zaj számítása" c. MSZ 07-2904-1990 sz. szabványban ismertetett módszerrel számítottuk ki. 
Nemcsak a személy-, hanem a teherforgalomra vonatkozó adatokat is megkaptuk, így szá-
mításaink során az összes forgalmat figyelembe tudtuk venni.) 

Az elmúlt évek során a település jelentősebb ipari, üzemi létesítménye körül történt környe-
zeti zajszint mérés.  

Az egykori KONIX – ma DBR Brikettgyár Kft környezetében 1997-ben történt hatósági 
zajszintmérés, amely során az Orgona u., a Kossuth Lajos u. és a József Attila u. néhány 
lakóépületénél határérték túllépést állapítottak meg. A Környezetvédelmi Felügyelőség köte-
lezte az Rt.-t a túllépések megszüntetésére. Ismereteink szerint ez még nem történt meg. 

A Rosenberg Hungária Kft. térségében 1998. júliusában történt környezeti zajszint mérés. A 
Rosenberg Hungária Kft. telephelyének térségében környezeti zaj ellen védendő létesítmé-
nyek, családi házak, az üzem É-ÉK-i oldalán a 10.sz. főközlekedési út túloldalán találhatók. 
A zajszint mérés során a telephely környezeti zajkibocsátását megfelelőnek minősítették. 
Megjegyzendő, hogy a lakóépületek előtt oly magas volt a 10.sz. út forgalmából származó 
közlekedési zaj, hogy az üzemi zajszint külön nem volt értékelhető. 

Tokodaltárói Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft. telephelye körül 1998 végén történtek környe-
zeti zajszint mérések, amelyek során zajterhelési határérték túllépést nem észleltek. 

Dr. Meleghy Szerszámgyár és Présüzem Kft. térségében környezeti zaj ellen védendő léte-
sítmény nem található. Üzemen belüli, munkavédelmi szempontú zajszint méréseket 1995. 
májusában végeztek, amely mérések eredményeképpen védőfelszerelések használatát írták 
elő. 

A környezeti zaj és rezgésvédelemre vonatkozó előírásokat az új utak és lakóterületek kiala-
kításánál figyelembe kell venni. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket 
úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helységben 
a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek és a 
védendő területeket úgy kell kijelölni, hogy a külön jogszabály szerinti zajterhelési határérté-
kek - a belső terekben - teljesüljenek. A zaj- és rezgésvédelmi előírásokat és határértékeket 
a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet és a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartal-
mazza. 

 

2. Környezeti értékelés  

A környezeti értékelés a településrendezési terv megvalósulása során várható környezeti 
következményeket hivatott feltárni és a tervet ennek alapján értékelni. Az értékelés folyamán 
lehetőség nyílik a környezeti szempontoknak a döntéshozási folyamat minél korábbi fázisá-
ban történő integrálására és az előreláthatóan káros hatásokkal járó folyamatok kiszűrésére. 
Az értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, feltételek ke-
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rüljenek beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet károsodásának elke-
rülését biztosítják.  

 

A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

Az érvényben lévő 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése értelmében Tokodaltá-
ró Község Településrendezési terve elkészítése során környezeti vizsgálat lefolytatása szük-
séges. 

A környezeti értékelés a 2/2005. Korm. rendelet (I. 11.) 4. sz. melléklete alapján, a terv tar-
talmának és részletezettségének megfelelően meghatározott tematika szerint került kidolgo-
zásra, az OTÉK 3§(3) bekezdésének értelmében a Környezetalakítási alátámasztó munka-
rész részeként. 

A tervezés megkezdésekor az államigazgatási szervek - köztük a környezet védelméért fele-
lős szervek - a tervezés megkezdéséről és a tervről tájékoztatást kaptak. A környezeti érté-
kelésre vonatkozó észrevételeket, és az 1997. évi LXXVIII. törvény az Étv. 9.§. (2) bekezdé-
sének b) pontja szerinti tájékoztatásra érkező, környezeti szempontból releváns információ-
kat a környezeti értékelés készítésénél figyelembe vettük.  

Az érintett nyilvánosság a helyben szokásos módon értesülhetett a tervezés megkezdéséről, 
illetve a környezeti vizsgálat lefolytatásáról. A településrendezési tervet az egyeztetési anyag 
összeállítását megelőzően a Területi Tervtanács részére benyújtottuk, valamint az Önkor-
mányzat Képviselőtestületet tárgyalta. 

A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat adatszolgáltatása, va-
lamint a területre vonatkozó tervek felhasználásával készült. A tervezési munkát és a kör-
nyezeti értékelést a környezeti elemekre, hatótényezőkre, a táji, természeti értékekre és kor-
látozó tényezőkre kiterjedő vizsgálat előzte meg. 

 
A terv rövid ismertetése 

A Településrendezési terv felülvizsgálata során a terv jóváhagyása óta eltelt időben fellépő 
módosítási igények és jogszabályi változások kerülnek beépítésre.  

A módosítások új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járnak.  

A beépítésre szánt területeken belül a korábban fejlesztésre szánt területek részletes szabá-
lyozásával biztosít a terv fejlesztési területet, új beépítési lehetőséget. A belterületen a kor-
szerű lakásigényeknek nem megfelelő egykori bányászházak átalakítására, átstrukturálására 
tesz javaslatot. Új gazdasági területként egy teleksáv került kijelölésre a lakótelkek végéből a 
Rácsgyár mellett, új lakótelkek kialakítására ad lehetősédet a Sallai utca feletti tömböt feltáró 
út. A település észak-keleti részén a korábban tervezett lakóterületi fejlesztés nem valósult 
meg, a tervben itt jelöltük ki a temetőt és egy nagyobb közparkot. 

A környezetvédelem szempontjából a terv célja a védendő, sérülékeny, illetve korlátozó ele-
mek (pl. természetvédelmi) átvezetése, a védelem biztosításának hatékonyabb elérése. 
Ezért az ökológiai hálózat – folyosó területbe és Natura 2000 területbe tartozó erdők a tele-
pülés déli részén véderdő övezetbe kerülnek. 

A környezeti értékelés tárgyát a környezetre hatást gyakorló, a jelenlegi állapothoz képest 
kisebb területhasználat változások képezik. A területen nagy volumenű változtatás nem tör-
tént.   



TOKODALTÁRÓ   TRT 2011                                                                                                              ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ‐   
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F (36-1) 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu                   23 

vezető tervező:R.Takács Eszter 
 

A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 

 

Átfogó értékelés  

A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - különösen azok 
környezetvédelmi céljainak - való megfelelés értékelése: 

Tokodaltáró településre az OTrT és a részletesebb megyei terv – KEMTrT intézkedései 
együtt érvényesek. Környezeti vonatkozásai miatt a községek közigazgatási területét érintő-
en az alábbi térségi övezetek emelendők ki: 

 

Az Országos ökológiai hálózat övezetei 

Kiváló termőhelyi adottságú szántó terület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú erdő terület övezete 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

 

Tájképvédelmi területek övezete 

Csúszásveszélyes területek  

Vízeróziónak kitett terület  

Honvédelmi és katasztrófavédelmi területek övezete 

Fenti korlátozó tényezők a településrendezési terv készítésénél figyelembe vételre kerültek, 
a táji, természeti értékek és a tájkép védelme kiemelt hangsúlyt kapott. A térségi és országos 
terveknek való megfelelést külön fejezetben is tárgyaljuk. 

• Az országos ökológiai hálózat területe a településrendezési terven a magasabb ren-
dű tervek vonatkozó tervlapját figyelembe véve került lehatárolásra, a Nemzeti park 
digitális adatszolgáltatása alapján. Beépítésre szánt terület az ökológiai hálózat terü-
letét nem érinti. A táji, természeti értékeinek megőrzése véderdő besorolással, illetve 
a HÉSZ-ben megfogalmazott szabályokkal biztosított. 

• Az országos, illetve a térségi területrendezési terveken meghatározott tájképvédelmi 
terület lehatárolása a táji, tájképi értékeket, illetve a területek tájképi érzékenységét 
figyelembe véve a településrendezési tervben pontosításra került. Az érintett terüle-
teken beépítésre szánt területet nem jelöltünk ki. 

Összességében elmondható, hogy a térségi területrendezési terv térségi övezetekre vonat-
kozó, környezetvédelmi, természetvédelmi vonatkozású előírásai a településrendezési terv 
készítése során figyelembe vételre, a HÉSZ-be beépítésre kerültek. 



TOKODALTÁRÓ   TRT 2011                                                                                                              ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ‐   
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F (36-1) 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu                   24 

vezető tervező:R.Takács Eszter 
 

 

A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata 

 

A település elsődleges környezetvédelmi célja a felszíni alatti vizek és a csapadékvíz rende-
zése és a roncsolt területek rekultivációja, mely összefügg a külterületi területhasználat mó-
dosulásával. Ennek jogszabályi hátterét a HÉSZ-ben rögzítettük. A település területére vo-
natkozóan települési környezetvédelmi program nem készült, a településre a III. Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban (NKP) meghatározott környezetpolitikai célkitűzések, vala-
mint ez utóbbi alapján a tematikus akcióprogramokban megfogalmazott feladatok a megha-
tározók.  

- Környezettudatosság, fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése 
- Egészséges vízminőség 
- Levegőminőségének javítása 
- Zajterhelés csökkentése 
- Települési környezetvédelmi és környezetbarát közszolgáltatások 
- Természeti és táji értékek védelme 
- Talajok védelme és környezetbarát mezőgazdaság 
- Területi vízgazdálkodás és jó állapotú vízkészlet biztosítása 

A településrendezési terv készítése során ezek a célokat figyelembe vettük, a hatályos jog-
szabályok előírásaira felhívtuk a figyelmet és a HÉSZ előírásaiban alkalmaztuk. A település 
ipari jellege és a 10-es út átmenő forgalma a legjelentősebb környezeti adottság, ezen nehéz 
változtatni.  

A természetvédelmi, tájvédelmi szempontból értékes, sérülékeny területek –ökológiai hálózat 
területe, Natura 2000 terület – Ev3 - védett erdő övezetbe kerültek besorolásra, mely a kiala-
kult értékes tájhasználat megőrzését, a tájkarakter védelmét biztosítja. 

A településen a korábban fejlesztésre szánt területek részletes szabályozásával biztosítunk 
fejlesztési területet, csak minimális új beépítésre szánt terület került kijelölésre. Az újonnan 
beépülő területeken a HÉSZ-ben rögzített környezetvédelmi szabályoknak meg kell felelni.  

Az ökoszisztémák védelmét, mint fontos környezetvédelmi célkitűzést szolgálja az ún. bioló-
giai aktivitás érték fogalmának bevezetése, mely „egy adott területen a jellemző növényzet-
nek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mu-
tató érték” (Étv. 2. §. 30. pont), s mely alkalmas lehet a kondicionáló felületek változásának 
nyomon követésére. Az Étv. 8. §. 2) b) pontja előírása szerint „az újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás 
értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.” A törvényi szabályo-
zás biztosítja, hogy új beruházások ne járjanak a település ökológiai viszonyainak radikális 
romlásával. 

A településen új beépítésre szánt terület egy helyen kerül kijelölésre: a 10-es út melletti ter-
vezett 50 méteres véderdő sáv Gazdasági-ipari övezet besorolásba kerül 1,5 ha területen. A 
terület jelenlegi hasznosítása mezőgazdasági szántó, erdősülés nincs. Az 50 méteres védő-
távolságon belül az előírások szerint a zöldfelületet min. 80%-ban kétszintű növényzettel kell 
kialakítani. A fennmaradó területrészen fásított parkoló, burkolt út stb. alakítható ki, épület 
nem helyezhető el. A meglévő és tervezett területhasználatok biológiai aktivitásértéke 
egyensúlya biztosítható: 
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meglévő tervezett 
Terület-
használat 

Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 

Biológiai 
aktivitásérték:

Terület-
használat 

Érték-
mutató 

Terület-
nagyság 

Biológiai aktivi-
tásérték  

Má 3,2 1,5 ha 4,6 2 szintű 
növényzet 6 1,2 ha 7,2 

    burkolt 
felület 0 0,3 ha 0 

   Σ 4,6    Σ 7,2 

A tervezett módosítások hatására a biológiai aktivitásérték a település közigazgatási terüle-
tén belül nő. 

 

A környezeti konfliktusok értékelése 

A településrendezési terv a környezeti állapot fokozatos javulását eddig is biztosította, a fe-
lülvizsgálat során a közelmúltban megjelent új jogszabályokat és területi lehatárolásokat is 
beillesztettük. A tervezett módosításokkal a településen a lakókörnyezet és gazdasági terüle-
tek átalakulása környezeti konfliktust nem okoz. 

A település tervezett területfelhasználásának rendszere a környezeti konfliktusok kialakulá-
sának megelőzését alapvetően biztosítja. A településen konfliktus jelent a meglévő tájsebek 
látványa, ezt továbbra is rekultivációra javasoljuk, a területek egy része már növényzettel 
borított, a folyamat beindult.  

Az új beruházások megvalósításakor a betartandó előírások megakadályozzák a környezeti 
károkozást. A HÉSZ-ben a hatályos jogszabályok rögzítésre kerültek, ezek betartásával a 
környezeti károk megakadályozhatók. 

 

Részletes értékelés  
 

A környezeti elemekre gyakorolt hatások értékelése 

A levegőre gyakorolt hatások 

A településen jelentősebb levegőterhelést okozó létesítmény megjelenésével nem kell szá-
molni, ugyanakkor a fejlesztési területek (lakó-, és gazdasági területek) térségében - a meg-
növekvő közlekedési eredetű légszennyezésnek, valamint a megjelenő fűtésnek, esetleg 
üzemi eredetű légszennyezésnek tulajdoníthatóan – lokálisan a légszennyező anyagok 
mennyisége emelkedhet. 

A tervben a meglévő zöldfelületi elemek (zöldterületek, összefüggő belterületi kertek, út men-
ti zöld sávok) védelme, új zöldfelületi elemek (zöldterületek, védő erdők) megjelenése, vala-
mint a HÉSZ-ben és SZT-n meghatározott zöldfelületi feltételek (minimális zöldfelületi arány, 
többszintű növényzet arányának meghatározása) biztosítják, hogy levegőminőség-romlás ne 
következzen be. 

A levegőminőség romlásának, környezetártalmi konfliktus kialakulásának megakadályozását 
szolgálja a tervben a gazdasági területek körüli védősáv, illetve beültetési kötelezettségű 
sávok kijelölése. 
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A talajra, földre gyakorolt hatások 

Az újonnan kijelölésre került beépítésre szánt terület nincs, de a részletes szabályozás alap-
ján eddig nem használat területek épülnek be. A Részletesen szabályozott Ovit-telep melletti 
terület jelenleg mezőgazdasági terület, a Sallai utca melletti kertek részben gyümölcsösként 
hasznosítottak, nagyrészt parlagok. 

A mezőgazdasági területeken megvalósuló fejlesztési területek esetében fontos a beruházás 
ütemezett megvalósítása tájhasználati, tájképi okokból. A tervezett beépítés a környező ter-
mőterületeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem rontják, mezőgazdasági zárványterü-
letek nem alakulnak ki.  

A talajvédelem érdekében a beruházót kötelezettségek terhelik, a beépítéssel érintett terüle-
ten humuszmentést kell végezni. A humuszvagyon védelmével az építési engedélyezési 
tervben külön munkarészben kell foglalkozni, amennyiben a beépítendő terület nagysága 
meghaladja a 400 m2-t, az építési dokumentációnak tartalmaznia kell talajvédelmi (humusz-
mentesítési) tervet is. Kedvező, hogy a letermelt humusz felhasználását a terv a lehetősé-
gekhez mérten helyben javasolja. Ezt ösztönzi a beruházással érintett területen fel nem 
használt humuszos termőréteg mennyisége után a jogszabályban meghatározott talajvédel-
mi járulék fizetési kötelezettség is. 

A HÉSZ-ben szereplő, a földtani közeg védelmét szolgáló előírások (parkolófelületek kialakí-
tására, szennyvíz- és hulladékkezelésre, csapadékvíz elvezetésre vonatkozó előírások stb.) 
biztosítják, hogy a létesítmények elhelyezése során a földtani közeg védelme kellő odafigye-
lést kapjon, a földtani közeg ne károsodjon. 

A vizekre gyakorolt hatások 

A felszín alatti vizek a területhasználat meghatározásánál figyelembe vételre került.  

A beépített területeken, elsősorban a gazdasági területeken és a meredek lakóterületeken a 
csapadékvíz elvezetésére és minőségére kiemelt figyelmet kell fordítani a vizek minőségé-
nek megőrzése érdekében. A vonatkozó vízvédelmi jogszabályok és a HÉSZ-ben a beépí-
tésre szánt területekre meghatározott környezeti feltételek (szennyvízkezelésre és csapa-
dékvíz-elvezetésre, parkolók kialakítására vonatkozó szabályok) betartásával, illetve hatósá-
gi ellenőrzéssel a vizek szennyeződése megakadályozható. 

Élővilágra gyakorolt hatások 

A tervmódosítás az élővilágot alapvetően nem veszélyezteti. Természetvédelmi szempontból 
értékes területen, védett területen fejlesztés nem terveztünk.  

A fejlesztések, új beépítések célterületei korábban mezőgazdasági hasznosítású területek, 
ma parlagok, ahol zavart vegetáció található, természetvédelmi szempontból értékes nö-
vényzet nem jellemző. 

Épített környezetre gyakorolt hatások 

A települési karaktert és hagyományokat, illetve az adott terület funkcióját figyelembe véve 
kerültek meghatározásra az egyes építési övezetek beépítési feltételei. A tervezett fejleszté-
sek védett, illetve védendő, értékes elemet nem veszélyeztetnek. 

A településen a bányászfalu hagyományos épületeinek és beépítési struktúrájának védelmé-
re örökségvédelmi előírásokat építettünk be a HÉSZ-be és javasoljuk egy, az értékeket be-
mutató tanösvény kialakítását. A 6-os házak fokozatos átépülése szerepel a javaslatok kö-
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zött, de az egykori é Strandfürdővel szemben 4 házcsoport és kertjeik skanzen szerű megőr-
zését javasoljuk. 

 

A környezeti elemek rendszereire gyakorolt hatások értékelése 

Tájra gyakorolt hatások 

A tájvédelmet, a tájpotenciál erősítését szolgálja a külterületi erdő övezet átalakítása, az öko-
lógiai folyosó és Natura 2000 területén védett erdő kijelölése gazdasági erdő övezetből.  

A tájban megjelenő kedvezőtlen látványú területek (elsősorban a gazdasági területek) eltaka-
rását, illetve tájba illesztésének elősegítését szolgálják a településrendezési tervben lehatá-
rolásra kerülő védőfásítás, illetve a HÉSZ-ben meghatározott, zöldfelületek kialakítására vo-
natkozó szabályok. A fejlesztések a tájképre negatív hatást, a HÉSZ-ben meghatározott épí-
tési feltételek, zöldfelületi feltételek betartása, illetve megfelelő színvonalú épületek kialakítá-
sa esetén nem gyakorolnak, az előírások nyomán a jelenlegi látvány is javulhat. 

Településre gyakorolt hatások 

A terv elsősorban a meglévő beépített területeken két tömb és a hatos házak területének 
átalakítását tartalmazza. A településen temető terület kerül kijelölésre és hozzá kapcsolódó-
an nagy közpark, zöldfelület. A temető megvalósulásával a település teljesen önállósulhat, 
saját iskola, óvoda, bölcsőde és orvosi ellátás mellett a temetkezést is helyben tudja megol-
dani. A javasolt zöldfelület a teljes település és a környező lakóterületek számára is új sport, 
rekreáció funkciókat jelent és egyben a települési rendezvényeknek is helyet adhat.  

A gazdasági fejlesztésre szánt terület a 10-es út felől feltárva kerül szabályozásra az Ovit 
telep mellett. A terület így a településre legkevésbé zavaró módon épülhet be, és jöhetnek itt 
létre új munkahelyek.  

A módosítások hatására a településen társasházas jellegű lakóterületek alakulhatnak ki a 6-
os házak és a Régi piac területén, a jelenleg rendezetlen területek minőségi lakóterületté 
alakulhatnak. A Sallai utca feletti tömbben a legszebb kilátású domboldalon új lakóházak 
épülhetnek, az ott lakók a telkeik végét megoszthatják, értékesíthetik. A fejlesztések hatásá-
ra a lakos szám nő, a településen új munkahelyek jöhetnek létre, a meglévő jól prosperáló 
gazdasági tevékenységek további területhez juthatnak. 

Ökológiai rendszerekre, védett területekre gyakorolt hatások 

A településrendezési tervben a nemzeti ökológiai hálózat elemei és a Natura 2000 terület, ex 
lege védett földvár és nyílt karszt területek az érdekelt államigazgatási szervvel egyeztetve 
kerültek lehatárolásra. A területeken beépítésre szánt terület nem került kialakításra.  

Összességében megállapítható, hogy a településrendezési tervben meghatározott 
területfelhasználás és övezeti rendszer jellemzően az ökológiai rendszerek fennmaradását 
segíti elő.  
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Az embert, mint végső hatásviselőt érő hatások értékelése 

Az emberek egészségére, életminőségére gyakorolt hatások 

A településrendezési tervben meghatározott településszerkezet a lakóterületi minőség javí-
tását, élhetőbb község, kellemesebb lakókörnyezet kialakítását célozza. 

Az emberek társadalmi, gazdasági helyzetére gyakorolt hatások 

A tervezett módosítások a lakók igényeit tükrözik, összességében új lakók és munkahelyek, 
gazdasági fejlődés várható, emellett új zöldfelület és temető alakulna ki. Ezek az emberek 
társadalmi és gazdasági helyzetére pozitív hatással vannak.  

A tervezett lakóterületi átalakítások a 6-os házaknál lakók helyben tartásával, ütemezetten 
valósítandók meg. Az újonnan beépülő lakótömbök esetében a helyi, környékbéli közelben 
dolgozók telepedhetnének le.  

 

A környezeti következmények összefoglalása 

A részletes értékelés kapcsán megállapítható, hogy a településrendezési terv intézkedései a 
környezet általános állapotát javítják, a meglévő állapotot megőrzik. A belső területek fejlesz-
tése a település valós igényeinek megfelelő fejlődést biztosít a természeti, környezeti, táji 
értékek megőrzése és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. 

 

A hatások elkerülésére vagy csökkentésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések ha-
tékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 

A HÉSZ előírásaiban a magasabb rendű jogszabályok nem ismétlődhetnek, de a függeléké-
ben a hatályos környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat rögzítettük, ezekre a sza-
bályzat hivatkozik. tervben foglalt javaslatok, az építés feltételeként meghatározott szabályok 
a negatív környezeti hatások minimalizálását segítik elő, segítenek abban, hogy jelentős 
közvetlen, vagy közvetett negatív környezeti hatás, környezetkárosodás ne következzen be. 
A vonatkozó jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása, a terv alátámasztó munkaré-
szeiben megfogalmazásra kerülő, a környezetminőség javítását célzó javaslatok, feltételek 
figyelembe vétele esetén a terv megvalósulása a környezetminőség romlásához, a környe-
zeti elemek károsodásához nem vezet, sőt az általános környezeti állapot javulását eredmé-
nyezi.  

 

Közérthető összefoglaló  

Tokodaltáró Településrendezési terve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgá-
latáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A környezeti vizsgálat lefoly-
tatását a teljes közigazgatási területre készülő felülvizsgálat indokolja. 

A környezeti vizsgálat célja, hogy a terv megvalósulása során várható környezeti következ-
ményeket feltárja, hogy a környezeti szempontból kedvezőtlen változtatások a döntéshozás 
korai fázisában felismerhetők legyenek, s a környezeti elemek és rendszereik, az emberek 



TOKODALTÁRÓ   TRT 2011                                                                                                              ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

PRO ARCH. ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ‐   
Bp. 1085 József krt. 36.  T/F (36-1) 3031075, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu                   29 

vezető tervező:R.Takács Eszter 
 

egészségi állapota és életminősége védelme érdekében szükség esetén további intézkedé-
sek, feltételek a tervbe beépítésre kerülhessenek. 

A terv módosításai között új beépítésre szánt terület kijelölése nem szerepel. A tervmódosí-
tás fő célja a településen temető kijelölése és a jóváhagyás óta eltelt időben felmerült módo-
sítási igények beillesztése. Emellett sor került a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi vál-
tozások miatt szükséges új elemek beillesztésére, melyek elsősorban a környezet és termé-
szet védelmét szolgálják. Az egyeztetési anyag összeállítását megelőzően vizsgálatok ké-
szültek, melyek a hatályos tervben foglalt elhatározások értékelését is tartalmazták a táji, 
természeti és épített értékek, a terület használatát korlátozó tényezők ismeretében.  

A településen a környezeti szempontból aggályos módosítási igény nem merült fel, a telepü-
lésrendezési terv felülvizsgálatával egyidejűleg zajló környezeti értékelés hatására az elkép-
zelések jelentősen nem módosultak.  

A jóváhagyott településrendezési terv a természeti és épített örökségről megfelelően gon-
doskodott, az újonnan kijelölt Natura 2000 és Ökológiai folyosó területekkel kiegészültek. A 
külterületi övezeti rendszer megalkotása a környezetvédelmi, természetvédelmi szempontok 
érvényesítését, szolgálja, és a magasabb rendű törvényekben foglaltaknak megfelel. 

A településrendezési terv módosítás olyan tervi elemet nem tartalmaz, mely a környezet ká-
rosodását, jelentős környezetminőség romlást idézne elő.  

Összegzésként megállapítható, hogy a tervben foglalt elemek, előírások és javaslatok a kör-
nyezeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) és rendszereiket (táj, telepü-
lés, ökológiai rendszer) érő negatív környezeti hatások lehetőség szerinti csökkentését, a 
táji, természeti értékek védelmét kívánják biztosítani. A tervben foglalt környezeti feltételek, 
szabályok kellő biztosítékai annak, hogy a környezetminőség jelentős romlása, a környezeti 
elemek károsodása, valamint az emberek egészségi állapotában, életminőségében negatív 
változás ne következzen be. 

 

5. Közművek 
 

Közművek vizsgálata 

A település vízellátása a teljes község területére kiterjed.  

A jelenlegi hálózati rendszer, a meglévő alaphálózat többszöri bővítésével alakult ki, követve 
a település bővítéseként beépítésre kerülő területeken kialakuló úthálózatot. 

Elsőként a bányászlakásokat és a tisztviselő lakásokat (kolónia - Gete utca - Sallai utca - 
Orgona utca) ellátó alaphálózat épült meg 1918-1923 között. A vízellátó rendszer vízbázisa a 
Laposi kút volt, mely közvetlenül a víztározó medencéket táplálta. A kutat a tározómeden-
cékkel nyomóvezeték kötötte össze, mely a kút felszámolását követően megszüntetésre ke-
rült. Mikor a vízigény megnövekedett, a Laposi kút nem tudta biztosítani, a zavartalan vízellá-
tást, a IV/C és Ágnes-ereszkén keresztül jó minőségű karsztvíz került felhozatalra, ami első 
időkben csak a községet szolgálta, a vízbázis hosszú időn keresztül nem működött, majd 
néhány évvel ezelőtt újra üzembe helyezték és bekapcsolták a regionális ellátó hálózatba, 
mely így a környező települések vízellátásában is szerepet játszik. 

A Sallai utca feletti hegyoldalban elhelyezett a régi 2x250 m3-es medence ma már üzemen 
kívül helyezett, az ezek mellé épült 500 m3 kapacitású újabb tározó medence, játszik szere-
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pet a település vízellátásában. Ehhez az összekötő vezetékhez kapcsolódik a későbbiekben 
fektetett, a 2x1000 m3 dorogi tározómedencékből érkező víznyomó vezeték. 

(A dorogi 2x1000 m3 tározómedencék részben karsztvízzel töltődnek (IV/c ereszkéből), rész-
ben az esztergomi Prímás szigeti vízbázisáról érkező dunavízzel, amit a dorogi és az eszter-
gomi rendszert összekötő vezetéke biztosít.) 

A meglévő vízellátó rendszer csőanyagai (KMPVC – öntöttvas – acél - azbesztcement) - át-
mérői (DN200 – DN100 – DN125 - DN80 stb.) változóak. Az üzemeltetővel folytatott egyezte-
tés során elhangzott, hogy a települési ellátó hálózat állapota nagyon elavult, rossz, sok ut-
cában egymással párhuzamosan futó változatos keresztmetszetű és anyagú gerincvezeté-
kek húzódnak, a bekötések hol egyikhez, hol a másikhoz csatlakoznak. A hálózat szakaszol-
hatósága igen alacsony szintű, egy – egy hibaelhárítás csak nagyobb településrészek teljes 
lezárásával oldható meg. A régi vezetékek rossz állapota miatt gyakoriak a meghibásodások. 

Az ivóvíz hálózat négy körzetre osztható: 

• 1918-1923 között épült bányász kolónia, 
• 1960-as években épült Imre telep, 
• 1950-1960 években épült bánya ipartelep, 
• 1981 – 1982-ben épült új telep. 

Lakósok száma: 3.200 fő. 

A település átlagos vízfogyasztása: 250 - 400 m3/nap (90.000 m3/év – 77.000 m3/év). 

A struktúraváltást követően a Dorogi Szénbányák Vállalatot felszámolták, aki addig a vízbá-
zissal együtt a település vízellátó rendszerét üzemeltette, majd jogutódja az INFRASTRUK-
TÚRA Kft. lett. Jelenleg az ÉDV Zrt. üzemelteti a vízbázisokkal együtt, kivéve a IV/c 
ereszkét, ami az AQUA EUROPA Kft. tulajdonában és kezelésében van, akiktől az ÉDV Zrt. 
megvásárolja a karsztvizet. 

Összefoglalva a település vízellátása mennyiségi és minőségi szempontból a regionális 
rendszerbe való bekapcsoltság miatt jó és üzembiztos, a belső elosztóhálózat viszont rossz 
állapotú felújításra szorul. 

 

Szennyvízcsatornázás.  

A lakott terület szennyvízcsatorna hálózata közel 10 éve épült, mely behálózza a község 
teljes területét.  

A meglévő iparterület szennyvizét még a múlt században megépült csatorna gyűjti, melynek 
nyomvonala az iparterületen végighalad, majd közterületre érve, keresztezi a MÁV vágányo-
kat a pályaudvar alatt, és a Tokod Üveggyár szennyvízcsatorna hálózatához csatlakozik, 
melynek befogadója a táti szennyvíztisztító telep. 

A meglévő szennyvízcsatorna hálózat nagy része gravitációs rendszerű.  

Két átemelő beiktatása vált szükségessé az adott terepviszonyok értelmében, egy az Orgo-
na utcában, míg a másik a végátemelő, a vasút mellett, a Vasút utcában elhelyezve. 

A végátemelő utáni nyomott vezetékszakasz a vasúttal párhuzamosan halad Esztergom 
Kertváros felé, majd keresztezi a vágányokat és érkezik a befogadóhoz, ami a dorogi 
szennyvíztisztító telep. 

Jelenleg a dorogi szennyvíztisztító telepre érkező összes szennyvíz mennyiség: ~180-200 
m3/nap. 
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A település szennyvízcsatorna hálózata, a meglévő lakóingatlanok számához viszonyítva 
mintegy 80 – 85 %-ban kiépített, mely részek ingatlanjainak 95 %-a rákötött a hálózatra. 

Lakósok száma: 3.200 fő 

Átlagos napi szennyvízmennyiség: ~63 - 80. l/nap/fő. 

 

Csapadékvízelvezetés. 

A települést ÉNy-i irányban kettészeli a 10 sz. közút, melynek két oldalán helyezkedik el a 
kül és belterület, amit északra behatárol a Dorog-Tokod valamint Almásfüzitő-Esztergom 
MÁV vágányrendszer, valamint délről a Gete hegy öleli körül. 

A terület közel észak - déli irányban, valamint kelet-nyugat irányban lejt.  

A község területének a mélypontja Bányász utca végén, a MÁV vágányok mellett található. 

A község vízgyűjtő területe közel ~242 ha. 

A községben meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer üzemel. A település szintbeli elhe-
lyezkedése révén, három önálló egység biztosítja a területre lehullott csapadékvíz össze-
gyűjtését és tovább vezetését. 

Az elvezető rendszer alkotóelemei részben nyílt árkok, melyek keresztmetszetei változatos 
formációkban vannak jelen, részben burkolt kivitelben, részben burkolatlan földárokként. To-
vábbá zárt csatorna szakaszok működnek, és fedlapokkal lefedett árkok. 

Az összegyűjtött csapadékvizet elvezető műtárgyak áthaladnak a 10. sz. és az 1118 sz. köz-
út alatt, majd keresztezik a MÁV vágányokat, meglévő két teknőhíd és egy négyszögszelvé-
nyű áteresz formájában. 

A csapadékvíz elvezető rendszer első szakasza a kérdéses terület DK-i része a Bányász 
utcáig. Ezen szakasz kiépítettsége hiányos, nem kezeli a külterületről érkező csapadékvize-
ket, mely több irányból érkezik a területre, valamint a belterület vízmentesítése sem kielégítő.  

Dorog irányában külterületen, 10 sz. közutat meglévő átereszek keresztezik, melyek a 10. 
sz. közút bal oldalán elhelyezkedő hegyoldalról érkező csapadékvíz mennyiségét fogadják, 
átvezetik alatta és a közutat határoló töltés oldalán, szétterül a területen, a belterületi határ-
hoz legközelebb eső átereszből érkező nagy mennyiségű víz, továbbvezető árok hiányában 
a Váci utca telkein komoly károkat okoz. 

A Bányász utca felső szakaszához érkező csapadékvizet, ami részben külterületről, részben 
belterületről, a Sallai utca felől érkezik, az utca elvezető árkának hiánya miatt nem kezelhető. 
Átfolyik a Bányász utcán, és a Bányász utca és a Népbolt utca közötti keskeny kis utcákban 
lévő kétoldali négyszög szelvényű árkokba jut, amiknek befogadója a Népbolt utcai csapa-
dékvíz elvezető csatorna. Heves esőzések, alkalmával, ami a 2010 évben többször jelentke-
zett, az érintett területen komoly károkat okozott, mivel a meglévő kis szelvényű árkok leve-
zető képességének nagysága, szelvénymérete nem elegendő ezen vízmennyiség fogadásá-
ra és továbbvezetésére. Így havária helyzetet idézett elő lefolyásának útját álló ingatlanok 
kertjeiben és pincéiben. 

A Bányász utca alsó szakasza nyomvonalának meghosszabbításában található, a MÁV vá-
gányok alatti azon csapadékvíz átvezető műtárgy, egy teknőhíd (mérete1,34 m x 2,50 m), 
ami hivatott az itt összegyülemlő csapadékvíz vágányok alatti átvezetésére. A vágányok ke-
resztezése után mesterséges nyílt árokként folytatódik a teknőhíd, ami a Kis Dunához csat-
lakozó árokrendszer végszakasza.  
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A kérdéses teknőhíd: 

• az Almásfüzitő – Esztergom vonalat annak 353+68 szelvényben 
• a Dorog – Tokodi vonalat annak 429+40 szelvényében keresztezi. 

Ezen teknőhíd alatt átfolyó összes vízmennyiség több irányból érkezik, az új telep felől, ami-
nek gyűjtő árka a vasúttal párhuzamos nagy átmérőjű (2,00/1,00 m) trapéz szelvényű árok-
ban, és a Bányász utca és környéke felől nyílt árkokban összegyűjtve. 

A csapadékvíz elvezető rendszer második szakasza a Bányász utca és a Népbolt utca, 
valamint a Sport utca közötti terület csapadékvíz elvezetését „próbálja” biztosítani. Ezen 
rendszer főgyűjtője a Népbolt, és Sport utcában húzódik mely befogadója a Bányász utca és 
a Népbolt utca, valamint a Sport utca közötti kis utcák egy, illetve kétoldali árkainak, a Sallai 
utca árkának és magának a Népbolt utcának is. Ezen csatorna keresztezi a 10 sz. közutat, 
majd a Sport utcában halad végig, ott már járda alatt elhelyezve, fedlapokkal lefedve. 

A Sport utca folytatásában található a másik teknőhíd, mely segítségével a MÁV vágányok 
alatt átfolyik ezen területről érkező csapadékvíz, ami a vágányok túloldalán lévő vízfolyás-
okon keresztül a fent említett teknőhídon átfolyó vizekkel egyesülve folyik a Kis Duna irányá-
ba. 

A Népbolt, és Sport utcák vonalában húzódik a „bányavíz” elvezető csatorna, ami közvetlen 
a bányából érkező, emelt karsztvizet szállította mindaddig, amíg a bányaművelés be nem 
fejeződött, illetve jelenleg újra funkciója van, a fentiekben említett IV/c ereszke üzembe he-
lyezésével ismét használatba vett táró víztelenítése. Ezen „bányavíz” elvezető csatorna a 
Sport utca hosszán fedett árokként van jelen, az utca bal oldalán, majd a Sport utca végén 
keresztezi a MÁV vágányokat, ami előtt nyílt csatornába torkollik. A vasút túloldalán az átfo-
lyó csapadékvíz elvezető árkokon keresztülhaladva egyesül a korábban megnevezett teknő-
híd alatt átfolyó csapadékvízzel.  

Ezen teknőhíd mérete 0,66 m x 1,00 m  

• az Almásfüzitő – Esztergom vonalat annak 350+51 szelvényben 
• a Dorog – Tokodi vonalat annak 432+57 szelvényében keresztezi. 

Ezen fent említett csapadékvíz elvezető főgyűjtő és a bányavíz elvezető rendszer mely vél-
hetően kör vagy négyszög szelvényű zárt csatorna, és fedett burkolt árokszakaszokból áll-
nak, műtárgyai (aknái stb.) nem láthatóak, így a állapotukról információink nincsenek, annak 
feltárása szükségszerű, hogy eldönthető legyen további sorsa. 

A fentiekben ismertetett két teknőhíd alatt átfolyó csapadékvíz a MÁV vágányok túloldalán 
egyesül, majd a Laposi-dűlőn keresztülhaladva éri el a régi 11. sz. és a 117. sz. közutat, 
azokat keresztezve csatlakozik a Kis Dunához, mint befogadóhoz. A teknőhidak utáni nyílt 
csatornák és vízfolyások állapota rossz növényzettel erősen benőtt, eleve kis eséssel ren-
delkeznek igy több helyen teljesen feliszapolódtak, nagyobb vízmennyiségek érkezésekor 
nem képesek levezetni azokat, ez a vasút vonalában elöntéseket okoz. A fentiek miatt szük-
ség lenne ezen árokszakaszok kitakarítására, kotrására, a problémát az okozza, hogy ezen 
területek már Esztergom közigazgatási területéhez tartoznak. 

A település harmadik csapadékvíz elvezető szakasza, a település ÉK-i területének csapa-
dékvíz elvezetését próbálja megvalósítani, de ezen szakasz állapota kritikus, gyakorlatilag 
működésképtelen.  

A község ÉNY-i részén elhelyezkedő iparterületet déli oldalról övárok határolja kerítésén 
kívül. Az övárok a Tokod - Bajna-i közútra merőleges nyomvonalú, ami a közút előtt befordul 
az ipartelep területére és zárt rendszerként folytatódik. Az iparterületen belül elhelyezkedő 
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vágányrendszert keresztezi, majd átbújik a 1118 sz.-ú közutat határoló kerítés alatt, és itt 
egyesül a korábban épült - XV akna felől érkező bányavíz-elvezető csatornával (nem üzeme-
lő), valamint a közút útárkával, egy víznyelő akna segítségével. Egyesülve, a három irányból 
érkező vízmennyiség, a 1118 sz. közutat csőáteresszel keresztezi, aminek folytatása zárt 
négyszögszelvényű áteresz, ami áthalad a MÁV vágányok, a tokodi rendező pályaudvar 
alatt, aminek mérete 1,00/0,60 m. 

A kérdéses áteresz: 

• a MÁV pályaudvart annak 350+55 szelvényben keresztezi. 

A vágányokat elhagyva ezen áteresz, lakott területen belül (Tokod Üveggyár) fedlapokkal 
fedett, településen kívül burkolt, nyílt árokként volt jelen, melynek befogadója Tát község 
belterületén az Únyi patak volt. 

Az ipartelepen mintegy 20 éve, annak nyugati részén Brikettgyár épült, melynek megvalósí-
tása kapcsán a MÁV pályaudvar bővítésre került, ami nyomvonalilag érintette a MÁV terüle-
tén áthaladó áteresz magasságát. Az új vágányok fektetésekor lecsökkentették ezen áteresz 
magasságát, ami gyakorlatilag üzemképtelenné tette. Ezen átereszt, burkolt, nyílt árok követ-
te, aminek nyomvonala a 10 sz. közút mellett húzódott, ami mára szakaszonként megszűnt, 
több helyen elbontották, betemették, így már sok éve üzemképtelen. Ezáltal megszűnt az 
érkező nagymennyiségű csapadékvíz továbbjutása, a befogadóig történő eljutása.  

Ezen állapot eredményezi, hogy a kérdéses területet körülvevő övárokból, melynek vízgyűjtő 
területe terjedelmes, érkező vízmennyiség egyesülve az útárokban érkező csapadékvízzel a 
MÁV iparvágányok alatti zárt rendszer működöképtelensége miatt továbbfolyni nem tud. 
Ezen állapotból adódóan a rendszerből kibukik, a felszínen szétterül, ami érinti a közutat, 
valamint a sorompónál a MÁV iparvágányok kereszteződését, ahol már nagyobb esőzések 
alkalmával a jelző rendszer üzemképtelenné válik.  

Az Orgona és a Gete utca meglévő hiányosan kiépített csapadékvíz-elvezető nyílt árka által 
hozott csapadékvíz egyesül és a fentiekben ismertetett, ipartelepet határoló övárok vizével, 
mely vízmennyiség szintén a brikettgyári sorompónál jelentkezik az elfolyási hiánya miatt. 

 

Telefonhálózat. 

Tokodaltáró telefonhálózata a Tokod falú területén lévő digitális telefonközpont rendezőjéből 
van ellátva. 

A Rendezőből egy Qv800x4/0,4-s törzskábellel csatlakozik a település telefonhálózata, amely 
törzskábel ellátja a Tokod-Üveggyár hálózatát (Qv800x4/0,4) és Tokodaltáró hálózatát egy 
Qv600x4/0,4-s törzskábelen. Tokodaltáró területe öt nagy elosztó között oszlik meg 

 

Gázellátás 

A meglévő gázellátó hálózat kiépült, mely biztosítja a terület teljes ellátását. 

 

Villamosenergia ellátó hálózat 

A település villamos energia ellátása a 20 kV-os középfeszültségű hálózatról táplált 
20/0,4kV-os transzformátorállomásról történik. A település hét transzformátor körzetre van 
bontva. 
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A települést kelet, valamint dél felől 20, 30, 120 kV-os, észak felől 20, 120 kV-os légvezeté-
kek határolják. A légvezetékek védőtávolsága a 122/2004(X.15) GKM. rendelet szerint 20 és 
35 kV-os esetén 5-5 méter, 120 kV esetén 13-13 méter. 

A település iparterületének energia ellátása a területen lévő 3565,5/0,55/0,4 kV-os transz-
formátor állomásról történik. 

 
Közműfejlesztési javaslat 

A község közműfejlesztésének elsődleges feladata a közműellátottsági hiányok pótlása, 
melyehez kapcsolódik másodlagos feladatként az új beépítésre javasolt területek közműellá-
tásának biztosítása. 

A korábbi tervben (2002. évben) kijelölésre kerültek azon területek, melyek felhasználhatóak 
új lakónegyedek telepítésére. A település szerkezeti terv öt területet jelölt ki fejlesztési terü-
letként, amelynek közműellátásának biztosítására javaslatot adtunk. A korábban tervezett 
lakóterületi fejlesztések nagy része még nem valósult meg.  

A jelen tervben az egyik korábbi lakóterületi fejlesztés helyén közpark és temető kerül kijelö-
lésre. A Sallai utcától délre új lakótelkek alakulhatnak ki a javasolt tömbfeltárás alapján. A 
telkek ellátása a szabályozott közterületen biztosítható. A két módosítás során közel azonos 
mennyiségű telek fejlesztése marad el, illetve kerül kialakításra. 

Tokodaltáró közművesítése közel 100 %-an megoldott. 

 

Vízellátás 

A település vízellátása a teljes község területére kiterjed. 

A vezeték hálózatot jelenleg az ÉDV Zrt. üzemelteti. 

A nyomóvezeték-rendszer fokozatosan épült ki, a jelenlegi vízfogyasztás mennyisége az 
üzemeltető tájékoztatása értelmében ~250 – 400 m3/nap, az évszakok függvényében. 

A község vízellátását biztosító vízbázis a tervezett fejlesztési területek vízigényét messze-
menőkig képes kielégíteni. 

Az alábbiakban felsorolt fejlesztési területek vízellátása megvalósítható a meglévő hálózat 
meghosszabbításával, esetenként megfelelő átmérőjű új gerincvezeték építésével. 

A község vízellátó rendszerének biztonságosabbá tétele érdekében, valamint az új fejleszté-
si területek vízellátásának biztosítására a meglévő hálózaton az alábbiakban ismertetett fej-
lesztéseket, átalakításokat, kiegészítéseket javaslunk megvalósítani.  

• Új fejlesztési lehetőségek ellátása: 

A Sallai utca fölötti beépíthető terület vízellátása a Sallai utca felső szakaszának és a 
Gete utca megvalósítandó körvezetékének összekötésével valósítható meg, egy nyomásfo-
kozó beépítésével. A nyomásfokozó beépítése, a Sallai utca vezetékét kettébontja, itt két 
ágvezeték alakul ki ezen szerelvény beépítésével. 

-A 10 sz. közút jobb oldalán kijelölt új gazdasági terület vízellátását biztosító vezeték, a 
10 sz. közút baloldali padkájában haladó vezetékről ágazik le és a Váci utcától induló, jelen-
legi utolsó utcában lévő nyomóvezetékhez kapcsolódik, körvezetéket alkotva. Megjegyezzük, 
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hogy ezen új telep meglévő rendszere kiépített, bár átmérők vonatkozásában rendellenessé-
gek tapasztalhatóak.  

• A korábbi TSZT-ben (2002) kijelölt fejlesztési területeket érintő és egyéb javaslatok: 

A Gete utca és az Orgona utca közötti területet keresztülszeli a brikettgyár DN125 átmé-
rőjű vízellátó vezetéke. Ennek a kérdéses területről történő kiváltása szükségszerű. 

Javasoljuk a Gete utca tetején, az ott jelenlévő DN125 (brikettgyári) vezetékről történő le-
ágazás megépítését (ezen kiváltás megvalósítást követően), ami Gete utca és az Orgona 
utca közötti terület vízellátó vezetékeként szolgálna. Ezen vezetéket az Orgona utcai veze-
tékhez csatlakoztatva egy biztonságos körhálózatot képez. A megnevezett terület új utcáiban 
ezen körvezetékről építhetőek ki mellékágai.  

A Gete utca két irányból, ágvezetékként működő szakaszainak összekötése javasolt. 

MÁV vágányok túloldalán kijelölt új lakóterület vízellátása megoldható egy vasút alatti 
átvezetéssel, mely után nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A vasút túloldalán a kialakí-
tandó lakóingatlanok vízellátása körvezetékkel megvalósítható. 

A 10 sz. közút, Bányász utca és Sallai utca között, a piac területével határos új terület 
vízellátása, a meglévő Bányász utcai és Sallai utcai vezetékekről oldható meg körvezeték-
ként kialakítva. 

Javasoljuk továbbá a teljes meglévő rendszer rekonstrukciójának folyamatba tételét, mivel a 
meglévő csőátmérők, az üzemelő csövek minősége, a fentiekben említett párhuzamos, sok 
esetben ismeretlen nyomvonal-vezetésű, magántelkeken haladó vezetékek üzemelnek. A 
szakaszolást biztosító szerelvények hiánya az üzemeltetést nehézkessé, költségessé teszi, 
rontva a szolgáltatás biztonságát.  

Tudomásunk van róla, hogy ezen munkálatok folyamatossága fenn áll, sok problémát már 
megoldott az üzemeltető, de ennek folytonosságát célszerű előirányozni.  

Fejlesztésre jelölt területek várható vízigénye  

napi többlet víz mennyiség:   24 m3/nap 

 

 Szennyvízcsatornázás 

A község ÉNy-i területén elhelyezkedő meglévő iparterület szennyvízét a területen végighú-
zódó, sok éve megépült szennyvízcsatorna gyűjti össze és vezeti a tokodi pályaudvar MÁV 
vágányai alatt áthaladva, a táti szennyvíztisztító telepre. Sajnos a csatorna jelen pillanatban 
nem csak kommunális szennyvizet szállít, hanem gyakorlatilag egyesített rendszerként üze-
mel. 

 

Javasoljuk az iparterületen áthaladó, azt behálózó csatornaszakaszon érkező csapadék és a 
szennyvíz szétválasztását, és a kommunális szennyvizek bevezetését megvalósítani a köz-
ség meglévő szennyvízcsatorna rendszerébe, mely új szakasz befogadójaként a Géza utca 
szennyvízcsatornáját jelöljük meg, melynek átmérőjét bővíteni kell.  

 

Lakott területen üzemelő csatornahálózat új, felmerülő probléma nem nehezíti működőké-
pességét. Célszerű felülvizsgálni, hogy minden ingatlan bekötése megvalósult-e. Nem tudni, 
hogy a Sport utca jobb oldalán található fedett árok, ami tudomásunk szerint szennyvizet is 
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szállít, kik vannak rákötve, amit maradéktalanul meg kell szüntetni, mert közvetlenül élő víz-
folyásba kerül. 

Pótlandó a Géza utca és a közúti sorompó közötti terület szennyvízelvezetésének megvaló-
sítása, amit egy nyomott csatornaszakasz oldana meg, a Géza utcai csatornához történő 
csatlakozással. 

A szabályozási tervben megjelölt fejlesztési területek mindegyike beköthető a meglévő rend-
szerbe, részben gravitációsan, részben nyomott szakaszokkal. 

Fejlesztésre jelölt területek várható szennyvízmennyisége: 

keletkezett napi szennyvíz mennyiség:  20 m3/nap 

 

Csapadékvízelvezetés 

A település meglévő csapadékvíz elvezető rendszerét tekintve sok helyen kiegészítésre szo-
rul. 

Elsődleges feladat a meglévő műtárgyak karbantartása, felújítása, valamint a meglévő, nem 
látható elemek feltárása, hogy azok rendbetételének feltételei megállapíthatóak legyenek, 
eldönthető legyen a beavatkozások milyensége, hogy ezen munkálatok elvégzését követő-
en, jól működő rendszer biztosítsa a község csapadékvíz elvezetését. 

A község csapadékvíz elvezető rendszerét részben nyílt árkokkal, átereszekkel és zárt csa-
padékvíz csatornákkal szükséges kibővíteni, fejlesztési területek bekapcsolási lehetőségei-
nek biztosításával. 

A 10 sz. közút bal oldalát határoló külterületi hegyoldalról nagy mennyiségű csapadékvíz 
érkezik a közút baloldalához, ahol a Váci út felett egy áteresz segítségével átfolyik az út jobb 
oldalára és az onnan történő elvezetése nincs megoldva. Sürgős feladat ezen vízmennyiség 
áteresz utáni koordinálása, nyílt árok építése, aminek befogadójaként, a vasúttal párhuza-
mos nagyszelvényű árkot jelöltük meg. Ennek megvalósítása, a kialakult havária helyzet 
megszüntetése érdekében nem tűr halasztást, mivel a Váci út érintett telkeiben komoly káro-
kat okoz a fékezetlenül érkező csapadékvíz. 

Problémaként jelentkezik a település DK-i részének csapadékvíz elvezetése. Ezen település 
részre külterületről is nagy mennyiségű csapadékvíz érkezik, melynek összegyűjtésére és 
elvezetésére három lépésben javasolunk fejlesztéseket elvégezni: 

1. A dorogi területekről ide érkező vizek távoltartását, azok dorogi területen történő kon-
centrálásával és levezetésével. 

2. A település belterülete felett magasodó domboldal mélyvonalában összegyűlő csapa-
dékvíz-mennyiséget egy új, a Váci út feletti, a 10 sz. közúti átereszhez vezető, külterületi 
nyílt tehermentesítő árok vezeti tovább. Továbbá levezető árok építése szükséges, a Sal-
lai utca bal oldali magántelkein keresztülvezetve. A fentiekkel ismertetett tehermentesítő 
árok jelentős mennyiségű csapadékvíztől mentesíti a település belterületét. A levezető 
árok és a Sallai utcában létesülő útárokból érkező vízmennyiség továbbvezetésére, a Bá-
nyász utca teljes hosszában, új csapadékvíz csatorna épül, melynek befogadója a MÁV 
vágányok alatti meglévő teknőhíd előtti meglévő nyílt árok. Ezen csatlakozási ponttól az 
összegyűjtött csapadékvíz mennyiség, a meglévő rendszeren átfolyik a vágányok túlol-
dalára a teknőhíd alatt. 
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Felújításra szorulnak továbbá a Bányász utca és a Népbolt utca közötti keskeny utcák 
kétoldali árkai, melyek befogadója a Népbolt utca alatt haladó csapadékvíz elvezető „bá-
nyavíz” elvezető csatorna. Ezen csatorna pontos feltárását követően, annak szükséges 
rekonstrukcióját javasoljuk elvégezni. Ezen elvezető rendszer a MÁV vágányok előtt előbb 
fedett, majd nyílt árokként üzemel, és kapcsolódik a teknőhídhoz. 

3. A Géza utca, Árpád utca és a Béla utca csapadékvíz elvezető árkainak kiépítése, va-
lamint az új telep egységes vízelvezetésének megvalósítása is feladat, fontos részét kell 
hogy képezze a település csapadékvíz elvezető rendszerének. 

 

A fentiekben megemlített, a 1118 sz. közút padkájában lévő „lefolyástalan” víznyelő akna 
üzemképtelenségének helyreállítását javasoljuk, ami a harmadik vízelvezető szakasz egyik 
műtárgya, mely Tokod falu közigazgatási területén helyezkedik el. Az itt kialakult probléma 
súlyos, ennek megoldása halaszthatatlan. Ezen munkálatok érintik a közutat, MÁV-ot és az 
Önkormányzatokat egyaránt. 

A jelen településszerkezeti terv értelmében a község fejlesztési területei a település külön-
böző pontjain elhelyezettek. A csatolt szakági helyszínrajzon látható, hogy a jelzett új terület-
egységek csapadékvize zavartalanul rávezethető a kiegészítő elemek megépítését követő-
en, a meglévő rendszerre, nyílt árkok, esetlegesen csapadékvíz csatornák segítségével.  

A terepviszonyok biztosítják mindenesetben a gravitációs elvezetés lehetőségét. 

A javasolt bővítések szakaszosak, valamint a megjelölt új lakóterületek bekapcsolása rész-
ben nyílt árkokkal, átereszekkel és zárt csapadékvíz-csatornákkal oldható meg, melyeknél a 
meglévő és épülő csapadékvíz-elvezető egység a befogadó. 

Azon utcákban, ahol meglévő árkok találhatók (normál útszélesség esetén:12,0 - 16,0 m) és 
az útburkolattal ellátottak, a javasolt új árkok a meglévők folytatásaként épüljenek az utca 
egy vagy mindkét oldalán. Magától értetődik, hogy a meglévő árkok állapot-felülvizsgálata, 
és az esetleges felújítások elvégezése szükséges. 

Azon utcákban melyek burkolatlanok és normál szélességűek, ott az előírásoknak megfelelő 
út mintakeresztszelvényt figyelembe véve, kell az árkokat és a műtárgyait elhelyezni. A be-
ruházó feladata ezen burkolatlan utak burkolatának megépítése, mert a javasolt árkokat csak 
ezen munkálatok elvégzése után célszerű megvalósítani.  

Azon keskeny utcákban (a Bányász utca - Sport utca közöttiek), ahol ellehetetlenedik a nyílt 
vízelvezető árok építése, ott vápás kialakítású útburkolatot javasolunk megépíteni. 

A vasút alatti teknőhidak, és az érintett közúti átereszek hidraulikai kapacitása megfelel az 
érkező vízmennyiségeknek, állapotuk közepes, esetlegesen előírhatja az üzemeltető a med-
rük aljának burkolását, illetve szükség szerint, részletes feltárások után, egyéb állagmegóvá-
si vagy javítási munkákat elvégezni.  

 

Földgázellátás 

Tokodaltáró község gázellátó hálózata két ütemben épült. Az I. ütem 1991-ben épült meg, 
kiépítésre került 10.689,0 fm gázvezeték 391 fogyasztói leágazással. 

A II. ütemben, 1993-ban 5209,0 fm gázvezeték készült 100 fogyasztói leágazással. A község 
gázellátását biztosító gázátadó állomás 16.000 Nm3/h kapacitású. A jelenlegi és szolgáltatott 
gáznyomás 4 bar. A névleges szolgáltatott gáznyomás 3 bar. A nyomásszabályozó állomá-
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son csúcsidőben a tényleges nyomás 2,4 bar. A nyomásszabályozó rendszer 4 báros gáz-
nyomás kiadására alkalmas, tehát a fejlesztésnek nincs akadálya. 

A várható fejlesztés kapcsán kialakítandó lakóterületek lakások száma alapján fölgázfo-
gyasztás vonatkozásában 530-700 Nm3/h bővítési igénnyel lehet számolni. A jelenlegi iparte-
rület ipari üzemei hosszú távú gázigény bővítést nem terveznek. 

A fentiek alapján a gázátadó állomás bővítése nélkül a jelentkező hosszú távú gázigény ki-
elégíthető. 

 

Villamosenergia ellátás 

Tokodaltáró község az EON. energiaellátási területén helyezkedik el. A települést kelet illet-
ve dél felől 20,35,120 kV-os, északról 20,120 kV-os távvezetékek határolják. Tokodaltáró 
ipari területének energia ellátása 35 kV/os feszültségszintű, jelenleg a távvezetékek által 
táplált 35/5,5/0,5/0,4 kV-os transzformátor állomásból történik. (ez korábban a Dorogi Szén-
bányák külön energiaellátó rendszere volt.). Tokodaltáró település energiaellátását a dorogi 
OVIT 120/35/20 kV-os állomásból kiinduló gerincvezetékről sugarasan leágaztatott 20 kV-os 
vezetékszakaszok által táplált 20/0,4 kV-os transzformátor állomások biztosítják. 

Ezt a feladatot jelenleg 7 db állomás látja el: 

- Bányász utca   160 kVA  
- Fürst Sándor utca  160 kVA 
- Landler utca  250 kVA 
- Váci út   100 kVA 
- Szociális otthon 250 kVA 
- Sport utca  160 kVA 
- Géza utca  250 kVA 
Jelenleg az összes beépített transzformátor teljesítménye 1330 kVA. 

A fogyasztók ellátása a transzformátorokból kiinduló kisfeszültségű hálózat segítségével tör-
ténik. A meglévő terület ellátása megfelelő. A fejlesztési terv által kijelölt fejlesztési területek 
összesen 165 db telket foglalnak magukba. 

A többlet igény újabb transzformátor állomások létesítésével és a meglévő transzformátor 
állomásokban transzformátor cserékkel valósítható meg. 

Az új létesítendő állomásokhoz a 20 kV-os vezetékhálózat, továbbá az új fogyasztók ellátá-
sához a kisfeszültségű hálózatot ki kell építeni. 

A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat oszlopaira szerelt lámpatestekkel történik. 
A tervezett fejlesztési területek közvilágítását is a fenti módon kell kivitelezni energiatakaré-
kos világító testek alkalmazásával. 

 

Elektronikai hírközlés 

Vezetékes hírközlési létesítmények 

Dorogot körülvevő térségben (33-s primer körzet) az elmúlt évtizedben távközlési-
fejlesztések valósultak meg. A fejlesztés keretében Esztergomban létesült primer nagyköz-
ponthoz (RSU) a környező települések kihelyezett fokozatai optikai körhálózaton keresztül 
csatlakoznak. Az optikai kábel nyomvonala Tokodaltáró területéhez Dorog felől érkezik és a 
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10-s számú közút mellett végig haladva a TOKOD nagyközségbe vezető út torkolatában ke-
resztezve a 10 sz. utat jut el a TOKOD területén lévő kihelyezett fokozathoz. A település tér-
képein feltüntettük az optikai kábel nyomvonalát valamint a törzshálózatot a nagyelosztókkal 
együtt. 

A távközlési hálózat fejlesztéséhez a tervezett fejlesztési területeket annak idején a Polgár-
mesteri Hivatal jelölte ki az akkori elképzelések alapján. Jelen település fejlesztési terv sze-
rint megjelölt fejlesztési területek nem mindenhol illeszkednek a megvalósult távközlési háló-
zat kapacitásaihoz. 

Tokodaltáró távközlési hálózata TOKOD nagyközség területén elhelyezett központ (kihelye-
zett fokozat) rendezőjéből van ellátva. A Rendezőből indul egy Qv 800x4/04-s törzskábel, 
amely elérve Tokodaltáró település határát elágazik egy Qv 300x4/04-s törzskábelre és halad 
Tokodi Üveggyár felé, a másik ága egy Qv 600x4/04-s törzskábel látja el az öt nagyelosztót, 
amelyek magukba foglalják Tokodaltáró területét. Nagyelosztókból indulnak az elosztókábe-
lek, amelyek az utcai tápszekrényeket táplálják. A tápszekrényekből indulnak ki az előfizetői 
kábelek. A távközlő hálózat földkábeles kivitelű és csak az alárendeltebb helyeken lévő háló-
zat kerül légkábelbe oszlopokra feszítve. 

A többletigény kielégítéséhez a nagyelosztók bővítésén kívül szükséges egy újabb törzská-
belt indítani a központ rendezőjéből, felhasználva a jelenlegi törzskábellel együtt lefektetett 
tartalék védőcsövet és kiépítendő az elosztó hálózat bővítése is. 

A településen jelenleg 6 db. nyilvános állomás van melyeket a tervezett területeknek megfe-
lelően bővíteni kell.  

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

Tokodaltárón valamennyi vezeték nélküli (T-Mobile, Telenor, Vodafone) hírközlési szolgáltató 
bár nem teljes területi lefedettséggel és jellemzőbben nyílt téren tudja biztosítani a vételi le-
hetőséget. 

A településen újabb közcélú vezeték nélküli hírközlési létesítmény elhelyezése nem terve-
zett, a területi lefedettség növelése érdekében azonban várható. Amennyiben új létesítmény 
elhelyezési igénye jelentkezik, akkor az érvényes előírások szerint kell eljárni. 

A kedvező műsorvétel érdekében egyéni antennák elhelyezése helyett, a kábeltévé hálózat-
ra kellene inkább áttérni. Az újabb fejlesztési területeken a kábelrendszerhez csatlakozóan, 
kábelhálózat közvetítésével kell a műsorszórást megoldani, elkerülve az épületenként meg-
jelenő antennák látványát. A már beépített területen is célszerű a hálózat teljes körű kiépíté-
se, földalatti elhelyezéssel és a településkép javítása érdekében fokozatosan felszámolhatók 
lehetnek az egyedi antennák. 
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1 .  H e l y t ö r t é n e t  

Tokodaltáró alig száz éves múltra tekint vissza, pedig a térség kedvező földrajzi, éghajlati 
adottságai miatt már az őskorban is lakott terület volt. Altáró jelenlegi épített környezetét az 
1920-as évektől virágzó szénbányászat alakította ki. A fontosabb bánya akna bejáratok, 
bányaigazgatóság, a mérnökök, bányatisztek villái mellett egy egész hierarchikusan felépített 
kolónia épült ki. A kolónia egyes korszerűtlen részeit már lebontották, átépítették. De még 
így is megtalálható a hajdani struktúra főbb létesítményei.  

 

A térség története 

Ember lakta település volt, már az őskorban is, ezt bizonyítja az Európában egyedülálló, 
mintegy 500 000 éves vértesszőlősi előember maradvány. A tokodi Nagyberekben pedig, 
egy elapadt hőforrás mésztufa kőzete és üregei között különböző ősállatcsontokra, valamint 
olyan leletekre bukkantak , amelyek az ősember alkalmi ott-tartózkodására utalnak. Az 
ősember számára a melegvízű hőforrások jelentették az életbenmaradás lehetőségét. 

A környékről rézkori edénytöredékek, bronzgyöngysoros sírlelet (Ebszőny) került feltárásra. 
A korai vaskorban a Hallstatti-kultúrához tartozóan jelentős település volt, a mai Tokod 
területén. A késői vaskori kelta leletek, sírok és telep kerültek elő Tokodon.  

Ez a vidék római leletekben leggazdagabb hazai 
tájunk: a római birodalmat ugyanis hosszú időn át 
északról támadták, legtöbbször a harcias Germá-
nok, s így a Gerecsét északról határoló Duna-
völgyet megerősítették a limes erődrendszerrel. 
Ennek részeként a Várberek-dűlőben épült 
Castrum a IV-V. században. A Castrumot 1894-
ben tárták fel, és 1965-ben konzerválták. A késő 
római tábor 120X140 m méretű volt, 11 kerek to-
ronnyal, 1,5 m vastag falakkal, díszes várkapuval, 

belső épületekkel, fürdővel. (A hagyomány szerint itt állt Zrínyi Ilona vára, amit elnyelt a föld, 
ez valószínűleg a Castrum romjaival azonosítható.) A katonasággal számos családtag is 
letelepedett, ezek a határtól távolabbi, Gerecse vidékét is benépesítették. Római település 
létesült a mai Táton (Gardellaca) is. Ezeken a területeken kialakult és fejlődött a kézműipar, 

így a  tokodi üvegolvasztó és kerámiagyártó kemen-
cék, amelyek azt bizonyítják, hogy a rómaiak ismer-
ték és használták a helybeli szenet, sőt voltak 
előregyártott épületelemeik is. (A tokodaltárói Erzsé-
bet-akna környékén előkerült leletek: kemencék, 
pénzérmék, edények, fűtőcsövek, fedőcserepek, kézi 
malomkő). A területen Nagy-Constantinus korából 
származó villák maradványai találhatók az I. Század 
közepéről és a II. század végéről. A környéken egy 
késő római temetőt is feltártak. Megtalálták az 



TOKODALTÁRÓ                                                                                                        TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2011 

Pro Arch. Építész Stúdió 
1085 Budapest, József krt.36. (36-1-303-10-75), 06-20-9-60-50-41                              4 

 
 
 

Aquincumot Brigetioval összekötő római út maradványait, valamint egy vízvezeték nyomait 
is. 

 

433-ban a terület a hunok fennhatósága alá került, a 
római kultúra még sokáig fennmaradt, ezt az életfor-
mát vette át az új lakosság. Az V. században fazekas 
telep működött a területen. Ezt a területet is érinti a 
népvándorlás hulláma, népvándorlás kori sírokat talál-
tak Tokodon. 568-tól kialakult az avarok birodalma. 
(Ebszőnyben került elő avar kori lelet.) Az avarokat a 
frankok igázták le, majd a szlávok telepedtek le. A 
szlávokat a magyarok hódították meg. A honfoglalás 
kori település – a hagyomány szerint – egy Tokod ne-
vű vitéz után kapta nevét. A települést a tatárok és a 
törökök teljesen feldúlták. A török uralom alatt valószí-
nűleg elpusztult. (1647-ben 2 1/2 portáját említik.) A 
török feletti, 1685. évi nagy győzelmet Tokod és Tát 
között vívták ki. Az akkori összeírás szerint Tokod az 
esztergomi káptalan birtoka. A későbbiekben is egy-
házi birtok, 1755-ben lakosainak száma 517. A falu a 
XIX. századig mezőgazdasági munkából, szőlőterme-
lésből és állattartásból élt. 

Bányászat megjelenése  

A bányászat illetve az ipar beindulása teljesen megváltoztatta a vidék arculatát.Tokod terüle-
tén 1839 táján vidéki molnárok és kocsmárosok indították el a bányászatot. Ekkor a szenet 
még kocsin szállították a fővárosba vagy kedvező időjárás esetén a Tát község mellett épí-
tett dunai rakodóra, hogy hajóval vigyék tovább. A Dorogi-medence bányászata csak a Bu-
dapest – Dorog - Komáromi vasút 1883-1892 megépülte után lendült fel. A század elején 
azonban a bányászás már a karsztvíz szintje alá nyúlt le, így az aknák néhány kivétellel las-
san víz alá kerültek, míg végre 1913-ban megtalálták a víztelenítés módját, illetve eszközeit 
(szivattyú telepek). A második világháború alatt a berendezéseket súlyos károk érték, a bá-
nyák részben újra víz alá kerültek, a széntermelés visszaesett. 1945-ben megkezdték a 
károk helyrehozatalát és a karsztvíz feletti bányászást. Az államosítás után óriási beruházá-
sokkal újra megnyitották az elöntött részeket, és új aknákat mélyítettek. 1968-1976 között 
Dorogon, Tokodon és Sárisápon mintegy 5 aknában kellett a termelést a víz betörése miatt 

Római vízvezeték (Aquincum-Brigetio) nyom-
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végleg leállítani. A területen a nehézipar, 
főként a szénbányászat indult rohamos 
fejlődésnek. A rendszerváltás azonban 
pont ezen ágazatok számára hozott ne-
héz napokat. Sorozatossá váltak a drá-
gán üzemelő bányák, a piacgazdaság 
követelményeinek nem megfelelő üze-
mek bezárása. 

Az itteni bányászat igen jelentős emléke 
egy XVIII. század végi ún. „magyar” csil-
le, amely az eb-szőnybányai, 1840 körüli 
művelésből került elő. Ma a soproni 
Központi Bányászati Múzeumban látha-
tó, a térség bányászatának több más 
tárgyi emlékével együtt. 

A szénbányák nyitása nagy hatással volt 
a népesség alakulására is, a bányáknak 
idegen munkásokat kellett szerezniük, 
mivel a mezőgazdasághoz szokott helyi 
lakosság nem szívesen vállalta a bányai 
munkát. (Az üzemszerű szénbányásza-
tot a Ruhr-vidékről idetelepített 
Rückschuss testvérek honosították 
meg). 

A tokodi térség beépítése és útrendsze-
re ma is tükrözi a településszerkezetben 

a megváltozott viszonyokat: elkülönül az ősi falu, az üveggyár területe, és -ma már közigaz-
gatásilag is különálló- Tokodaltáró bánya épületei és bányászkolóniái. A bányászat és az 
ipar túlsúlyba kerülése nemcsak a környék arculatát változtatta meg, hanem a társadalom 
szerkezetét is jelentősen módosította.  

Tokodaltáró új település, az első házak alig százötven éve épültek itt. A község 1992-ig To-
kod része volt, a hagyományos történelmi településközpont itt alakult ki. A két község össze-
épült a közutak, vasútvonal, vasúti megálló összekapcsolja őket. Ennek ellenére mégis szer-
ves egész, egységes önálló létre alkalmas település. 

 A község tervezett bányászkolónia, ahol a tudatos emberi akarat rendezte el az utcákat, 
épületeket, alakította ki a geometrikus utcahálózatot. A bányászság, mint társadalmi réteg 
mellett megjelenik a polgárság is, a gyárak és a bányák vezető tisztségviselőiből, akik hely-
ben telepedtek le (villasor, tiszti-kaszinó, tiszti-fürdő).  

A település központja, a kialakulásának oka a területen a “génius loci”: A BÁNYA. Az öreg 
tárnabánya bejárata és a vele szemben lévő “földi és égi” hatalmak jelképei – a bányaigaz-
gatóság és a templom hármas egysége alkotja a település központi részét. A bányától nyu-
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gatra alakult ki az iparterület (mely egyre terjeszkedett, itt épült meg később a szénfeldolgo-
zó, és ide telepítették a tartalék széntároló területeket is.) A keleti területeken kiépült a koló-
nia, déli részen az Igazgatósági épületek mellett a mérnök lakások, tiszti lakások. A kelet-
nyugati és az észak-déli tengelyekre települtek a közintézmények (bányásziskola, teniszpá-
lya, bolt, fürdő, kaszinó). 1925-1935 között már a Bécsi út északi területei is beépültek. Ter-
vezett, ma csoportházas beépítésként jellemezhető, többlakásos lakóépületekkel, ezeket 
népfűrdő, sportpálya egészítette ki. 

A század eleji építkezések társadalmi hierarchiát sugalltak, 
melyeknek rendező központja a bánya volt. A domboldalra 
nagyobb, kellemes lakókörnyezetbe laza telkes 2 lakásos 
családi házak épültek. Ezek voltak a mérnök, tiszti lakások. 
A bányászkolónia első épületei 6 lakásos munkáslakások, 
ahol a sorházakban szoba-konyhás sötét lakások sorakoz-
nak, az ezekhez tartozó WC-sorok illetve melléképületek 
az utca túloldalán létesültek. Talán a kialakuló szakszer-
vezet, vagy a bánya gazdagodása okozta, hogy a 30-as 
évek építkezéseinek jelentős része már 4 lakásos “társas-
ház”, hol kisebb hol nagyobb saját telekkel. 

 

A térségben a szocialista időkben az erőltetett iparosítás Tokodon és környékén is nagy táj-
sebeket ejtett, lebányászott domboldalak, óriási meddőhányó hegyek, erőmű, szénfeldolgozó 
és az ezeket szolgáló vezeték sávok tették tönkre a táj szépségét. A felszín alatt alábányá-
szott területek húzódnak. Tokodaltárót gyűrűbe fogva körülvette és átszőtte az “ipar”. Az 
északi határon a vasútvonal, a keleti területen az elektromos nagyfeszültségű vezeték, 
pászmák haladnak. Délen lebányászott fennsík és meddőhányó hegyek találhatók a külterü-
leten. De az igazi problémát a szénfeldolgozó és területe okozta, ahol kimagasodott a fekete 
füstöt kibocsátó “gyárszobor” és beterítette a környéket sötét korommal. A település bá-
nyászkolóniája csak kis fejlődésen ment át. Egyes területeket szanáltak, de a terület jelentős 
részén lényeges korszerűsítés nem történt. A csatorna nem épült ki, az állami illetve szén-
ipari lakóterület fejlesztés nem volt. A lakosság önerejéből komfortosította a lakások egy ré-
szét. Új telkes és csoportos lakóterület épült a meglévő telep mellé. A kolónia intézményellá-
tása tovább fejlődött, és bővült a kiépített úthálózat. 

 
1 .  É p í t e t t  Ö r ö k s é g  

Tokodaltáró római kori épített emléke közvetlenül a belterület határában található, de nem 
tartozik a település közigazgatási területéhez. 

A településen országosan védett műemlék a római castrum, műemléki környezete a 
települést érinti.  

A településen egységes bányász kolónia épült fel a XIX. század második felétől. A lakóterü-
letek egy részét, az Imre telepet és Tárna utca nyugati szélét, de így is Tokodaltárón nyomon 
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követhető a bányászati építkezések teljes vertikuma. Javasoljuk a településen egy bányá-
szati tanösvény kialakítását, ehhez a meglévő jellemző ipari létesítmények, intézmény-
épületek és beépítési típusok felmérése, megőrzése szükséges. A helyi építési szabály-
zatban az egyes létesítményeket helyi védelemre javasoljuk, illetve a beépítési típusok ka-
rakterének megőrzése szükséges. 

A közel jövőben kidolgozható lenne egy bemutató füzet vagy tájékoztató anyag, melynek 
segítségével körbe járhatók lennének a bányászati emlékek. S fokozatosan azok felújítása is 
elkészülhet. Illetve amelyek teljesen átépültek azokon elhelyezhető egy tábla, a ház múltját 
bemutató ismertető. 

. Jellemző bányászati ipari létesítmények: 
- akna bejáratok, bányajáratok 
-  szállító berendezések, 
-  transzformátor ház 
- meddőhányó, 
- régi tó helye, stb 

Bányászati intézmény épületek: 
- Szénbányászati székház 
- , kultúrház,  
- fürdők, pihenőpark (aranyhalas medencével, teniszpálya)   

Lakóépületek: 
-  hagyományos bányászkolónia:  

o hatlakásos bányászlakások területe – a Viola- és a Móricz Zsigmond utca 
között 

o négylakásos bányászkolóniák területe – a Sport és a Bányász utca között 
a 10-es úttól északra, illetve a 10-es úttól délre a Sallai utcáig. 

o tiszti-házak (Gete utca) 
o kétlakásosok 
o mérnök házak (Sallai utca környéke) 
o szocialista bányászházak (Béke tér környéke) 
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Szénbányászati közopnt   

művelődésiház                                                     trafo                                                        tiszti kaszinó

 park                                                     Szénbányászati közopnt                                                         akna

Aknák   
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2 .  T e r m é s z e t i  é r t é k e k  

A település külterületének déli része a Gerecséhez 
tartozó hegyek alkotják. A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
adatszolgáltatása alapján itt lehatárolásra kerültek 
az Országos ökológiai hálózat övezete, ökológiai 
folyosó és Natura 2000 területek. A területek leha-
tárolása a településen megegyező, az érintett terü-
letek erdő besorolásban vannak, és módosítással 
nem érintettek. A hatályos jogszabályok értelmében 
új beépítésre szánt terület itt nem jelölhető ki és a 
területek használatánál a természetes állapot meg-
őrzésére kell törekedni. 

 A HÉSZ előírásaiban a területekre vonatkozó jogszabályokat rögzítettük. Natura 2000 és 
ökológia folyosó övezetébe került a helyi védelemre is javasolt gyurgyalag fészkelő hely a 
Gete hegyen. 

A település területén ex lege védett földvár található a Les hegyen. A terven a földvárat 
feltüntettük, a területet módosítás nem érinti, a tervezett erdő besorolás a védett értéket nem 
veszélyezteti. 

A településen a 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató alapján a nyílt karsz területeket le-
határoltuk. A helyrajzi számos lista két külterületi földrészletet tartalmaz, amelyek egymással 
nem érintkeznek. A területek beépítésre nem szánt területen vannak, módosítás nem érinti 
őket.  

A településen a bányászati tevékenység hatására kialakult völgy táji értéket képvisel. A fel-
hagyott külszíni fejtésen a szukcesszió beindult, és egyre inkább a honos fajok veszik át a 
főszerepet a már nem zavart területen kiszorítva az adventív gyomfajokat. A még szabadon 
maradt meredek oldalak ki-kivillannak a növényzet közül és a völgyet körbejárva több helyen 
meglepő kilátás tárul a szemünk elé a változatos felszíni formák miatt. A területet birtokba 
vette a helyi növény és állatvilág és mára már közösségi és országos védelem alatt is áll, 
Natura 2000 és ökológiai hálózat területébe került.  

A település belterületén a zöldfelületeken néhány értékes idős fa található: a templomkertben 
platán, a Gete utca mellett gesztenye fasor. A községben a közterületek fásítását javasoljuk 
a kedvezőbb ökológiai állapot és településkép miatt. A település értékes zöldfelületi intézmé-
nyei és közparkjai felújítandó. 

 
 

3 .  F e j l e s z t é s e k ,  h a t á s e l e m z é s  
 

Fejlesztési elképzelések:  

A településen új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Településszerkezeti javaslatok 

• Új temető kijelölése (1911/3 hrsz) 
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A községben elhunytakat eddig Tokod temetőjében temették el. A temető befogadó képes-
sége már nem elegendő. 2008-ban a település vezetői több helyen kerestek helyet temető 
létesítésére. Talajmechanikai és tulajdoni problémák miatt a vasút melletti terület látszik a 
legmegfelelőbbnek. A vasút és az esztergomi határ mellett megfelelő zöldterület kerül kiala-
kításra, így a faluból is könnyen elérhető, kulturált sírkert rendezhető a belterület mellett. A 
talajmechanikai vizsgálatok alapján, a terven jelölt építési terület kis része nem alkalmas 
sírok elhelyezésére, ezért itt lenne célszerű a ravatalozót, illetve az urna falakat megépíteni. 
A teljes terület 2,8 ha, ebből első ütemben 1,5 hektáros temető kialakítását tervezik.  

A területen védett épített érték és természeti érték nincs. Problémát jelenthet az Esztergomi 
Bazilika látványának megőrzése, de megfelelő növénybeültetés mellett az nem okozhat gon-
dot.  

 

• Brikett gyáron belül közlekedési területek és a gazdasági területek határának módosí-
tása (Rács gyár fejlesztési lehetőség biztosítása) 

A meglévő gazdasági területek korszerűsítését szolgálja a gazdasági terület határának mó-
dosítása. A rácsgyár (2394/2 hrsz) mellett a gazdasági terület (2397, 23999, 2401,2402, 
2441-2452 Hrsz) 1,2 hektárral bővül.  

A fejlesztések régészeti területek mellett vannak, bár felszínt már régen megbolygatták. Itt 
volt régebben a szénosztályozó.  

 
• Sallay utca északi oldalán lévő terület és a Piac térségének szabályozása (2034, 

2032/6, 2033, 2036, 2037 hrsz-ú,  

A településszerkezeti tervben két kisebb átkötő út szerepelt, ezek helyett egy utca nyitását 
terveztük. A terület részben magán, részben önkormányzati tulajdonban van. A magán tulaj-
donos egységes, „lakópark” jellegű beépítésében gondolkodik. A terület egy része Vt öve-
zetből kertvárosias lakóterületbe kerül.  

A területen nincs védett érték. De a településkép szempontjából  A 10-es út felöl az út mellet-
ti fa beültetés feltétlenül fontos lenne. 

 
• Sallay utca déli oldal építési lehetőség biztosítása 

A jelenlegi kertek területének beépítése már több éve foglalkoztatja az itt élőket, hiszen a 
hosszú telkek nagy részét már nem mindenki műveli. Az északi domboldalról jó kilátás nyílik 
a Duna felé és Esztergomba. A javaslat szerint a telkeken át új út építésével lehetőség lenne 
két telek sor kialakítására. Kialakítható építési telkek száma:70-100 db, felépíthető épületek 
szám 70-100 db.  A terület beépítése várhatóan 15-20 éves távlatban valósul meg.  

A terület alatt bányászati tevékenység volt, a bányászat közel 40 éve megszűnt. A tervezett 
fejlesztési lehetőség nem jár a terület településszerkezeti besorolásának módosításával. 
Szabályozási terven lesz a terület tovább építése átgondolva.  

A területen természeti és épített érték nincs. A terület alatt 50 éve bányászat volt. A római 
korból leletek kerültek elő a területtől északra.. A déli dombtetőn részén, a tájképi jelleg 
megőrzése érdekében,- zöldterületi sáv megőrzését javasoljuk.  
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• Gazdasági terület szabályozásának módosítása a település keleti oldalán (1742, 
1865-1880.1925,1953-1965 hrsz telkek Gksz besorolásból Gip övezetbe kerülnek) 

A jelenlegi TRT szerint a területre szabályozási terv készítése volt előírva, ennek feloldására 
most sor kerül a részletes építési paraméterek megállapítására. A tervek szerint a területen 
kb 15 telek alakítható ki. Teljes terület 9, 0 ha, beépítési százalék 35 %.  

A Dorogi úttól északra lévő sík, beépítetlen területen nincs sem épület, sem természeti értek, 
régészeti lelőhely. 

 
• „6-os házak” szabályozása Sport utca- Viola utca – Bányász és a Móricz Zsigmond 

utca közötti terület 

A meglévő rossz állagú épület állomány fokozatos átépítését segíti a tervezett szabályozás. 
A tervek szerint, először a használaton kívüli telkekre épülnek fel új, hat lakásos társashá-
zak, később a meglévő épület állomány bontásával új építési telkek alakulnak ki. A tervek 
szerint a területen. A meglévő lakásszám nem változik.   

A területen védett érték nincs. Javasoljuk, a teleksáv szélén a beépítés megtartását,- a ter-
vezett, bányászati tanösvény kialakításának részeként.  

 
•  Mezőgazdasági területek átsorolása erdő területbe (0218/11,12) 
• Természeti értékek védelme érdekében a déli területen lévő, beállt erdők, védő erdő 

besorolásba kerülnek. 
A területen védett érték nincs. Javasoljuk, a teleksáv széné a beépítés megtartását,- a terve-

zett, bányászati tanösvény kialakításának részeként.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

régi közpark a Gete utcában, 
hajdani aranyhalas medencével és teniszpályával 
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I. Bevezetés 
A jelenlegi hatástanulmány Tokodaltáró  település településrendezési tervéhez 
készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján.  Fontos megjegyezni, hogy a 
régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre 
álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges 
előfordulása nem kizárható, mely új helyzeteket eredményezhet. 
 
II. Vizsgálat 
Vizsgált terület régészeti emlékeinek bemutatása 
 
Neolitikum 
A terület egyik legjelentősebb lelőhelyén az Erzsébet-aknában, az északi és 
északnyugati irányban enyhén lejtő, igen széles völgykatlanban, amelynek az eredeti 
képét a szénbányászat elég jelentősen megváltoztatta neolit időszakra keltezhető 
leletek kerültek elő. A területen számos iszapoló aknát, meddőhányót és lejtaknát 
létesítettek. Egyes részeit a munkálatok során idővel feltöltötték. A völgyben 
korábban vízfolyás is volt, amely azonban az indusztrációs hatások nyomán 
megszűnt. 1964-ben Szepessy Géza a VIII. számú épület melletti leszakadt földben 
neolit kerámiatöredékeket talált, később 1970-ben Horváth István zselizi 
kerámiatöredékeket talált terepbejárás során ezen a területen. 
 
Rézkor 
Az Erzsébet-akna területe nem csak az újkőkorban, hanem a rézkorban is lakott volt. 
A területről 1959-ben rézkori tűzdelt barázdás kerámiatöredékek kerültek elő. Lányi 
Vera terepbejárása során egy iszapgödörben rézkori cserepeket figyelt meg. 
Czeglédi Ilona 1959-es ásatásán péceli kultúra leleteit is megfigyelte a területen. 
1960-ban Szepessy Géza kosztoláci csoportra jellemző bepecsételt díszű 
kerámiatöredékeket gyűjtött a területről.  
 
Bronzkor 
Az Árpád-akna a terület egyik jelentős bronzkori lelőhelye, ahol már 1875-ben a 
„buda-bécsi államvasutak vonalától délre” az esztergomi érsekség végzett kutatást. A 
területen ekkor középső bronzkori urnák kerültek elő. A területen 1961-ben és 1963-
ban Szepessy Géza, 1969-ben Lányi Vera végzett terepbejárást, 1960-ban Bándi 
Gábor végzett kisebb leletmentést. A területről mészbetétes urnák kerültek elő a 
középső bronzkorból, míg a hatvani kultúra emlékanyagára a seprűs díszű 
edénytöredékek utalnak. A területről számos további bronzkori emlék származik, így 
többek között a péceli kultúra edénytöredéke, a szövőszéknehezékek, középső 
bronzkori mészbetétes korsótöredékek, késő bronzkori bronztőr töredékek. 
Viszonylag kevésbé volt frekventált a bronzkor időszakában az Erzsébet-akna 
területe, ahol az időszak középső szakaszából megmaradt leletek a mészbetétes 
kerámia kultúrájára jellemző emlékek voltak. A VIII. számú épület közelében urna és 
táltöredékek kerültek elő. 1960-ban Bándi Gábor a területen egy álzsinórdíszes 
kerámiatöredéket talált.  
A tokod-altárói XV-ös akna iszapoló gödréül szolgáló homokbányában egy bronzkori 
település és temető emlékei kerültek elő. A lelőhelyről a múzeumba 1955-ben egy a 
kisapostag kultúrához tartozó kora bronzkori pohár töredéke, majd később 
ugyaninnen a középső bronzkorra keltezhető dunántúli mészbetétes kerámia sírjai is 
előkerültek. A területen 1960–1961-ben Bándi Gábor végzett leletmentést, aki 
bronzkori terepjelenségeket, gödörház részletet, hulladékgödröket tárt fel. A területen 
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kőborításos, urnasírokat is megfigyelt. A leletek a tokodi csoportként elkülönített 
együttes a dunántúli mészbetétes kerámia megjelenése közötti időszakra esik. A 
területen a topográfia munkatársai hatvani kultúra emlékeit, és középső bronzkori 
mészbetétes kerámia kultúrájának tárgyait figyelték meg. A Leshegy alján A 
vízmosásokkal tagolt legelőn Nagy József és Wendl Nándor a hatvani kultúrába 
sorolható kerámiatöredékeket talált. 
 
Vaskor  
A területről kiemelkedő és reprezentáns emlékek maradtak fenn a vaskor 
időszakából is. A múzeumi gyűjteményben kora vaskori omphaloszos tálkák kerültek 
elő az Árpád-akna területéről. E lelőhely fontosságát jelzi, hogy 1961-ben Szepessy 
Géza egy itt talált kardmellékletes kelta sírról tett említést, 1962-ben egy csontvázas 
lándzsás kelta sír került elő. A sírban kézzel formált tálka, lándzsa, kés, 
kardhüvelyvég volt. 1963-ban Molnár Gyula urnákat, bronzkarperecet gyűjtött a 
területről, Lányi vera egy vaslándzsa töredéket talált a lelőhelyen. Sírból származik 
egy omphaloszos fenekű kisméretű urna is.  
A területen talált szürke színű besimított hullámvonalakkal díszített tál és 
urnatöredékek, grafitos csöbör töredékek, alapján kelta kori megtelepedés is 
regisztrálható e területe 
Kelta megtelepedés mutatható ki az Erzsébet-akna területén is, ahol 1960-ban Bándi 
Gábor a castrumtól északra folytatott ásatása során egy korábban már 
megsemmisített kora vaskori lakóház emlékeit figyelte meg. A vaskori emlékek között 
a területen szkíta kori emlékek is előkerültek. A területről már Balogh Albin említett 
szkíta kori agyagpecsétlőt. Számos késő vaskori emlék is előkerült a területen. 
Szepessy Géza több La Téne jellegű kerámiát mentett meg a területről, 1956-ban 
pedig egy nagyobb méretű urnát talált ott. A vaskori leletek Szepessy beszámolója 
alapján kelta sírok mellett feküdtek. Kelta emlékek kerültek még elő a Leshegy alja 
nevű területről is.  
 
Római kor 
A terület jelentőségét mutatja az itt a mai Altáró több pontján is megfigyelt és kutatott 
római út, amely a Brigetio–Aquincum közötti római úthoz tartozik. Az út kavicsos 
sávja 500 méter hosszan volt megfigyelhető a tokodi termelőszövetkezet 
kertészetében. Az út keresztülszelte az Erzsébet-akna telepet, majd később észak 
felé elkanyarodott. Az altárói lakóteleptől kelet felé kanyarodott el, majd 
megközelítőleg nyugat-keleti irányba haladt tovább, mígnem Dorog határában 
megszűnt. A területen több ásatás is tisztázta az út egyes szakaszait, s az ásatások 
során megfigyelték az út 1,5–2 méter mély puha kőből döngölt alapozását is 
A legjelentősebb római kori lelőhely az Erzsébet-aknához köthető, ahol a korábban 
oda telepedett kelta lakosság tovább élt az 1. század folyamán. 1957-ben a 
provinciális időszak emlékeiként rögzítette Szepessy Géza a VIII. számú épület 
környékén megfigyelt földbe mélyített lakóházak nyomait. A házak területéről kora 
császárkori kerámiatöredékek kerültek elő. 1958-ban Mócsy András a IV. számú 
épület déli részén a bennszülött település több házát figyelte meg. A X. számú ház 
közelében is számos provinciális emlék is előkerült 1964-ben. Az 1970–1971-es 
terepbejárások során Szepessy Géza az iszapgödröktől északkeletre több beásás 
nyomát figyelte meg. Az itt talált római emlékek nyomai már a 19. századtól ismertek 
voltak. A területen telep, temető és katonai tábor is volt, s már 1905-be több 
sírkőtöredéket is erről a területről szállítottak el. A bányászati beruházások nyomán 
1953-tól zajló folyamatos leletmentések számos emléket, összesen tíz házhelyet, 
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helyenként három jól elkülöníthető periódust határoztak meg, melyek a 4. századi 
folyamatos megtelepedést jelzik. Az előkerült nagy mennyiségű leletanyag alapján itt 
kialakult római villatelepülés jelentős ipari településsé nőtte ki magát. A források 
alapján Ad lacum Felicis névvel azonosított lelőhely még az 5. században is létezett.. 
Az Erzsébet-akna iszaptárolójában 1893-ban Récsey Viktor 12 római sírt tárt fel. 
1965-ben ugyanitt késő római kerámia került elő. A területen létesítendő iszaptároló 
megépítését megelőző feltárás során egy római kori temető 119 sírját tárták fel a 
kutatók a lelőhelyen. A temetkezés lezárása a 4–5. századra keltezhető. A temető 
határát semelyik irányba nem lehetett a beépítettség és a meddőhányó általi 
fedettség miatt meghatározni. A meddőhányó alá befutó római-kori kövezett út 
mentén más településekhez hasonlóan további temetkezésekkel kell számolni 
A Szarkási-dűlőben, az időszakos vízmosás délnyugati és északkeleti oldalán egy-
egy római kori épület nyomai kerültek elő. A terepbejárások során nagy számú tégula 
és kőmaradvány került elő a területről. Számos késő római cseréptöredéket is 
találtak a kutatók. A falmaradványokat 1962-ben megbolygatták. Szintén római 
emlékek kerültek elő a már vaskorban is lakott Árpád-akna területéről. Bándi Gábor 
egy római időszakra keltezhető ellipszis alakú gödröt tárt fel, amelyben házi kerámia, 
és terra sigillata töredékek voltak. A római időszakra keltezhetőek a Lányi Vera által 
megtalált malomkő töredékek és szürke színű cserepek is. 
 
Népvándorlás kora 
A területre a római időszakot követően újabb népcsoportok költöztek, így a 
népvándorlás korára keltezhető a tausírozott vas zabla töredéke amit több más 
egykorú emlékkel az Erzsébet-akna területén találtak. A Brenner-gyűjtemény számos 
avar kori kézzel formált kerámitöredéke is itt került elő. A területen egyes 
feltételezések szerint honfoglalás kori sírok is voltak, azonban azok helyzete és 
leletanyag bizonytalan, nem elképzelhetetlen, hogy az előkerült fegyverek az avar 
kori sírokhoz tartozhattak.  
 
Árpád-kor  
Számos Árpád-kori, hullámvonal kötegekkel díszített fazéktöredék és cserépbogrács 
maradványa, fazekak jelzik a megtelepedést az Árpád-akna területén. A topográfiai 
munkálatok során 1969-ben egy Árpád-kori ház foltját is megfigyelték a lelőhelyen a 
terepbejárást végző kutatók. 1962-ben az új szénosztályzó építése során egy 
csontvázasa sírt bolygattak meg a munkások. Soproni Sándor és Szepessy Géza 
leletmentése során két észak-déli és egy kelet-nyugati tájolású nyújtott csontvázas 
sírt bontottak ki egyidejűleg. A leletek közt egy fülbevaló töredéke került elő, és 
Soproni Sándor megítélése szerint kora Árpád-kori volt. 
 
A vizsgált terület kutatása 
A település területén az 1960-as évek elejétől, elsősorban Horváth István és H. 
Kelemen Márta vezetésével végeztek szisztematikus terepbejáráson alapuló 
kutatásokat a Magyar Régészeti Topográfia 5. kötetének készítése kapcsán. Ezen 
felül néhány esetben kisebb leletmentésekre, helyszíni szemlékre került sor. 
A település lelőhelyeit korábban Tokod részeként kezelték, így szerepeltek ezek az 
MRT 5. kötetében és a múzeumi és a KÖH nyilvántartásokban is korábban. 
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Régészeti örökség 
 
Azonosított régészeti lelőhely 
Tokodaltáró település területén 9 darab, a KÖH által is nyilvántartott azonosított 
régészeti lelőhelyről van adatunk. 
 
• A belterületi lelőhelyek egy része (7.,8.. lh.) szórványos sír leleteket jeleznek, 

melyek gyűjtések, bolygatások során kerültek elő. Ezek esetében a lelőhely 
kiterjedése, állapota, veszélyeztetettsége a környezetük fedettsége miatt sem 
határozható meg pontosabban. 

 
• A nagyobb kiterjedésű lelőhelyeket részben az MRT kötet készítése, részben 

azok megbolygatása kapcsán végzett kisebb-nagyobb leletmentő ásatások során 
figyelték meg.  

 
Régészeti örökség védettsége 
1., A település területén a KÖH által nyilvántartott 9 darab régészeti lelőhely ex lege 
általános védelem alatt állnak. 
 
2., A Tokod- Altáró - Erzsébetakna régészeti lelőhely jogszabály által külön országos 
védelem alatt áll. 
 
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint 
a terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e 
védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell 
lenniük. A Kötv 10.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, 
eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A Kötv 11.§-a szerint 
a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan a régészeti örökség 
elemi csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 19.§ (1). 
 
Régészeti érdekű terület 
A Tokod- Altáró – Erzsébetakna (5. lh.) védett régészeti lelőhely É-i kiterjedése 
pontosan nem ismert, a teljes területe nem került feltárásra. A lelőhely ÉK-i felében 
előkerült jelentősebb római-kori épületek, valamint a közelében futó római-kori út (4. 
lh.) kapcsán eddig nem ismert régészeti emlékek (épület, temetkezések az út 
mentén, stb.) előkerülésével kell számolni. Ez alapján a lelőhelytől É-ra a Gete 
utcától K-re és az egykori szénválogatótól D-re eső területet régészeti érdekű 
területként kell kezelni. 
 
A Kötv 7.§ 17. pontja szerint régészeti érdekű területnek minősül minden olyan 
terület, ahonnan régészeti emlék és leletek előkerülése várható. Különös tekintettel 
az egykori vízfolyások, erek és folyók magas partvonulatai, valamint egyéb a 
környezetükből kiemelkedő magaslatok, vagy olyan területek, melyek korábbi 
időszakokban megtelepedésre alkalmasak voltak. 
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1. Ábra: Tokodaltáró régészeti emlékei 
 
1. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Szarkási-dűlő 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/10. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2653 
Lelőhely helyrajzi száma: 1995–1998; 0219/4; 0219/6 
Lelőhely típusa: település 
Lelőhely kora: római időszak – provinciális 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: Az időszakos  vízmosás délnyugati és északkeleti oldalán egy-egy 
római kori épület nyomai kerültek elő. A terepbejárások során nagy számú tégula és 
kőmaradvány került elő a területről. Számos késő római cseréptöredéket is találtak a 
kutatók. A falmaradványokat 1962-ben megbolygatták.  
 
Lelőhely kutatása:  
1962: Szepessy Géza helyszíni szemléje 
1969: Torma István – H. Kelemen Márta – Horváth István ásatása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 327.  
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2. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Árpád-akna 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/11. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2654 
Lelőhely helyrajzi száma: 0220/1 
Lelőhely típusa: település, temető 
Lelőhely kora: bronzkor, vaskor, római időszak – provinciális, népvándorlás kora; 
Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: 1875-ben a „buda-bécsi államvasutak vonalától délre” a lelőhelyen 
az esztergomi érsekség végzett kutatást. A területen ekkor középső bronzkori urnák 
kerültek elő. A területen 1961-ben és 1963-ban Szepessy Géza, 1969-ben Lányi 
Vera végzett terepbejárást, 1960-ban Bándi Gábor végzett kisebb leletmentést. 
A területről mészbetétes urnák kerültek elő a középső bronzkorból, míg a hatvani 
kultúra emlékanyagára a seprűs díszű edénytöredékek utalnak. A terüetről számos 
további bronzkori emlék származik, így többek között a péceli kultúra edénytöredéke, 
a szövőszéknehezékek, középső bronzkori mészbetétes korsótöredékek, késő 
bronzkori bronztőr töredékek.  
A múzeumi gyűjteményben kora vaskori omphalloszos tálkák is származnak erről a 
területről. 1961-ben Szepessy Géza egy kardmellékletes kelta sírról tett említést, 
1962-ben egy csontvázas lándzsás kelta sír került elő. A sírban kézzel formált tálka, 
lándzsa, kés, kardhüvelyvég volt. 1963-ban Molnár Gyula urnákat, bronzkarperecet 
gyűjtött a területről, Lányi vera egy vaslándzsa töredéket talált a lelőhelyen. Sírból 
származik egy omphalloszos fenekű kisméretű urna is.  
A területen talált szürke színű besimított hullámvonalakkal díszített tál és 
urnatöredékek, grafitos csöbör töredékek, alapján kelta kori megtelepedés is 
regisztrálható e területen. Bándi Gábor egy római időszakra keltezhető ellipszis alakú 
gödröt tárt fel, amelyben házi kerámia, és terra sigillata töredékek voltak. A római 
időszakra keltezhetőek a Lányi Vera által megtalált malomkő töredékek és szürke 
színű cserepek is.  
Számos Árpád-kori, hullámvonal kötegekkel díszített fazéktöredék és cserépbogrács 
maradványa, fazekak is előkerültek. A topográfiai munkálatok során 1969-ben egy 
Árpád-kori ház foltját is megfigyelté a lelőhelyen a terepbejárást végző kutatók.  
 
Lelőhely kutatása:  
1960: Bándi Gábor terepbejárása 
1961: Szepessy Géza terepbejárása 
1962: Szepessy Géza terepbejárása 
1969: Lányi Vera terepbejárása 
1969: Horváth István – H. Kelemen Márta – Torma István terepbejárása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 328.  
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3. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–XV-ös akna 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/12. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2655 
Lelőhely helyrajzi száma: 0215/1 
Lelőhely típusa: település, temető 
Lelőhely kora: bronzkor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: A tokod-altárói XV-ös akna iszapoló gödréül szolgáló 
homokbányában egy bronzkori település és temető emlékei kerültek elő. A lelőhelyről 
a múzeumba 1955-ben egy a kisapostag kultúrához tartozó kora bronzkori pohár 
töredéke, majd később ugyaninnen a középső bronzkorra keltezhető dunántúli 
mészbetétes kerámia sírjai is előkerültek. A területen 1960–1961-ben Bándi Gábor 
végzett leletmentést, aki bronzkori terepjelenségeket, gödörház részletet, 
hulladékgödröket tárt fel. A területen kőborításos, urnasírokat is megfigyelt. A leletek 
a tokodi csoportként elkülönített együttes a dunántúli mészbetétes kerámia 
megjelenése közötti időszakra esik. A területen a topográfia munkatársai hatvani 
kultúra emlékeit, és középső bronzkori mészbetétes kerámia kultúrájának tárgyait 
figyelték meg.  
 
Lelőhely kutatása:  
1955: Szepessy Géza helyszíni szemléje 
1960–1961: Bándi Gábor ásatása 
1967: Lányi Vera terepbejárása 
1969: Horváth István – H. Kelemen Márta – Torma István terepbejárása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 328–329.  
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4. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Római út 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/15. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2647 
Lelőhely helyrajzi száma: 0219/4-5; 0220/3; 2386/7; 2387/10; 2394/1; 2396; 2417; 
2470–2471; 2474–2481; 2484; 2491/1; 2492; 2493/1; 2495–2497; 2514–2515; 
2516/1; 2606/1-2 
Lelőhely típusa: út 
Lelőhely kora: római időszak – provinciális 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: A Brigetio–Aquincum közötti római út Tát határát elhagyva 
északnyugat-délkeleti irányba haladt tovább. Az út kavicsos sávja 500 méter hosszan 
volt megfigyelhető a tokodi termelőszövetkezet kertészetében. Az út keresztülszelte 
az Erzsébet-akna telepet, majd később észak felé elkanyarodott. Az altárói 
lakóteleptől kelet felé kanyarodott el, majd megközelítőleg nyugat-keleti irányba 
haladt tovább, mígnem Dorog határában megszűnt. A területen több ásatás is 
tisztázta az út egyes szakaszait, s az ásatások során megfigyelték az út 1,5–2 méter 
mély puha kőből döngölt alapozását is.  
 
Lelőhely kutatása:  
1956: Mócsy András ásatása 
1958: Mócsy András ásatása 
1959: Czeglédi Ilona – Alföldy Géza ásatása 
1971: H. Kelemen Márta feltárása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 329–331.  
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5. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Altáró–Erzsébet-akna 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/16. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2648 
Lelőhely helyrajzi száma: 2417; 2469–2471; 2498–2502; 2506/1-2; 2512–2515; 
2516/1; 2520; 2524 
Lelőhely típusa: település, temető 
Lelőhely kora: neolitikium, rézkor, bronzkor, vaskor, római időszak – provinciális, 
népvándorlás kora, Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása:  
Az északi és északnyugati irányban enyhén lejtő, igen széles völgykatlan eredeti 
képét a szénbányászat elég jelentősen megváltoztatta. A területen számos iszapoló 
aknát, meddőhányót és lejtaknát létesítettek. Egyes részeit a munkálatok során 
idővel feltöltötték. A völgyben korábban vízfolyás is volt, amely azonban az 
indusztrációs hatások nyomán megszűnt.  
A terület már a korai időszaktól lakott volt a régészeti leletek alapján. 1964-ben 
Szepessy Géza a VIII. számú épület melletti leszakadt földben neolit 
kerámiatöredékeket talált, később 1970-ben Horváth István zselizi 
kerámiatöredékeket talált terepbejárás során ezen a területen.  
A területről 1959-ben rézkori tűzdelt barázdás kerámiatöredékek kerültek elő. Lányi 
Vera terepbejárása során a castrumtól nyugatra fekvő iszapgödörben rézkori 
cserepeket figyelt meg. Czeglédi Ilona 1959-es ásatásán péceli kultúra leleteit is 
megfigyelte a területen. 1960-ban Szepessy Géza kosztoláci csoportra jellemző 
bepecsételt díszű kerámiatöredékeket gyűjtött a területről.  
A bronzkori leletek középső szakaszából megmaradt leletek a mészbetétes kerámia 
kultúrájára jellemző emlékek jelzik. A VIII. számú épület közelében urna és 
táltöredékek kerültek elő. 1960-ban Bándi Gábor a területen egy álzsinórdíszes 
kerámiatöredéket talált.  
1960-ban Bándi Gábor a castrumtól északra folytatott ásatása során egy korábban 
már megsemmisített kora vaskori lakóház emlékeit figyelte meg. A vaskori emlékek 
között a területen szkíta kori emlékek is előkerültek. A területről már Balogh Albin 
említett szkíta kori agyagpecsétlőt. Számos késő vaskori emlék is előkerült a 
területen. Szepessy Géza több La Téne jellegű kerámiát mentett meg a területről, 
1956-ban pedig egy nagyobb méretű urnát talált ott. A vaskori leletek Szepessy 
beszámolója alapján kelta sírok mellett feküdtek.  
A kelta lakosság az I. század folyamán tovább élt a területen, a római kori ásatások 
felszínre hozták a kontinuus népesség emlékeit. A számos kora római emlék őrzi 
még a kelta kézműves hagyomány nyomait.  
1957-ben a provinciális időszak emlékeiként rögzítette Szepessy Géza a VIII. számú 
épület környékén megfigyelt földbe mélyített lakóházak nyomait. A házak területéről 
kora császárkori kerámiatöredékek kerültek elő. 1958-ban Mócsy András a IV. 
számú épület déli részén a bennszülött település több házát figyelte meg. A X. 
számú ház közelében is számos provinciális emlék is előkerült 1964-ben. Az 1970–
1971-es terepbejárások során Szepessy Géza az iszapgödröktől északkeletre több 
beásás nyomát figyelte meg. Az itt talált római emlékek nyomai már a 19. századtól 
ismertek voltak. A területen telep, temető és katonai tábor is volt, s már 1905-be több 
sírkőtöredéket is erről a területről szállítottak el. A bányászati beruházások nyomán 
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1953-tól zajló folyamatos leletmentések számos emléket, összesen tíz házhelyet, 
helyenként három jól elkülöníthető periódust határoztak meg, melyek a 4. századi 
folyamatos megtelepedést jelzik. Az előkerült nagy mennyiségű leletanyag alapján itt 
kialakult római villatelepülés jelentős ipari településsé nőtte ki magát. A források 
alapján Ad lacum Felicis névvel azonosított lelőhely még az 5. században is létezett. 
A területre ezt követően is újabb népcsoportok költöztek, így a népvándorlás korára 
keltezhető a tausírozott vas zabla töredéke, míg a Brenner-gyűjtemény számos 
avarkori kézzel formált kerámitöredéke is itt került elő. A területen egyes 
feltételezések szerint honfoglalás kori sírok is voltak, azonban azok helyzete és 
leletanyag bizonytalan, nem elképzelhetetlen, hogy az előkerült fegyverek az avar 
kori sírokhoz köthetőek. 
Az Árpád-kori megtelepedés nyomai is előkerültek a területen, így 1960-ban egy 
cserépüst peremtöredéke került elő, a X. számú épület mellett számos 
kerámiatöredék jelzi az egykori település helyszínét.  
 
Lelőhely kutatása:  
 
1953: Szepessy Géza terepbejárása 
1955: Zolnay László leletmentése 
1957: Szepessy Géza helyszíni szemléje 
1957: Mócsy András ásatása 
1958: Mócsy András ásatása 
1959: Czeglédi Ilona ásatása 
1960: Bándi Gábor terepbejárása 
1960: Szepessy Géza terepbejárása 
1964: Szepessy Géza terepbejárása 
1969: Lányi Vera terepbejárása 
1970: Horváth István – H. Kelemen Márta – Torma István terepbejárása 
1971: Horváth István – H. Kelemen Márta – Torma István terepbejárása 
1971: Szepessy Géza terepbejárása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 331–340.  
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2. ábra: A Castrum körüli épületmaradványok és a kövezett út 
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6. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Erzsébet-akna–Iszaptároló 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/18. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2650 
Lelőhely helyrajzi száma: 2517 
Lelőhely típusa: temető 
Lelőhely kora: római időszak – provinciális 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: 1893-ban Récsey Viktor a területen 12 római sírt tárt fel. Az 
Erzsébet-akna északnyugati részén létesített iszaptároló területén 1965 
decemberében késő római kerámia került elő. A területen létesítendő iszaptároló 
megépítését megelőző feltárás során itt 1968–1969-ben egy római kori temető 119 
sírját tárták fel a kutatók. A temetkezés lezárása a 4–5. századra keltezhető. A 
temető határát semelyik irányba nem lehetett a beépítettség és a meddőhányó általi 
fedettség miatt meghatározni. A meddőhányó alá befutó római-kori kövezett út 
mentén más településekhez hasonlóan további temetkezésekkel kell számolni. 
 
Lelőhely kutatása:  
1893: Récsey Viktor ásatása 
1967: Lányi Vera helyszíni szemléje 
1968–1969: Lányi Vera ásatása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 341.  
 
 
7. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Szénosztályzó 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/21. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2664 
Lelőhely helyrajzi száma: 2387/17 
Lelőhely típusa: temető 
Lelőhely kora: Árpád-kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: 1962-ben az új szénosztályzó építése során egy csontvázasa sírt 
bolygattak meg a munkások. Soproni Sándor és Szepessy Géza leletmentése során 
két észak-déli és egy kelet-nyugati tájolású nyújtott csontvázas sírt bontottak ki 
egyidejűleg. A leletek közt egy fülbevaló töredéke került elő, és soproni Sándor 
megítélése szerint kora Árpád-kori volt. . 
 
Lelőhely kutatása:  
1962: Szepessy Géza és Soproni Sándor leletmentése 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 344.  
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8. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Altáró Rozmaring utca 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/30. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2666 
Lelőhely helyrajzi száma: 1033 
Lelőhely típusa: temető 
Lelőhely kora: ismeretlen kor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: 1968-ban a Rozmaring utcában végzett földmunkák során egy 
melléklet nélküli csontvázas sír került elő. A lelet kora ismeretlen. 
 
Lelőhely kutatása:  
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 345.  
 
 
9. lelőhely  
Lelőhely neve: Tokod–Leshegy alja 
Lelőhely topográfiai száma: 5/22/31. 
Lelőhely KÖH azonosító száma: 2667 
Lelőhely helyrajzi száma: 0190/20 
Lelőhely típusa: település 
Lelőhely kora: bronzkor, vaskor 
Lelőhely védettsége: 
KÖH által regisztrált régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll. 
 
Lelőhely leírása: A vízmosásokkal tagolt legelőn Nagy József és Wendl Nándor a 
hatvani kultúrába sorolható kerámiatöredékeket és kelta edénymaradványokat talált. 
 
Lelőhely kutatása:  
1970: Nagy József és Wendl Nándor terepbejárása 
 
Irodalom, forrás:  
Horváth, H. Kelemen, Torma 1979. MRT 5., 345.  
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III. Tervezett változtatási szándék 
 

Fejlesztési elképzelések:  
A településen új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

Településszerkezeti javaslatok 

• Új temető kijelölése (1911/3 hrsz) 

A községben elhunytakat eddig Tokod temetőjében temették el. A temető befogadó 
képessége már nem elegendő. 2008-ban a település vezetői több helyen kerestek 
helyet temető létesítésére. Talajmechanikai és tulajdoni problémák miatt a vasút 
melletti terület látszik a legmegfelelőbbnek. A vasút és az esztergomi határ mellett 
megfelelő zöldterület kerül kialakításra, így a faluból is könnyen elérhető, kulturált 
sírkert rendezhető a belterület mellett. A talajmechanikai vizsgálatok alapján, a terven 
jelölt építési terület kis része nem alkalmas sírok elhelyezésére, ezért itt lenne 
célszerű a ravatalozót, illetve az urna falakat megépíteni. A teljes terület 2,8 ha, 
ebből első ütemben 1,5 hektáros temető kialakítását tervezik.  

 
• Brikett gyáron belül közlekedési területek és a gazdasági területek határának 

módosítása (Rács gyár fejlesztési lehetőség biztosítása) 

A meglévő gazdasági területek korszerűsítését szolgálja a gazdasági terület 
határának módosítása. A rácsgyár (2394/2 hrsz) mellett a gazdasági terület (2397, 
23999, 2401,2402, 2441-2452 Hrsz) 1,2 hektárral bővül.  

• Sallay utca északi oldalán lévő terület és a Piac térségének szabályozása 
(2034, 2032/6, 2033, 2036, 2037 hrsz-ú,  

A településszerkezeti tervben két kisebb átkötő út szerepelt, ezek helyett egy utca 
nyitását terveztük. A terület részben magán, részben önkormányzati tulajdonban van. 
A magán tulajdonos egységes, „lakópark” jellegű beépítésében gondolkodik. A 
terület egy része Vt övezetből kertvárosias lakóterületbe kerül.  

 
• Sallay utca déli oldal építési lehetőség biztosítása 

A jelenlegi kertek területének beépítése már több éve foglalkoztatja az itt élőket, 
hiszen a hosszú telkek nagy részét már nem mindenki műveli. Az északi 
domboldalról jó kilátás nyílik a Duna felé és Esztergomba. A javaslat szerint a 
telkeken át új út építésével lehetőség lenne két telek sor kialakítására. Kialakítható 
építési telkek száma:70-100 db, felépíthető épületek szám 70-100 db.  A terület 
beépítése várhatóan 15-20 éves távlatban valósul meg.  
A terület alatt bányászati tevékenység volt, a bányászat közel 40 éve megszűnt. A 
tervezett fejlesztési lehetőség nem jár a terület településszerkezeti besorolásának 
módosításával. Szabályozási terven lesz a terület tovább építése átgondolva.  
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• Gazdasági terület szabályozásának módosítása a település keleti oldalán 
(1742, 1865-1880.1925,1953-1965 hrsz telkek Gksz besorolásból Gip 
övezetbe kerülnek) 

A jelenlegi TRT szerint a területre szabályozási terv készítése volt előírva, ennek 
feloldására most sor kerül a részletes építési paraméterek megállapítására. A tervek 
szerint a területen kb 15 telek alakítható ki. Teljes terület 9, 0 ha, beépítési százalék 
35 %.  

•  „6-os házak” szabályozása Sport utca- Viola utca – Bányász és a Móricz 
Zsigmond utca közötti terület 

A meglévő rossz állagú épület állomány fokozatos átépítését segíti a tervezett 
szabályozás. A tervek szerint, először a használaton kívüli telkekre épülnek fel új, hat 
lakásos társasházak, később a meglévő épület állomány bontásával új építési telkek 
alakulnak ki. A tervek szerint a területen. A meglévő lakásszám nem változik.   

• Mezőgazdasági területek átsorolása erdő területbe (0218/11,12) 
• Természeti értékek védelme érdekében a déli területen lévő, beállt erdők, 

védő erdő besorolásba kerülnek. 

IV. Hatásvizsgálat 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek 
A régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és 
művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő 
kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. 
 
A. Engedélyköteles talajmunkával járó, a nagyberuházások körébe nem tartozó 
tevékenységek 
 
a., Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
Az Kötv 22-23.§-a, továbbá A régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes 
szabályairól szóló 18/2001 (X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerint a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell 
kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés beruházás 
költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, 
a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A 
tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A 
régészeti feltárások költségét annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás 
szükségessé vált (Kötv 19.§ (3)). A fejlesztések, beruházások tervezése során a 
megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell 
költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 22.§.(1)). 
A tervezett építési tevékenység előtt a hatályos 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről 
szóló törvény szerint értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális 
kirendeltségét. A szükséges megelőző kutatások elvégzéséhez a beruházás 
értékhatárának nyilatkozata alapján a régészeti szakszolgálattal, vagy a helyileg 
illetékes múzeummal kell megállapodást kötni. 
 
b., Régészeti érdekű terület esetében 
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A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékeket csak feltárás keretében 
mozdíthatók el (Kötv 19.§ (1)). Ezért a 30 cm-t meghaladó földmunkával járó 
beruházások esetében állapotfelmérést kell végezni. 
Az örökségi értékek megóvása, valamint a beruházás jobb tervezhetősége miatt az 
állapotfelmérés céljából a régészeti érdekű területeken próbakutatást (műszeres 
vizsgálat, próbaásatást) kell végezni, vagy amennyiben ez nem megoldható 
régészeti szakfelügyeletet kell biztosítani az esteleges veszélyeztetettség 
megállapításához. Erre a területileg illetékes múzeummal lehet megállapodást kötni. 
 
B. Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 
esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha 
bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a 
felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében 
köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az 
önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul 
jelenteni és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti 
feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek elmulasztása büntetőjogi felelőséggel jár. 
 
V. Összefoglalás 
 
Azonosított régészeti lelőhelyek 
Tokodaltáró területén 9 darab azonosított a KÖH által is nyilvántartott régészeti 
lelőhelyről van adatunk mostanáig. 
 
Régészeti érdekű terület 
A Tokod- Altáró – Erzsébetakna (5. lh.) védett régészeti lelőhely É-i kiterjedése 
pontosan nem ismert. A lelőhely ÉK-i felében előkerült jelentősebb római-kori 
épületek, valamint a közelében futó római-kori út (4. lh.) kapcsán eddig nem ismert 
régészeti emlékek előkerülésével kell számolni. Ez alapján a lelőhelytől É-ra a Gete 
utcától K-re és az egykori szénválogatótól D-re eső területet régészeti érdekű 
területként kell kezelni. 
 
A kijelölt régészeti érdekű terület célja, az hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a már 
ismert régészeti lelőhely mellett további, még nem ismert régészeti emlékeinek 
előkerülése. 
 
Kutatási igény 
A település területén teljes körű topográfiai kutatás történt. Az Erzsébetakna területén 
lévő védett régészeti lelőhely É-i kiterjedésének és a római út mentén várható 
emlékek pontosításához további próbafeltárásokat lenne szükséges végezni. A 
Szarkás területén korábban megfigyelt római-kori épületmaradványok pontosabb 
helyének, állapotának, kiterjedésének megállapításához szintén fontos lenne 
próbakutatásokat végezni. 
 
Bemutatási lehetőségek 
Tokoddal együtt lehetőség lenne a Castrum feltárt részeivel együtt az egyéb feltárt, 
illetve még feltárandó emlékekkel összekapcsolva egy izgalmas római-kori régészeti 
témapark létrehozása. 
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VI. Nyilatkozat 
 
 
A Tokodaltáró Településrendezési Tervhez szükséges Örökségvédelmi 
Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti 
tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak 
megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos 
jogszabályoknak. Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére jogosult. 
 
 
 

Vágner Zsolt, sk. okleveles régész 
Oklevélszám: 459/2002 

 
 
Pécel, 2010. június 10. 
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I. Melléklet 
Javaslat a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírására, és külön Függelék 
rögzítésére 
 
Javaslat a HÉSZ vonatkozó előírására: 
A régészeti örökség kezelése kapcsán a 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló 
törvény szerint kell eljárni. 
 
A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékeket csak feltárás keretében 
mozdíthatók el. Ezért annak területén 30 cm-t meghaladó földmunkával járó 
beruházások esetében állapotfelmérést kell végezni, melynek módszere a 
terepbejárás, műszeres felmérés és/vagy próbafeltárás. Ennek hiányában bármiféle 
földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok 
elvégzésére – a beruházó költségére – a területileg illetékes Múzeum jogosult. A 
beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok 
megkezdése előtt 8 nappal fel kell venni kapcsolatot a Múzeummal. 
 
Javaslat a Függelék tartalmára: 
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint 
a terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e 
védelemmel összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell 
lenniük. A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv) 
10.§-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti 
állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.  
 
A Kötv 11.§-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan 
a régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el Kötv 19.§ (1). A 
régészeti örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és 
művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő 
kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei. 
 
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 
esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha 
bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a 
felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében 
köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az 
önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul 
jelenteni és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a régészeti 
feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek elmulasztása a BTK alá tartozik és 
büntetőjogi felelőséggel jár. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyeztetési jegyzőkönyvek, Mellékletek 

Tokodaltáró Településrendezési tervéhez 
 



Tokodaltáró Településrendezési Terv Módosítás                                                                 2010. Október 

Közbenső egyeztetés kapcsán beérkezett szakvélemények 

Sor 
szám 

Államigazgatási szervek érdekképviseletek Vélemények hozzászólások Dátum 

1. 
. 

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal - Állami 
Főépítész 
Székesfehérvár, Szent István tér 9. 
Üi.: Széplaki Imréné; tel.: 22/512-250, 06-30/248-9455 

Kifogást nem emel. Észrevételeit lásd a melléklet szerint. 2010.10.26. 

2. 
. 

Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal 
Esztergom, Rudnay tér 2. 
Üi.: Kovács István; tel.: 06-33/412-412 

Kifogást nem emel. 2010.10.25. 

3. 
ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete 
Dorog, Hősök tere 13-15. 
Üi.: Dr Sári Katalin; tel.: 06-33/503-285 

Kifogást nem emel. 2010.10.22. 

4. 
EON 
2800 Tatabánya Március 15. u. 11. 
Üi.: Abronits Tamás; 06-33/510-717 

Kifogást nem emel. 
Az egyeztetési anyagban a közmű fejezet pótlását kéri. 2010.10.22. 

5. 
Északdunántúli Vízmű Zrt. 
Tatabánya, Sárberek u. 100. 
Üi.:  Fábián László/Sné, Csiffáry Gabriella, tel.: 06-34/311-766 

Kifogást nem emel.  
Az új területeken nem üzemeltet viziközművet. 2010.10.25. 

6. 
Dorog Város Polgármestere 
Dorog, Bécsi út 71. dr. Tittman János; tel.: 06-33/431-377 

Kifogást nem emel. 
2010.10.20. 

7. 
. 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Közép-dunántúli Iroda 
Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. em. 
Üi.: Faragóné Godó Mária; tel.: 06-22/500-880 

Kéri a helyrajzi számok kiigazítását a mellékelt vélemény szerint.  2010.10.26. 

Egyeztető tárgyaláson megjelentek véleménye 

8. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 
Közlekedési Alágazatok Főosztálya 
Tatabánya, Fő tér 4. 
Foricsek Ilona; tel.: 06-34/309-659 

Felsorolja a szabályozási terv készítésekor figyelembe veendő utakra 
vonatkozó jogszabályokat. A továbbiakban is rész kíván venni. 

2010.10.26. 

9. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kifogást nem emel. 2010.10.26. 



Budapest, 1121, Költő u. 21. 
Üi.: Vrabély Anikó; tel.: 06-1/391-4610 

Felhívja a figyelmet a terület Natura 2000 védettségére, valamit, hogy az 
ökológiai folyosóba esik. Tájékoztat, hogy a terv érint nyílt karszt területet, 
valamit védett földvárat. 
A szabályozási tervben és a HÉSZ-ben kisebb javításokat kér.  

10. 
Veszprémi Bányakapitányság 
8200 Veszprém, Budapest út 2. 
Üi: Kneifel Ferenc 

Kifogást nem emel. 2010.10.25. 

11. 
INVITEL Távközlési Zrt. 
2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 31. 
Üi: Tarkövi Zoltán 

Kifogást nem emel. 2010.10.15. 

12. Észak-Dunántúli KÖTEVIFE 
Kifogást nem emel. 
Az ökológiai hálózat területének határa nincs összhangban a TSZT-n és az 
SZT-n, az SZT-nek megfelelően jelölendő. 

2010.10.26. 

13. 
. 

KEM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény és talajvédelmi Igazgatóság 
2890 Tata, Új út 17. 
ÜI: Molnár József  

 2010.10.26. 

14. 
. Balassa Bálint Múzeum  2010.10.26. 

1997 évi LXXVIII törvény 9 § (5) bekezdésben foglaltak szerint Kifogást nem emelő véleményezőnek tekinthető 

15. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 
Megyei Főépítész 

Előzetes egyeztetésen nem vett részt  

16. Esztergom Város Polgármesteri Hivatal 
Városszépítési Osztály 
Főépítész Iroda 
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 
Szalai Olga 

  

17. Tokod Nagyközség Polgármesteri Hivatal   
18. Csolnok Község Polgármesteri Hivatal   

Nem kívánt részt venni 

19. Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési   



Főosztály 
1885 Budapest, Pf. 25. 

20. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság 
2510 Dporog, Bécsi u. 40. 

  

21. Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
GDF SUEZ 
2800 Tatabánya, Eötvös u.11. 

  

22. KEM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
2801 Tatabánya, V. Győri u. 13. 

  

 



 

Tokodaltáró Község Önkormányzata 
2532 Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 

tokodaltaro@tokodaltaro.hu 
 

 
  

Iktatószám:  179-23/2010 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
Tárgy: Tokodaltáró Község településrendezési terv aktualizálása és elkészítése digitális formában  
 
Idő: 2010. október 26 10.00 óra 
 
Helyszín: Tokodaltáró Község Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyisége  
 
Melléklet: Az érdekelt szervek részéről a tárgyalás meghívójára érkezett állásfoglalások. 
 
Jelenlévők: A jelenléti ív szerint. 

 

Petrik József polgármester úr ismertette a tárgyalás okát, miszerint a Rendezési terv pályázatos 

munka. Pályázati határideje október 30.  

R. Takács Eszter az PRO-Arch Építész Stúdió vezető-tervezője kijelentette, hogy válaszol a felmerülő 

kérdésekre.  

Az ÁNTSZ képviselője átadta a szakhatósági véleményüket.  

Az ÉDV Zrt. igazgatója szintén átnyújtotta a szakhatósági véleményét.  

A Nemzeti Közlekedési Hatóság képviselője felsorolta a szabályozási terv készítésekor figyelembe 

vehető utakra vonatkozó jogszabályokat és egyeztette a rendezési tervben feltüntetett kiépítendő 

utakat. Nyilatkozta, hogy szakhatósági véleményüket csütörtöki nap folyamán megküldi 

hatóságunknak.  

A Mezőgazdasági- Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság képviselője felhívta a 

figyelmet a talajerózióra és további területek kijelölését kérte. Nyilatkozta, hogy szakhatósági 

állásfoglalásukat szerdai nap folyamán megküldik szakhatóságunknak. 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviselője felhívja a figyelmet a terület Natura 2000 

védettségére, valamint, hogy az ökológiai folyosóba esik. Tájékoztatja, hogy a terv érint karszt 

területeket, valamint védett földvárat. Tájékoztat a védett területek védelméről szóló rendelkezésekről. 

Nyilatkozta, hogy szakhatósági állásfoglalásukat csütörtökön megküldi hatóságunknak. 

 

 

Tokodaltáró, 2010. október 26. 

  

 

 ……………………………………    …………………………………… 
  Petrik József      Borek Edit 
  polgármester           építésügyi ügyintéző 
   
 
 

  

 
 





































































 
 
 
 

T e r v e z ő i  n y i l a t k o z a t  
 
 

Készült 
Tokodaltáró község 

Településrendezési terv felülvizsgálatához 
 
 

 
 
 
Alulírott R. Takács Eszter vezető településtervező nyilatkozom, hogy a tervezői munkám 
során az 1997. évi LXXVII. Tv. előírásai szerint jártam el.  
 
Nyilatkozom, hogy a terv elkészítéséhez a 157/1997(IX. 26.) Korm. sz. rendelet és a 32/1997 
(XI. 19.) KTM sz. rendelet előírásai alapján a munka elvégzéséhez tervezői jogosultsággal 
rendelkezem, a Magyar Építész Kamara tagja vagyok. 
 
A településrendezési terv elkészítésénél a fent hivatkozott Építési törvényen kívül az alábbi 
jelenleg érvényes jogszabályi követelményeknek tettem eleget: 
 - 1997. évi törvény CXV. Törvény az 1997. LXXVIII. törvény módosításáról 

- 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet az Országos Településrendezési és Építési 
Követelményekről (OTÉK) 

- 36/2002 (III.7.) Kormányrendelet az OTÉK módosításáról 
- 66/1999 (VII.13.) FVM rendelet Az Építészeti Örökségvédelemről 
- 2001 évi LXIV törvény a Kulturális Örökség védelméről. 

 
 
 
 
 
Budapest, 2011. március 2. 
 
 
 

R. Takács Eszter 
Vezető településtervező építész  

TT1-1883/01 
 

 
  
 
  




