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Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági 

adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a 

fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum. [1997. évi LXXVIII. 

törvény az épített környezet alakításáról és védelméről – 2. § 27.] 

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és 

összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, 

javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó 

fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai 

adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban 

foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. [1997. évi LXXVIII. 

törvény az épített környezet alakításáról és védelméről – 9/A. § (1)] 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Kismaros a település egészére készített, hosszú távra szóló fejlesztési célokat 

megfogalmazó, társadalmi, gazdasági, és környezeti szempontokat egységesen 

érvényesítő településfejlesztési koncepcióval nem rendelkezik. A település az 

eddigi fejlesztési elképzeléseit és alapelveit a 2014-2019. közötti időtávra szóló 

gazdasági programjában, illetve a hatályos településrendezési eszközeiben 

rögzítette. Az eddig lefektetett alapelvek közé tartozik a település arculatának 

megőrzése, továbbfejlesztése, természeti környezet megőrzése. Ezzel 

párhuzamosan a településrendezési eszközök lakóterületi fejlesztési területeket 

jelöltek ki. A statisztikai adatok elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a 

település népességszáma több, mint egy évszázada folyamatosan nő. A növekvő 

tendencia pedig - az utóbbi évtized adatai alapján - a betelepülésekből adódik.  

Kismaros egyik legnagyobb, és egyben talán legnehezebb jövőbeli kihívása, hogy 

miként reagáljon a települést érintő társadalmi, gazdasági és környezeti 

folyamatokra, a Község identitásának, arculatának, és kiemelkedően értékes táji, 

természeti értékeinek megőrzése mellett.  

Jelen Koncepció a jövőképet egy objektivitáson alapuló, részletes vizsgálat alapján 

állítja fel. A helyzetfeltárás elsődleges célja a településen jelenleg is zajló 

társadalmi, gazdasági, valamint környezeti folyamatok kimutatása, illetve a 

folyamatok hátterében lévő ok-okozati összefüggések feltárása volt. Az egyes, 

települést érintő folyamatokra többféleképpen is lehet reagálni. Lehetséges az 

adott folyamathoz való alkalmazkodás, továbbá annak felerősítése, de lehetséges 

az adott folyamat hatásainak mérséklése, vagy az attól való elhatárolódás is. A 

településfejlesztési koncepció a mit, és a miért kérdésekre keresi a választ. A hol, 

és a hogyan kérdések megválaszolása a településrendezési eszközök feladata. 

Érdemes feltenni a kérdést, miért tölt be egy település éppen egy adott szerepkört 

a településhálózaton belül. Az alapokat a közlekedés-földrajzi helyzet határozza 

meg. Rövid időre túlléphető ez az adottság, a valós pozíciótól való eltérítés 

azonban mindig időleges. Minden település számára létezik egy optimális nagyság, 

amely földrajzi helyzetéből, közlekedési vonalaiból, a táj eltartó képességéből 
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következik. Ha ennek többszörösére növesztik – hiszen természetes úton 

aránytalanul naggyá nem tud válni –, akkor a külső erő megszűnése visszatéríti 

nyugalmi helyzetébe, azaz ismét eléri a rá szabott méretet. 

Kismaros az alapításakor mező- és kertgazdasági termelésen alapuló önellátó falu 

volt. A legközelebbi nagyobb központ a Duna bal partján Vác volt. A vasútvonal és 

a főút megépülése jelentős hatást gyakorolt Kismarosra, mivel elérhetővé vált Vác 

és Pest. A település életében a mezőgazdaság szerepe fokozatosan lecsökkent, 

helyét felváltotta a városokba való ingázás. A népszámlálási adatok szerint a 

település népessége 1880. év óta folyamatosan növekszik, a növekedés üteme 

1949. év után még fel is gyorsult, továbbá napjainkban is tart. A település 

népességnek növekedésében központi szerepet játszott a nagyobb városok, és az 

azok kínálta munkalehetőség közelsége, ugyanakkor Kismaros a Dunakanyarbeli 

fekvéséből és a Börzsöny közelségéből adódóan vonzó településként jelent meg a 

városokból kiköltözni vágyó lakosság számára. E folyamat tekinthető a fejlődés 

egyik lehetőségeként, azonban veszélyforrásként is értelmezhető, a más 

települések munkahely kínálati kapacitásától való függés által. 

Kismaros térségi helyzetét felismerve, adottságaira építve, mértéktartó 

növekedéssel, és a belső erőforrások kedvezőbb kihasználásával érheti el a legjobb 

gazdasági eredményeket, az identitás és örökség megőrzését mindig szem előtt 

tartva. 

A JÖVŐKÉP 

KISMAROST 

A DUNA KANYARULATÁBAN ÉS 

A BÖRZSÖNY KAPUJÁBAN ELHELYEZKEDŐ 

VONZÁSPONTKÉNT NEVESÍTI. 

A megfogalmazott jövőkép több elemet is magában rejt: 

A DUNA KANYARULATÁBAN ÉS A BÖRZSÖNY KAPUJÁBAN ELHELYEZKEDŐ… 

Kismaros táj-, és közlekedés-földrajzi elhelyezkedése rendkívül kedvező. Ebből 

fakadóan a Községet „településen kívülről” induló folyamatok érik. Ilyen folyamat 

a nagyvárosokból kiinduló hétvégi turizmus, az üdülés, valamint a kiköltözés. E 

folyamatok hajtóerői, mozgató rugói, a csendes, nyugodt, egészséges 

környezetben fekvő lakóterület, a munkalehetőség elérhetősége, valamint a 

szabadidő sokszínű eltöltésére lehetőséget biztosító üdülőterület iránti igények. 

Mindhárom folyamat lenyomata megjelent Kismaroson. A kérdés az, hogy az adott 

folyamatokra mely választ adjuk. Felerősítsük, mérsékeljük, vagy szinten tartjuk 

azokat? Mindhárom folyamatnak megvannak a maga lehetőségei és veszélyei is. 

A település gazdasági, térbeli fejlődéséhez mindhárom folyamat hozzásegíthet, 

azonban veszélybe kerülhet a település egyik legnagyobb értéke, a csendes, 

nyugodt, vidékies hangulata. A kérdés megválaszolása során érdemes elkerülni a 

szélsőséges megoldásokat. Sokkal inkább célravezető a gondosan megtervezett, 

egymással összehangolt, több szempontot is érvényesítő megoldások 

alkalmazása, melyek hozzásegítenek az egyes folyamatokban rejlő lehetőségek 

kihasználásában, valamint a veszélyek elkerülésében, mérséklésében. 
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…VONZÁSPONT 

A jövőkép Kismarost vonzáspontként írja le. E megfogalmazás két fontos 

szempontot hordoz magában. Az egyik, hogy a szóhasználat tudatosan nem 

tartalmazza a „központ” szót, ezzel azt fejezi ki, hogy a település jövőbeli 

szerepkörét nem azonosítja mikrotérségi központ szerepkörrel. Ebből adódóan a 

jövőkép előre vetíti a település mértékletes, adottságaihoz alkalmazkodó, arányos 

fejlesztését.  

A megfogalmazás másik fontos tulajdonsága, hogy a „vonzás” szót használja. Egy 

település vonzereje kihat a környezetére. A vonzerő hatása megnyilvánul például 

a kiköltözők számában, és egyben a népességszám növekedésében, vagy a 

látogatók számában is. A település vonzereje azonban a legerősebb hatást a saját 

lakosaira gyakorolja, a mindennapi életükre, érzésvilágukra. Kismaros a 

vonzáspont szerepét akkor tudja a lehető legjobban betölteni, ha a külső 

környezetére gyakorolt vonzerejét fokozni tudja, az abban rejlő lehetőségeket 

kiaknázza, emellett saját lakosai továbbra is otthonuknak tekintik a települést, 

kötődésük megmarad, és erősödik.  
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BEVEZETŐ 

Kismaros Településfejlesztési Koncepciójának (továbbiakban: a Koncepció) 

kidolgozása Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2015. (V. 26.) Kt. határozata alapján indult el. 

A település hatályos településfejlesztési koncepcióval nem rendelkezik. A feladat a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő, a nemzeti fejlesztési dokumentumok és 

ágazati stratégiák célkitűzéseivel összhangot mutató Koncepció kidolgozása volt.  

A Koncepció kidolgozásának állomásai: 

- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) eljárásrendjének megfelelően a 

munka az Eljr. 30.§ (1) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatók 

kiküldésével indult. Ezt követte az Eljr. 30.§ (1) c) pontja szerinti, a 

Központi Statisztikai Hivatalnak történő adatküldés, melynek során a 

szegregációszűrést, valamint a településrészek helyzetelemzéséhez 

szükséges adatokat a KSH 2015. október 1.-ei e-mailje mellékleteként az 

Önkormányzat és a Tervezők részére átadta. 

- A Koncepció igazodási pontjai rögzítésére az Eljr. 9. mellékletében szereplő, 

továbbá a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a 

településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és 

a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 

kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes 

szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében 

szereplő államigazgatási szervektől, továbbá a közműszolgáltatóktól, 

valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatóktól a rendelkezésükre álló 

adatokat beszereztük. 

- A kapott adatokat, valamint a Község által rendelkezésünkre bocsátott, 

állami alapadatokat tartalmazó, legfrissebb alaptérképet térinformatikai 

elemzésnek vetettük alá. 

- A Koncepció Véleményezési anyagának kidolgozását megelőzően az Eljr. 

tartalmi követelményei szerinti, részletes Megalapozó Vizsgálat készült el. 

- A vizsgálatban feltárt adottságok alapján körvonalazódott a jövőkép, 

melynek elérését szolgáló célrendszer Célfa-ábrán került rögzítésre. 

- A Megalapozó vizsgálat. és az abból leszűrt következtetések a Képviselő-

testület és a bizottságok tagjai, valamint a lakosság számára több 

alkalommal is bemutatásra került, így biztosítva minden érdekelt 

véleményének megismerését, és az anyagba való beépítési lehetőségét. 

- Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2016. (V. 30.) 

határozatával, Kismaros Község Önkormányzata Pénzügyi Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottsága 27/2016. (V. 23.) PÜTB. határozatával, 

Szociális- és Egészségügyi Bizottsága 17/2016. (V. 23.) SZEB. 

határozatával és Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 5/2016. (V. 23.) 

OKSB. határozatával a Megalapozó vizsgálatot megfelelőnek ítélte, a 

Koncepciójának célrendszerét – mint fejlesztési irányokat – pedig elfogadta. 
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JÖVŐKÉP 

A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN 

Az általános gyakorlat szerint a népességszám meghatározza a települések 

egymáshoz való viszonyát, a tömegvonzás érvényesül a települések esetében is. 

Magyarországon kisvárosnak tekintjük az 5000-20.000 fő népesség közötti 

településeket, míg középvárosnak a 20.000-100.000 fő népesség közötti 

településeket. /Ezek térbeli rendjét mutatja a táblázat alatti ábra. Az ábrán 

szereplő körök arányosak a lakónépesség számával./ 

MAGYARORSZÁG 5000 FŐ FELETTI NÉPESSÉGSZÁMÚ TELEPÜLÉSEINEK TÉRBELI ELHELYEZKEDÉSE 

 
Forrás: KSH 2015, saját szerkesztés 

Dunakeszi 41846 Pest 

Vác 33169 Pest 

Gödöllő 32720 Pest 

Esztergom 28102 Komárom-Esztergom 

Szentendre 25542 Pest 

Fót 19121 Pest 

Göd 18194 Pest 

Veresegyház 17025 Pest 

Pomáz 16624 Pest 
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Balassagyarmat 15570 Nógrád 

Pilisvörösvár 13895 Pest 

Dorog 11883 Komárom-Esztergom 

Budakalász 10660 Pest 

Solymár 10065 Pest 

Piliscsaba 8053 Pest 

Erdőkertes 7543 Pest 

Nagykovácsi 7255 Pest 

Őrbottyán 7073 Pest 

Tahitótfalu 5486 Pest 

Tát 5280 Komárom-Esztergom 
Forrás: KSH 2015 

Kismaros a Budapest körüli városhálózati gyűrű peremén helyezkedik el, melyet 

északról városhiányos terület vesz körül. Elsősorban Budapest és Vác munkaerő-

piaci vonzáskörzetébe tartozik. Saját munkaerőpiaci vonzáskörzete elsősorban a 

szomszédos településekre terjed ki. 

Közlekedés-földrajzi helyzete kiváló. A nagyobb települések egy órán belül 

elérhetőek személygépjárművel és tömegközlekedéssel egyaránt. Tájföldrajzi 

helyzete szintén kiemelkedő, mely nagyban hozzájárul a település vonzerejéhez. 

Kismaros vonzásponti szerepe a munkaerőpiaci szerepénél jóval tágabb. A 

település vonzereje több tényező együttes hatásából alakul ki. Természeti 

környezete, nyugalma, arculata, jó megközelíthetősége miatt válik a településre 

vándorlók célpontjává.  

Kismaros a vonzásponti szerepét akkor tudja betölteni, ha: 

- megőrzi természeti és környezeti értékeit, 

- megőrzi művi értékeit, identitását, 

- otthonteremtési lehetőséget kínál saját lakosainak, illetve a településre 

vándorlóknak, 

- intézményi ellátottságát bővíti, valamint 

- gazdaságát helyi erőforrásokra és adottságokra alapozva erősíti. 

Kismaros ezáltal a Duna kanyarulatában és a Börzsöny kapujában elhelyezkedő 

vonzásponttá válik. A jövőkép ezzel megvalósul.  
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A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS 

ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

TÁRSADALMI JÖVŐKÉP 

Demográfia 

Kismaros társadalmi jövőképének kibontásakor elengedhetetlen annak definiálása, 

hogy a tervezett időszak végére milyen lakosságszámra kíván tervezni, azaz mi a 

népességprognózisa 2030-ra. A népességszám az országos csökkenő tendenciával 

ellentétben a KSH népszámlálási adatai szerint 1880. év óta folyamatosan 

növekszik. 1880. év óta nem volt egyetlen olyan 10 éves időtartam sem, amikor 

a népességszám csökkent volna. 1870. évben 432 fő, 2011. évben 1997 fő volt a 

népességszám Kismaroson. A növekvő tendencia a betelepülésekből adódik. Az 

élve születések számának és a halálozások számának különbsége 2002. és 2014. 

év között jellemzően negatív értéket mutatott. A fejlett világ demográfiai trendje, 

hogy a születésszám nem éri el a halálozások számát, vagyis természetes úton 

nem növelhető egy település lakosságszáma, ehhez betelepülők befogadása 

szükséges. Fontos kiemelni, hogy Kismaroson a betelepülés egy meglévő 

folyamat, melynek hátterében a település vonzereje, illetve nagyvárosok nyújtotta 

munkalehetőség ingázás általi elérhetősége áll. A betelepülők befogadása 

ugyanakkor konfliktusforrásokat is teremthet, különösen, ha jelentős kulturális 

különbségek jellemzik az együttélést.  

A népességszám növekedés ténye megállapítást nyert. Fel kell azonban tenni a 

kérdést, az elmúlt évtizedek növekedési tendenciáit alapul véve, 2031. évig 

mekkora népességszám növekedés várható, továbbá, hogy hol vannak a 

növekedés határai, meddig növekedhet a népességszám, a település területi 

adottságainak figyelembe vétele mellett. 

Első lépésként megvizsgáltuk, hogy a település népességszáma milyen értékkel 

emelkedne 2031. évig, az elmúlt évtizedek növekedési ütemét alapul véve. A 10 

évenkénti népszámlálási adatok szerint a település népessége 1949. év óta közel 

azonos ütemben, 10 évente átlagosan ~200 fővel nőtt. (Ez a növekedési ütem 

1991. év és 2011. év között is fennmaradt.) Az adatok előrevetítése alapján, 

az állandó népességszám nagyságrendileg ~500 fővel növekedne 2031. 

évig, a 2011. évi kiinduló értékhez képest. 

Természetesen minden növekedés előbb-utóbb eléri a csúcspontját. A csúcspont 

elérése előtt a növekedés üteme lelassul, mely előre jelzi a csúcspont közeledtét. 

Rövid ideig, megfelelő beavatkozásokkal még növelhető a növekedés üteme, 

azonban hosszú távon nem tartható fenn. Kismaroson a népességszám az elmúlt 

évszázadban egyenletesen nőtt, ebből következtethetünk a növekvő tendencia 

jövőbeli fennmaradására. Ezzel szemben a növekedés ütemének fennmaradását 

már nehezebb megjósolni. Az eddigi adatsorok a növekedési ütem lassulását nem 

mutatják, ebből következtethetünk a népességszám növekvő tendenciájának 

fennmaradására.  
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Második lépésként megvizsgáltuk, hogy a jelenleg beépítésre szánt, de eddig 

kihasználatlan lakóterületek, illetve a potenciális fejlesztési területek hány fő 

befogadására alkalmasak:  

- Börzsönyliget lakóterületi része (908 db kihasználatlan ingatlan)  + ~2000 fő 

- Svájci földek (13,3 ha)       + ~200 fő 

- Ó szőlők alatti dűlő (13,2 ha)       + ~200 fő 

- Kőbányai dűlő Szőlő-ároktól délre eső külterületi része (8,1 ha) + ~150 fő 

- Zártkert Szőlő-ároktól keletre eső része (29,7 ha)    + ~450 fő 

- Összesen         + ~3000 fő 

(A potenciális fejlesztési területek esetén 1500 m2-es átlagos telekmérettel számoltunk, melynek területébe 

~30%-os részaránnyal beszámításra került az adott terület ellátásához szükséges közlekedési, közmű, 

intézményi és zöldfelületi infrastruktúra területe. Egy ingatlan esetén 1 lakóépülettel és ~2,2 fős család lét-

számmal számoltunk. Börzsönyliget esetén a kertvárosias lakóterületbe sorolt, lakóépülettel nem rendelkező 

ingatlanok számát vettük alapul, mivel itt a lakóterületi telekstruktúra már kialakult. A többi fejlesztési terület 

esetén az összterületből kell kiindulni, mivel ezek lakóterületi telekszerkezettel nem rendelkeznek.) 

A számításból megállapítható, hogy az eddig kihasználatlan lakóterületek, illetve 

a potenciális fejlesztési területek teljes, lakó funkciójú beépülése a jelenlegi 

népességszámhoz képest, további ~3000 fő számára biztosítana lakóhelyet.   

A két számításból jól látható, hogy az elmúlt évtizedek növekedési ütemére 

alapozott népességszám prognózis jóval alacsonyabb értéket mutat, mint a 

kihasználatlan lakóterületek, illetve a potenciális fejlesztési területek férőhely 

kapacitása.  

Jelen Koncepció célkitűzése a demográfiai egyensúly megőrzése, a népességszám 

természetes növekedési feltételeinek megteremtése, a település megtartó 

erejének növelése, családbarát település kialakítása, illetve a lakhatási 

körülmények javítása által.  

 

Oktatás, képzés 

A Koncepció célrendszere tematikus célként kezeli az oktatás, képzés erősítését, 

illetve az intézményi infrastruktúra fejlesztését. 

A Vilcsek Gyula Általános Iskolába 191 diák jár az Önkormányzat tájékoztatása 

szerint. A KSH adatsorai szerint 2014. évben a településen a 6-14. éves korúak 

száma 202 fő volt. A jövőben az általános iskola kapacitás bővítése (igény szerint 

1, vagy 2 új osztály indítása), illetve a bővítés tárgyi feltételeinek javítása 

szükséges. 

A célfa részcélként nevesíti a vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok 

kialakítását. Kismaros táji, környezeti adottságai megfelelő alapot biztosítanak 

kertgazdaságok (pl.: bogyós gyümölcsök termesztése, méhészet stb.) 

létrehozására. Amennyiben a jövőben igény mutatkozik ilyen gazdaságok 

kialakítására, vállalkozásokkal egyeztetett képzések keretében lehetőség nyílna a 

munkaerő helyben történő képzésére. E céllal párhuzamosan kerültek 

megfogalmazásra, a gazdaság stabilizálását szolgáló kisipari, kisüzemi gazdaság 

preferálása, a kertgazdasági hasznosítás támogatása, a helyi ellátást szolgáló 

kereskedelem fenntartása, illetve a helyben lakók helyben foglalkoztatásának 

preferálása, részcélok.  
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További részcélként szerepel a felnőttképzés piaci igényekhez való igazítása, mely 

a helyi igényeknek megfelelő, kihelyezett OKJ képzések meghirdetését, oktatási 

helyszínének biztosítását foglalja magában.  

 

Szociális ellátás 

A célrendszerben tematikus részcélként szerepel a szociális infrastruktúra 

fejlesztése. A 3-5 évesek száma 2005. évben 51 fő, míg 2014. évben 97 fő volt. 

Az óvodai férőhely szám, illetve az intézmény bővítése is időszerűvé válik a 

közeljövőben.  

A településen az öregedési index csökkenő tendenciát mutat, mely a fiatalok 

lakosságszámon belüli arányának magas fokú növekedéséből adódik. Kismaroson 

2005. évben a 0-2 éves korúak száma 53 fő, míg 2014. évben 79 fő volt. A 

településen a bölcsődei intézmény létesítésére vonatkozó valós igény felmérése, 

illetve ennek eredményétől függően az intézmény kialakítása javasolt.  

További részcél az idősek ellátásának fejlesztése. A településen idősek otthona 

nem üzemel. A csökkenő öregedési index ellenére az idősek száma növekvő 

tendenciát mutat. (Az idősek számának növekedését felülmúlja a fiatalok 

számának növekedése, ebből adódik a csökkenő öregedési index.) A településen 

idősek otthonának kialakítását már a 2013. évi esélyegyenlőségi program is 

javasolta. Az időskorú lakosság arányának növekedésével együtt nő az igény az 

ellátásuk fejlesztésére, melynek eszköze lehet a szociális ellátás bővítése, illetve 

idősotthon kialakítása. 

 

Egészségügyi ellátás 

A Koncepció stratégiai céljai közé tartozik az életminőség javítása, melyen belül 

tematikus cél a lakosság egészségügyi állapotának javítása.  

A Koncepció a részcélok között kiemelt hangsúlyt fektet a megelőzésre. A minden 

korosztály számára biztosított tevékeny élet, az egészséges táplálkozás és a 

mozgásban gazdag életmód a fizikai és mentális betegségek elkerülésének 

preferált megelőzési elemeivé lépnek elő. A betegség megelőzése a gyógyítással 

egyenértékű szakellátást kap. Az átlagéletkor kitolódásával párhuzamosan, az 

egészségben megélt évek számának növelése válik a fő célterületté. A megelőzés 

eszköze lehet ingyenes szűrővizsgálatok biztosítása, illetve az egészséges életmód 

és sportolás népszerűsítése, valamint az ahhoz szükséges infrastruktúra (pl.: 

kerékpárút, futóút, gyalogút) biztosítása.  

Az egészségügyi alapellátás bővítése, illetve a védőnői álláshelyek számának 

növelése a fiatal, és időskorú lakosság számának emelkedésével párhuzamosan 

válik szükségessé. 2014. évben a 18 év alattiak száma 421 fő, a 65 év felettiek 

száma pedig 361 fő volt. Számuk növekvő tendenciát mutat. Az Egészségházban 

jelenleg a háziorvosi és fogorvosi rendelés mellett védőnői szolgálat működik, de 



KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ • 2017. JANUÁR HÓ 13 

 
 
a gyógyszertár máshol található. Az egészségügyi ellátás fejlesztésének eszköze 

lehet az Egészségház teljes körű szolgáltatásának biztosítása.  

 

Kultúra-turisztika 

A Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény kiemelt szerepet játszik Kismaros helyi 

értékeinek felkutatásában, rendszerezésében és bemutatásában. Fontos, hogy az 

oktatás részévé váljon a helyi, és helytörténeti értékek gyermekekkel való 

megismertetése. Kiadványok szerkesztése, kiállítások rendezése, tárlatvezetések, 

illetve különórák kiváló eszközei az értékek bemutatásának.  

A település kultúrájának, helytörténetének bemutatására azonban több lehetőség 

is van. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 36/2016 (V. 24.) sz. NNÖK KH. 

határozatával döntött a helyi arculatot, identitástudatot erősítő sváb jelképek 

településközponton kívüli, közterületi elhelyezhetőségének vizsgálatáról. A 

kezdeményezés nagyban hozzásegíthet a település kultúrájának 

megismertetéséhez mind az ott lakók, mind a látogatók, átutazók számára. A 

kezdeményezés felveti a lehetőségét egy olyan tematikus útvonal kijelölésének, 

melyre felfűzhetőek Kismarosnak a már meglévő építészeti, helytörténeti értékei, 

valamint a tervezett sváb jelképek elhelyezésére szolgáló célterületek.   

A kulturális infrastruktúra fejlesztés további eszközei az egyes kulturális 

programoknak otthont adó létesítmények, terek biztosítása, valamint az egyes 

programok műfajától függő technikai eszközök (hangtechnika, világítástechnika, 

fénytechnika, hangrögzítés, mozgó-, és állókép rögzítés, illetve a felvett anyagok 

terjesztése) bérlése, beszerzése. Emellett fontos, hogy szerephez jusson a 

kulturális program kínálat kreatív bővítése, valamint az együttműködés erősítése 

a kulturális programok szervezői, valamint az Önkormányzat között. Több műfajt 

átfogó, tehetségkutató programok szervezése hozzásegít a tehetséges fiatalok 

felkutatásához, képességeik továbbfejlesztéséhez, illetve színesíti a település 

életét. Javasolt olyan kulturális programkínálat kialakítása is, mely minden 

korosztály számára nyújt művészeti, közösségi kikapcsolódási lehetőséget, és 

egyben kapcsolódási pontot is teremt az egyes korosztályok között. Kismaroson 

jelenleg a Művelődési Ház és az IKSZT Ház a közösségi és kulturális élet színterei. 

Szerepük megőrzése, illetve erősítése társadalmi érdek.   

 

Rekreáció, sport 

A célfa a tematikus célok között szerepelteti a rekreációs, sportolási lehetőségek 

bővítését. E cél hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javításához is. A 

rekreációs és sport infrastruktúra fejlesztése tekintetében nem hagyhatók 

figyelmen kívül a térségi szintű táji adottságok, mely jelen esetben a Duna-parti 

fekvést és a Börzsöny szomszédságát jelenti. 

Fontos megjegyezni, hogy több sportág infrastruktúrájának bővítése csak térségi 

szinten, több település összefogásával tervezhető. Ide tartozik például a 

kerékpáros, illetve a vízi turizmus.  
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Kismaros déli részén keresztül halad az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút. 

Szokolya Község előzetes tájékoztatásában jelezte, hogy a két települést 

összekötő kerékpárút kiépítését támogatja. A Szokolya irányába kiépülő 

kerékpárút a Királyrét, majd a Börzsöny felé tartó kerékpárosok számára 

biztosítana biztonságosabb, a jelenleginél kedvezőbb haladási feltételeket.  

A Dunakanyar térségében a kajak-kenu sport turizmus régóta jelen van. 

Budapesttől északra több településen is lehetőség nyílik túrakajak, illetve túrakenu 

bérlésére. Csónakházak, stégek, elhelyezése pihenési lehetőséget biztosít a vízen 

érkezők számára, illetve további hajó bérlési pontok a Dunakanyarbéli vízi sport 

infrastruktúra kínálati feltételeit javítják. 

Kismaroson javasolt vizsgálni lovas sport infrastruktúra kialakíthatóságának 

lehetőségeit, feltételeit. Ezzel párhuzamosan célszerű felmérni a településen, 

illetve annak környezetében, a lovas sport és túralovaglás iránt érdeklődők 

számát. A település közigazgatási területének természetvédelmi érintettsége 

magas. A lovaglás az ökoturizmushoz való kapcsolódása által illeszkedik a 

természetvédelmi szempontokhoz. Emellett a településen nagy arányban 

találhatók erdő és rét művelési ágú területek, melyek a lovaglás számára alkalmas 

környezetet biztosítanak. Amennyiben igény mutatkozik a lovaglás iránt, lovarda 

elhelyezésnél figyelembe kell venni a jelenlegi és tervezett lakóterületek, ártéri 

területek, természetvédelmi területek, főbb közlekedési útvonalak (pl.: főútvonal 

és vasútvonal), illetve turista utak elhelyezkedését. 

A sport infrastruktúra fejlesztésnél további fontos szempont a kapcsolatok 

megteremtése, az átjárhatóság biztosítása. Ez alatt értendő az egyes sportágak 

közötti átváltás lehetősége, például egy, vagy több napos, több sportágat magába 

foglaló túrák szervezése, túra útvonalak kijelölése.  

A települési szinten tervezett sport infrastruktúra fejlesztés eszköze lehet a futó-, 

és gyalogutak építése, vagy a meglévő sportolási célú létesítményekben a 

programkínálat bővítése. 

 

Civil társadalom 

Kismaros a jövőben is támogatja a civil szervezetek működését. A lokálpatrióta 

magatartás erősíti a település múltjának széles körben való megismertetését. A 

civil szervezetekkel való együttműködés biztosítja a lehetőségét több fejlesztési 

terület (pl.: oktatás, sport, rekreáció, mezőgazdaság stb.) esetében az igények 

felmérésére, az érdekképviselet biztosítására.  

 

GAZDASÁGI JÖVŐKÉP 

A településen a KSH adatai szerint a regisztrált gazdasági vállalkozások száma 

2000. év és 2013. év között növekvő tendenciát mutatott. 2014. évben a 

regisztrált gazdasági vállalkozások közül a legtöbb mező-, és erdőgazdálkodás, 

ingatlanügyek, kereskedelem, illetve szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
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terén végzett tevékenységet. A működő vállalkozások közül a legtöbb szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység, kereskedelem, építőipar, illetve információ, 

kommunikáció terén végzett tevékenységet. 

A Koncepció jövőképe Kismaroson helyi adottságokra építő, stabil, kisipari és 

kisüzemi gazdaság erősítését, valamint a vállalkozások számának további 

növekedését vizionálja, az oktatás és képzés fontosságának szem előtt tartása 

mellett. A település adottságai (domborzat, vízrajz, tájkép, településkép, 

lakókörnyezet közelsége stb.) alacsony mértékben teszik lehetővé ipari, gazdasági 

üzem elhelyezését, és zavarásmentes, tájhasználati konfliktus nélküli 

működtetését.  

A Koncepció stratégiai célja a gazdaság stabilizálása, mely adottságokra építő 

gazdaság megteremtésével, a helyi gazdaság erősítésével, a foglalkoztatás 

bővítésével, illetve oktatással, képzéssel érhető el. A részcélok e 4 tematikus cél 

alá vannak rendelve.  

 

Ipar 

A Koncepció célrendszere a többek között hagyományos mesterségeknek is 

otthont adó kisipari, kisüzemi gazdaság preferálását támogatja. A kisipari, 

kisüzemi gazdaság tevékenységi célterülete lehet a minőségi élelmiszert helyben 

előállító mező-, és kertgazdasági termelés, illetve feldolgozás, vagy a szolgáltatási 

szektoron belüli kereskedelem, informatika, oktatás, turizmus, műszaki 

szolgáltatások (pl.: javítás, karbantartás). 

 

Mező-, és kertgazdaság 

A Koncepció jövőképe a táji adottságokra épülő, helyi ellátást erősítő, minőségi 

élelmiszert előállító, kisparcellás mező-, és kertgazdaság.  

A célfa tematikus célja az adottságokra építő gazdaság megteremtése, és a helyi 

gazdaság erősítése. Ezeken belül részcélként szerepel a kertgazdasági hasznosítás 

támogatása, a helyi ellátást szolgáló kereskedelem fenntartása, illetve a rövid 

ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése. További részcélként 

szerepel a helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása, illetve a 

közfoglalkoztatás bevétel-orientált, önfenntartó tervezése is, melyek közvetve 

kapcsolódnak a helyi gazdaság erősítéséhez. 

Az elmúlt évszázadok során a település jólétét a szőlő-, és gyümölcstermesztés 

biztosította. A környezeti adottságok (vulkanikus alapkőzeten kialakult talajok, déli 

kitettségű enyhe, ám néhol meredek lejtők) megfelelőek a bogyós gyümölcsök 

termesztéséhez. A mező-, és kertgazdaság szerepe a termelés, és a helyi 

értékesítés feltételeinek javításával növelhető.  

A termelés feltételei többféleképpen javíthatóak. Ide tartozik a termelők 

összefogásának elősegítése, érdekképviseletük megteremtése, a termelés tárgyi 

feltételeit javító pályázatok feltérképezése. Ennek eszköze lehet egy, a termelők 
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érdekeit képviselő egyesület létrehozása. Javasolt még a „bio” minősítésű 

termékeket előállító ökogazdálkodás lehetőségeinek, illetve pályázati feltételeinek 

feltérképezése is.  

Az értékesítés feltételei javíthatóak a helyi termelői piac nyitvatartási idejének 

növelésével, illetve a helyi üzletekben való értékesítés lehetőségének biztosítása 

által. Fontos, hogy a helyben előállított minőségi élelmiszerhez több helyen, több 

időben is hozzá lehessen jutni. Ezáltal az áru elérhetőbbé válik a vevők számára, 

mely mind a kínálati, mind a keresleti oldal érdeke.  

A helyben előállított élelmiszer értékesítésénél kiemelt szerepe van a 

feldolgozásnak is, mely által sokkal komplexebb árukínálat jöhet létre. A 

feldolgozás esetén célszerű vizsgálni az olyan pályázati lehetőségek elérhetőségét, 

melyek kifejezetten a feldolgozást hivatottak támogatni. A helyi élelmiszer 

értékesítésénél a márkaépítés a minőségi élelmiszer előállítására helyezi a 

hangsúlyt. A piacképes árak kialakításához hozzásegíthetnek a termelők számára 

biztosított adókedvezmények, de közvetve a stabil keresleti oldal kialakulása is.  

 

Építőipar 

A lakásépítések aránya 1990. évig erőteljesen növekedett, majd 1991. év után 

jelentősen visszaesett. A csökkenő tendencia 2000. év körül lassulni kezdett, majd 

2005. év és 2011. év között ismét növekedés indult meg. A népességszám-

prognózis Kismaroson az elmúlt évszázad növekvő tendenciája alapján további 

növekedést feltételez.  

A lakásépítések támogatása (kedvező, de átgondolt feltételű telekkínálat által) 

közvetve pozitívan hat az építőiparra. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

lakókörnyezeti célú fejlesztések sok esetben a településen kívüli építőipari 

vállalkozásoknak kedveznek, emellett az általuk generált adóbevétel más 

települések önkormányzataihoz folyik be. Kismaroson a népességszám 

növekedéssel és a lakókörnyezeti fejlesztésekkel párhuzamosan, a településen 

székhellyel rendelkező építőipari vállalkozások számának emelkedése a helyi adó 

bevételek növekedését eredményezné.  

 

Kereskedelem, szolgáltatás 

A településen 2013. évben a működő vállalkozások e területen (kiemelten a 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, kereskedelem terén) voltak jelen a 

legnagyobb arányban.  

Fontos hangsúlyozni, hogy a Koncepció a kiskereskedelem fejlesztését, a kisebb 

műhelyek megtelepedését támogatja, melyek potenciális keresleti köre a település 

lakossága. Olyan vállalkozások támogatása javasolt, melyek területileg akár 

lakókörnyezetben is működőképesek, a környezetük zavarása nélkül. 

A népességszám növekedés stabilizálása, a keresleti oldal növekedésével, 

közvetve, pozitív hatást gyakorol e szektorra.  
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Amennyiben a jövőben igény jelenne meg kisebb telephellyel működő 

vállalkozásokra (pl.: javító műhelyek, építőipari vállalkozások), fontos, hogy azok 

koncentrált, tömbszerű elhelyezkedése biztosított legyen a településrendezési 

eszközök által, így elkerülhető a lakófunkciót zavaró létesítmények elszórt 

beékelődése a lakóterületbe.  

 

Turizmus, vendéglátás 

A Koncepció Kismarost „vonzáspontként” definiálja, ebből adódóan térségi 

központi turisztikai szerepkörrel nem kívánja felruházni, ezáltal elkerülve a 

turizmustól való túlzott függés veszélyét. Ennek ellenére több olyan területe is van 

a turizmusnak, melynek formái már megjelentek Kismaroson, emellett lehetőség 

nyílik fejlesztésükre.  

A település a kedvező vasúti elérhetősége, illetve a Kisvasút végállomás jelenléte 

miatt a Börzsöny kapuja. A település turizmusára magas fokú szezonalitás 

jellemző, melynek csúcsidőszaka nyáron tapasztalható. Elsősorban a Börzsönybe 

induló kirándulók érintik a települést. Ebből adódóan meg kell jegyezni, hogy a 

települést érintő turizmus a szezonalitás mellett főként átmenő jellegű.  

A Koncepció az adottságokra épülő öko-vonalat kívánja erősíteni a turizmus terén 

is. Ebbe beletartozik a bakancsos, kerékpáros, vízi és lovas turizmus. A társadalmi 

kérdőívezés eredményei kimutatták, hogy a település lakosai szerint Kismaros 

legnagyobb értékei közé tartozik a Duna és partja, valamint a Börzsöny közelsége, 

és a kirándulási lehetőségek. Az öko-turizmus azonban a természeti értékek 

mellett nem hagyja figyelmen kívül a települések építészeti, helytörténeti értékeit 

sem. Ebből adódóan az örökségvédelem, illetve a turizmus fejlesztése szorosan 

összefügg.  

A célfában külön részcélként szerepel a turizmus területi feltételeinek 

megteremtése. A célfa külön részcélként említi a kerékpárutak, gyalogjárdák 

építését. A turizmussal összefügg még a parkolás kérdése is. Sokan személy-

gépjárművel érkeznek a településre, majd a Kisvasúttal folytatják útjukat. A 

településen a parkolási lehetőségek bővítése szükséges az időszakosan 

megnövekvő személygépjármű forgalom parkolási igényének kielégítésére.  

A településen egy kilátó elhelyezése a térség kiránduló turizmusának egyik 

célpontját alakítaná ki. A település domborzati adottságai, illetve a térség tájképi 

értékei lehetőséget biztosítanak kilátó elhelyezésére. A Koncepció megalapozó 

vizsgálata részletesen ismertette az egyes csúcsokról való kilátást, a feltáruló 

látványok mértékét és irányát. A településen belül, illetve annak közigazgatási 

határa mentén több ponton is lehetőség adódik kilátó elhelyezésére. Felmerül a 

lehetősége egy, a jövőben kialakítandó tematikus útvonal részeként való 

elhelyezésre is.  

A vízi turizmus fejlesztése térségi szinten, hálózati szemlélettel élve javasolt, mivel 

e turisztikai ág több települést, illetve térséget is érint. A Dunakanyar vízi 

turizmusának fejlesztésére több lehetőség is kínálkozik, a személyi vízi sportokon 
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(pl.: kajak, kenu) át a túrahajózásig. A vízi turizmus infrastruktúrájának bővítése 

a térség településeinek összefogásával, együttműködésével és igényfelmérésével 

célszerű. Emellett a Duna vízminőségétől és mederviszonyaitól függően javasolt 

kisebb strand kialakításának lehetőségeit is megvizsgálni, mely mind a település 

lakossága, mind a látogatók számára helyet biztosítana értékes, nyári, vízparti 

időtöltésre. A társadalmi kérdőívezés eredményei kimutatták, hogy a település 

lakosai legszívesebben a Duna-partot keresik fel szabadidejükben. Kismaros és a 

Duna kapcsolatának erősítésére szükséges figyelmet fordítani, mivel a település 

egyik legnagyobb értéke, másrészről pedig, a lakosság kedvelt szabadidős 

tartózkodási helye.  

A Koncepció további célja a tartózkodási idő meghosszabbítása. Ennek eszköze 

lehet egy olyan többfunkciós tér kialakítása, ahol nyáron lehetőség nyílik az 

átszállások között árnyékos, illetve esővédett helyen pihenésre, étkezésre, 

közösségi programok lebonyolítására, valamint ahonnan kiindulva felfedezhetőek 

lennének Kismaros értékei, egy tematikus útvonalra felfűzve. E többfunkciós téren 

elhelyezhetőek lennének ideiglenesen felállítható árusítóhelyek is, ahol helyi 

termékek értékesítése, és egyben népszerűsítése válna lehetővé.  

 

Információ, kommunikáció 

Az információs és a kommunikáció a jövő egyértelmű fejlesztési tényezői.  

Nincs még egy olyan terület, amely annyi elemre kifejti hatását. Az ágazat 

fejlettsége a gazdaság, az oktatás, az intézményhálózat, a lakókörnyezet számára 

egyaránt fontos. A fejlődés elképzelhetetlen nélküle. 

A lakókörnyezeti fejlesztések közvetve az informatika területére is hatást 

gyakorolnak. Az utóbbi években a távmunka egyre nagyobb teret hódított 

magának, melynek egyik leggyakoribb területe az informatika. Világszerte 

alkalmaznak informatikusokat, akik akár a különböző országokban is lakhatnak, 

az internetes kapcsolat révén mégis csapatmunkában végzik munkájukat. 

Egészséges, vonzó környezetű, közművesített lakóterületek ideálisak lehetnek az 

informatikai területen, távmunkában dolgozók számára. A településen belül a 

szabad hozzáférésű WIFI lefedettségnek, valamint a vezetékes internet hálózati 

lefedettségének területi növelése mind a település lakosságának, mind a 

távmunkában dolgozóknak kedvező. 

 

ÉPÍTETT KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 

A Koncepció jövőképe Kismarost az egyes településrészek kiegyensúlyozott 

fejlesztése, a településrész kapcsolatok fejlesztése, valamint az ezeket kiszolgáló 

infrastruktúra fejlesztés mentén képzeli el. A Koncepcióval párhuzamosan készül 

Kismaros Örökségvédelmi Hatástanulmánya, mely alapot biztosít az épített 

örökség védelmére, a helyi védelem kijelölésére. 
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A jövőkép Kismaros épített környezetének fejlesztését a beazonosított demográfiai 

folyamatok, társadalmi igények figyelembe vétele mellett kívánja elérni. Emellett 

további célja a Koncepciónak a környezetterhelések csökkentése, és a település 

vonzerejének erősítése.  

 

Településszerkezet 

A célfa tematikus célja a településrészek kiegyensúlyozott fejlesztése, illetve a 

kompakt település megteremtése. Ezeken belül részcél a szétterülés mérséklése, 

a településszerkezeti rendszer felülvizsgálata, a településrész-központok(ok) 

megteremtése, fejlesztése, a településrész-kapcsolatok erősítése, valamint a 

közterületek szabályozása, arculati javítása. A célok megvalósítási eszközei közé 

tartozik a településrendezési eszközök felülvizsgálata a Koncepció célrendszerének 

megfelelően, továbbá infrastruktúra fejlesztések, melyekhez pályázati források 

feltérképezése és forráslehívás kapcsolódik lehetőség szerint.  

A népességszám növekedés ellenére a hatályos településrendezési eszközökben 

kijelölt fejlesztési területek jelentős része kihasználatlan maradt. Börzsönyliget 

lakóterületi részén elszórtan helyezkednek el lakóépületek. A terület 

kihasználtsága a közmű, és közlekedési infrastruktúra fejlesztésével növelhető. A 

Svájci földeken lakóterületi telekstruktúra kialakítása, illetve az építési jogok 

felülvizsgálata segíthet hozzá a lakóterületté váláshoz.  

A településrendezési eszközök jövőbeli felülvizsgálata során javasolt még a 

zártkerti területnek, illetve az Ó szőlők alatti dűlő területének – a jelenlegi 

társadalmi (lakóépület elhelyezés), gazdasági igényeknek megfelelő, környezeti 

szempontokat is figyelembe vevő – hasznosíthatósági vizsgálata. A 

területfelhasználások rendszerének felülvizsgálata során törekedni kell a 

tömbszerű lehatárolásra a tájhasználati konfliktusok, illetve a rendezetlen 

településkép kialakulásának elkerülése végett. 

A zártkerti területre a meredek tereplejtés miatt kiváló rálátás nyílik déli irányból. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során javasolt tájképvédelmi 

szempontok érvényesítése, előírása.  

A településen ezen felül szükség mutatkozik a temető bővítésére. A jelenlegi 

temető kapacitás-tartalékkal nem rendelkezik, így területi bővítése szükségszerű. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata során javasolt a jelenlegi temető 

területének szomszédságában a bővítés lehetőségeinek vizsgálata.  

A településszerkezeti rendszer felülvizsgálatának további eszköze a közigazgatási 

terület kiterjedésének felülvizsgálata. A közigazgatási határ mentén, több helyen 

is találhatóak olyan területek, ahol a szomszédos települések területei 

„beékelődnek” Kismaros területébe, a határvonalak a helyszínen elmosódnak. Az 

egységesebb, rendezettebb településkép kialakítása céljából javasolt ezeknek a 

területeknek a beazonosítása, és lehetőség szerint azok átcsatolásának 

kezdeményezése. Ezzel párhuzamosan az ellentételezésre javasolt területek 

vizsgálata, kimutatása is szükséges.  
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Közlekedési infrastruktúra 

A Koncepció jövőképe egy biztonságos, lakóterületeket kiszolgáló, a Duna-partot 

a település életébe jobban bevonó belső közlekedés kialakítása, a településrész 

kapcsolatok erősítése mellett. 

A célfa a közlekedési infrastruktúra fejlesztése tematikus cél alá rendeli a 

forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság növelése, úthálózati, csomóponti 

fejlesztések, kerékpárutak gyalogjárdák építése és parkoló felületek bővítése 

részcélokat. 

A történelmi településközponton keresztül, zömében lakóépületek mellett haladó 

12 sz. másodrendű főút forgalma – lakókörnyezeti szomszédságát tekintve – 

rendkívül magas. Az út forgalmába beletartozik a Nagymaros, Zebegény és Szob 

felé tartó célforgalom is. Az út Kismaros belterületi szakaszán javasolt 

forgalomcsillapítás alkalmazása a közúti forgalomból eredő környezetterhelések 

(zaj-, és rezgésterhelés, levegőszennyezés) csökkentése, illetve a közlekedés-

biztonság növelése érdekében.  

A településrész-kapcsolatok erősítésének egyik eszköze a belső közlekedési 

hálózat fejlesztése. A települést kettészelő 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal 

markánsan elválasztja Ófalu és Újfalu településrészt. A kapcsolatokat a vasúti 

közlekedési csomópontok biztosítják.  

Korábban kőhíd állt a templom mögött, mely összekötötte a történelmi 

településközpontot Újfalu településrésszel, ezáltal létrehozva a település egyik 

meghatározó belső közlekedési tengelyét. A híd újjáépítése a gyalogos közlekedési 

kapcsolatokat erősítené, biztonságos átjutást biztosítana a két településrész 

között. Emellett a jelenlegi vasútállomásnál lévő felüljáróhoz képest, 

kényelmesebb, akadálymentesített átjutást biztosítana a Vörösmarty Mihály út 

felé. A híd újjáépülése Ófalu és Újfalu kapcsolatát erősítené. 

Az Óhegyi út és a 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal találkozása a település 

legnyugatabbra eső szintbeli csomópontja. Innen egyaránt megközelíthető észak 

felé a Kőbányai dűlő, valamint a Szuttai dűlő és a Svájci földek. A már korábban 

tervezett fejlesztési területek (Svájci földek, Szuttai dűlő) és a tervezett fejlesztési 

területek (zártkerti területek, Ó szőlők alatti dűlő) beépülésével párhuzamosan e 

csomópont forgalma várhatóan növekedni fog. A későbbiekben javasolt a 

gyalogosok számára biztonságosabb átkelő kialakítása, vagy külön szintű 

csomópont kialakíthatóságának vizsgálata.  

A Szokolyai úti vasúti csomópont esetében az átkelő szélesítése biztonságosabb 

áthaladást tenne lehetővé. 

Börzsönyliget és Szuttai dűlő között a Harkály utca teremt közlekedési kapcsolatot. 

Az út a földhivatali alaptérképen nincs bejegyezve. A nyomvonal mentén jelenleg 

közművezetékek (ivóvíz, elektromos energia) is haladnak. Az út közterületté 

minősítése, ingatlan nyilvántartásba bevezetése, a belső közlekedési 

kapcsolatokat erősítené. A nyomvonala jelenleg nemzeti és nemzetközi 
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természetvédelmi területen halad keresztül, így bármilyen módosítás csak a 

természetvédelmi államigazgatási szervek hozzájárulásával történhet.  

A zártkerti terület későbbi fejlesztése kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy a terület 

úthálózata jelenleg zömében magánutakból áll. A terület későbbi fejlesztését 

segítené a közterületi útfeltárások biztosítása, a jelenlegi utak szélességének 

növelése. 

A kerékpárút fejlesztés tovább erősíti a település belső közlekedési viszonyait, 

emellett a szomszédos települések elérhetősége is javul. Királyrét irányába a 

kerékpárút építése a Börzsönybe tartó kerékpárosok számára is biztonságosabb 

közlekedést biztosítana.  

A Duna-part elérhetősége kiemelt fontosságú, hiszen a lakosság a település egyik 

legnagyobb értékének tekinti, melyet szívesen látogat. A partra levezető, illetve 

azt feltáró, pihenőkkel ellátott gyalogos út építése közelebb hozná a vízpartot a 

település életéhez.  

 

Közmű infrastruktúra 

A Koncepció tematikus célja a közmű infrastruktúra fejlesztése. 

Kismaroson az árvízvédelem biztosítása az egyik legfontosabb feladat. Az 

árvízbiztonság megteremtésére több műszaki lehetőség (nyomvonalváltozatok, 

szerkezeti megoldások) is kínálkozik. Az árvízvédelmi rendszer tervezése csak 

Verőce Községgel és a Vízügyi Államigazgatási Szervekkel együtt végezhető, mivel 

Verőce Község sem rendelkezik árvízvédelemmel. A jövőben az árvízvédelemre 

lehívható források feltérképezése kiemelt fontosságú.  

A település belterületének déli részén a teljes közműellátás megvalósult. Ezzel 

szemben Börzsönyliget lakóterületi részén ugyan a lakóépület elhelyezhetőség már 

biztosított, azonban a terület hiányosan közművesített. A teljes közműhálózat 

kiépítésének költségeit növelik a kedvezőtlen domborzati viszonyok, illetve a 

településközponttól való távolabbi elhelyezkedés, továbbá a belső feltáró 

úthálózatának a hossza. Börzsönyliget lakóterülete eddig zömében kihasználatlan 

maradt. A szennyvízkezelés biztosítása a terület magasabb fokú kihasználtságához 

járulna hozzá. 

Börzsönyliget lakóterületi részén (a Szokolyai út kivételével) a szennyvíz 

csatornahálózat nem épült ki. A terület forrásokban gazdag, így a felszín alatti 

vizek védelme érdekében a szennyvízkezelés biztosítása kiemelt feladat.  

Amennyiben a jövőben nem adódik reális lehetőség a szennyvíz csatornahálózat 

kiépítésére, Börzsönyliget területén vizsgálni javasolt a csatornahálózatot kiváltó 

műszaki megoldások alkalmazásának lehetőségeit. A szennyvíztisztításra 

alternatív megoldást jelenthet a házi biológiai szennyvíztisztító berendezések 

alkalmazása. E megoldás az olyan településrészek esetében ajánlott, ahol a 

csatornahálózat kiépítésére domborzati, vagy egyéb okoknál fogva korlátozott 

mértékben van lehetőség. A házi biológiai szennyvíztisztító berendezések egyaránt 
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alkalmazhatóak üdülőépületeknél, nyaralóknál, illetve családi lakóházaknál. 

Előnyük, hogy gyorsan kivitelezhetőek, függetlenedést biztosítanak a közmű 

szolgáltatóktól, nem generálnak nehézgépjármű forgalmat, környezetbarát és 

fenntartható módon gondoskodnak a szennyvíztisztításról. A keletkezett, tisztított 

szennyvíz felhasználható öntözésre, vagy öblítő vízként a mellékhelységekben, így 

hozzájárulva a víztakarékossághoz is. Évente mindössze egyszer szükséges a 

rendszer tisztítása. További előnyük, hogy a csatornahálózat kialakításával 

szemben nem jelentenek egyszeri magas költséget, hanem a beépüléssel 

párhuzamosan, időben elosztva jelenik meg a költség. A közműpótló házi 

szennyvíztisztító kialakítási és fenntartási költségei akár alacsonyabbak is 

lehetnek, mint a szennyvízcsatorna rendszer kiépítési és fenntartási költségei.  

Kismaroson a meredek lejtésű területek aránya magas. Összefüggő csapadékvíz 

elvezető rendszer a településen nincs teljes körűen kiépítve. A csapadékvíz 

elvezetés kérdése a már beépült, meredek lejtésű területeken kiemelt fontosságú. 

A csapadékvíz elvezetés szerepe felértékelődik a hirtelen, rövid idő alatt, nagy 

mennyiségű csapadék lezúdulásakor, mely jelenség egyre gyakoribb az 

éghajlatváltozással egyidejűleg. Javasolt a település felszíni vízrendezésének tervi 

felülvizsgálata, a zártkerti területre, illetve az attól délre fekvő külterületekre is 

kiterjedően.  

 

Megújuló energiaforrások hasznosítása 

A Célfa stratégiai céljai közé tartozik a klímatudatos lépések megtétele. Az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás globális kérdés, melyre azonban helyi 

szinten is adható válasz. A megújuló energiaforrások kihasználása lehetőséget ad 

az intézmények megújuló energiával történő ellátására. Az alábbiakban példaként 

megemlítünk néhány hasznosítási módot, melyek alkalmazási lehetőségeinek 

vizsgálata javasolt.  

A hőszivattyú lehetőséget biztosít a geotermikus energia hasznosítására, nagyobb 

mélységekbe való fúrás nélkül. Télen az épületek fűtését segíti, nyáron pedig hűt, 

emellett a szellőztetésről is gondoskodik. A rendszer napelemekkel való 

kiegészítése még magasabb fokú energiahatékonyságot tesz lehetővé. 

Javasolt a Török-patak mentén a vízenergia hasznosítását szolgáló, törpe vízi 

erőmű elhelyezhetőségének vizsgálata. Ennek mérete nem jelentős, így 

hozzájárulhat az intézmények energiaellátásához. A patak mentén – a katonai 

felmérések szerint – több vízi-malom is működött, melyek bizonyítékai a 

vízenergia korábbi hasznosításának. 

 

Települési zöldterületek 

A belterületi, mesterségesen kialakított zöldterületek az épített környezet 

meghatározó elemei. Fasorok, parkfásítások, közkertek, cserjekiültetések, 

virágágyások kialakítása az épületek környezetében oldottabb megjelenést 

biztosítanak, a településképet pozitívan befolyásolják. Esztétikai értékük mellett 
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funkcionális szerepük is van a zöldterületeknek. A közösségi terek a társadalmi 

élet színterei. Ezenfelül a növények árnyékoló szerepe nyáron felértékelődik, a 

mikro-klimatikus hatásuk kedvező.  

Figyelmet kell szentelni továbbá a meglévő zöldterületekre is, ahol a fenntartási 

munkák kerülnek előtérbe.  

A gyepfelületek kaszálása a lágyszárú, allergén növényfajok terjedésének szab 

gátat. Utak, vasutak mentén könnyebben szaporodnak el a gyomfajok, e területek 

mentén kiemelt fontosságú a kaszálás.  

 

TÁJI JÖVŐKÉP 

A tájkép megítélésének egyik legmeghatározóbb eleme a változatosság és 

mozaikosság. Kismaros e tekintetben kiemelkedően gazdag település, hiszen 

Duna-parti fekvésű, a Börzsöny lábánál található, domborzata szabdalt, az 

erdőterületek aránya magas, emellett több különböző művelési mód is 

megtalálható területén. A Koncepció jövőképe olyan települést vázol fel, ahol a 

tájra jellemző sokszínűség megőrzésre kerül.  

Kismaros tájalakulási tendenciájára a belterület növekedése volt jellemző az elmúlt 

évszázad során. A történelmi településközponttól északra fekvő településrészek a 

beépítések előtt művelt területek voltak. A kijelölt lakóterületek beépülése 

napjainkban is tart. Kismaros teljes közigazgatási területe tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik, így tájképvédelmi 

szempontok érvényesítésére is figyelmet kell fordítani. A település változatos 

domborzati viszonyai miatt kiváló rálátás nyílik az egyes településrészekre, így a 

tájban megjelenő folyamatok messziről is érzékelhetőek. A tájképvédelemi 

szempontok érvényesítése történhet egyrészt az egyes épületek, építmények tájba 

illesztésével, de nagyobb léptékben is érvényesíteni szükséges a tájkép védelmét. 

A kompakt településszerkezet kialakítása hozzájárul a szétterülés mérsékléséhez, 

a területfoglalást, környezetterhelést kisebb területre koncentrálja. 

A táji jövőkép a külterületek esetében a környezeti adottságokhoz alkalmazkodó 

hasznosítást, művelést vizionál. Az elmúlt évszázadok művelési módjai kitűnő 

példát szolgáltatnak a jelenkor számára az adottságokat messzemenően 

figyelembe vevő tájhasznosítás módjáról.  

 

TERMÉSZETI JÖVŐKÉP 

Kismaros közigazgatási területe természetvédelmi területekben, egyedi 

tájértékekben gazdag. A településen több Natura 2000 terület, országos 

jelentőségű védett terület, „Ex-lege” védett forrás, illetve ökológiai hálózati elem 

található.  

A természeti jövőkép az egyes élőhelyek, életközösségek védelmére helyezi a 

hangsúlyt. A természetvédelmi területek, illetve ökológiai hálózat elemei a már 

kijelölt, védelemre szánt területek megőrzéséért felelnek.  
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Figyelmet kell szentelni a természetvédelmi oltalom alá nem eső, azonban értékes 

élőhelyekre is. Ennek egyik eszköze a helyi jelentőségű természetvédelmi 

területek kijelölése, helyi rendeletben való rögzítése, és ezáltal a védelme.  

A természeti elemek védelme során fontos, hogy az egyes élőhelyekre ne 

önmagukban gondoljunk, hanem azokat rendszerszerűen kezeljük. Az egyes 

élőhelyek egymással kapcsolatban állnak. Az élőhelyek, életközösségek közötti 

kapcsolatok megőrzése, illetve biztosítása hozzájárul az élőhelyek 

fennmaradásához, a biológiai sokféleség fenntartásához.  

A vízfelületek parti sávja az egyik legfontosabb, élőhelyeket összekötő természeti 

elem, de hasonlóan fontos szerepet töltenek be az erdősávok, fasorok is. Ahhoz, 

hogy egy vízfelület ökológiai folyosó szerepét be tudja tölteni, rendelkeznie kell 

part menti lágyszárú és fás növényzettel egyaránt. Emellett biztosítani szükséges 

a vízi élőlények számára a víztestben való vándorlás lehetőségét. Kisebb 

vízfolyások vízhozama igen változó, így gyakran alakulnak ki olyan időszakok, 

amikor a vízmélység alacsony, így nincs lehetőség az élőlények vándorlására. Az 

ökológiai szempontokat is érvényesítő meder-, és vízpartrendezés erre kínál 

megoldást.  

A tájvédelmi és természetvédelmi szempontokat a település teljes területén és 

minden fejlesztés esetén érvényesíteni kell. 

 

KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 

A környezetvédelem feladata az egyes környezeti elemek, mint például a talaj, víz, 

levegő védelme, de ide sorolható közvetve az épített és természeti környezet 

esetében a környezeti ártalmak, terhelések megszüntetése is.  

A talajvédelem egyik eszköze a talajerózió mérséklése. Ennek szerepe a meredek 

lejtésű területeken felértékelődik. A talajerózió mérsékelhető olyan növény-

kultúrák telepítésével, melyek gyökérzete mélyre hatol, ezáltal megköti a talajt. 

Fás szárú növények, például gyümölcsfajok telepítése nem csak a talajeróziót 

mérsékli, de a termőhelyi feltételekhez is kiválóan alkalmazkodik.  

Kismaros a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, ezen belül 

is kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település. 

Vízvédelmi feladatok közé tartozik a szennyvíztisztítás biztosítása azokon a 

területeken is, ahol a csatornahálózat kiépítése nehézségekbe ütközik. A 

forrásfoglalások kiépítése kiemelt fontosságú. A források elhelyezkedéséről a 

Nemzeti Park szolgáltat adatot, de számítani kell további források felszínre 

bukkanására is Börzsönyliget területén. A források teljes körű nyilvántartásba 

vétele, ezáltal védelmük biztosítása javasolt. 

A levegőszennyezés, zaj-, és rezgésterhelés a közlekedési hálózatok mentén 

tapasztalható. A 12 sz. főút esetében a forgalomcsillapítás az egyik legreálisabban 

kivitelezhető megoldás, mely csökkentené a zaj-, és rezgésterhelést a 

lakóépületek környezetében. Ezenfelül növénytelepítésekkel mérsékelhető a 

porszennyezés. Zajterhelési vizsgálatokkal kimutatható, hogy a vasútvonalak, 
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illetve utak menti lakóterületeket milyen mértékű zajterhelés éri. A mérési 

eredményekre alapozva lehetőség nyílik zajvédelmi intézkedések (aktív és 

passzív) szükségességének előírására.  

A környezetbarát közlekedési módok támogatása további eszköze a 

levegőtisztaság védelmének.  

A Koncepció célrendszere külön stratégiai célként tűzi ki a klímatudatos lépések 

megtételét. Ezen belül tematikus cél az energiatudatos változtatások, illetve a 

környezetterhelés csökkentése.  

A megújuló energiaforrások hasznosítási arányának növelése, illetve az 

energiahatékonyság növelése a levegőterhelést csökkenti, közvetve a környezeti 

elemek védelmét is szolgálja.  

 

 

 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 

Kismaros esetében a kitűzött településfejlesztési elvek az alábbiak: 

- gazdasági, lakóterületi, illetve egyéb fejlesztések térbeli rendszerének 

felülvizsgálata, 

- infrastruktúra hálózatok fejlesztése, 

- árvízi biztonság megteremtése, 

- településrészek kiegyensúlyozott fejlesztése, 

- a település funkcionális és arculati fejlesztése, 

- intézményi fejlesztések, 

- táji adottságokhoz alkalmazkodó mező-, és kertgazdaság támogatása, 

- települési zöldfelületek növelése, 

- természetvédelmi követelményeket és rekreációs igényeket összehangoló 

hasznosítás, 

- öko-turizmus feltételeinek fejlesztése. 
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CÉLOK 

Kismaros Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere a településre kijelölt 

elvárásokat és kívánatos változásokat tartalmazó célok koherens, egymásra épülő 

rendszere, amely rögzíti a célok egymáshoz való hierarchikus viszonyát és egyéb 

kapcsolatait, összefüggéseit, és amelynek elemei az alapvető, a stratégiai, a 

tematikus, a területi és a horizontális célok. 

A célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén kapott helyet a Koncepció 

jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, amely stratégiai célok, tematikus 

célok és részcélok meghatározásával közelít a megvalósíthatóság irányába. 

A következő szinten a stratégia (vagy átfogó) célok találhatók. Ezek általános 

és komplex, hosszú távú célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a 

jövőkép felé való kívánatos fejlődést, egyben a közép-, illetve rövid távú célok 

kijelölésének alapjait adják. 

A következő szintet a tematikus célok alkotják. Ezek a stratégiai célokból 

levezetett középtávú célkitűzések, melyek együttes és összehangolt elérése 

biztosítja a stratégiai célok érvényesülését. A tematikus célok alá rendeződnek a 

tematikus részcélok. 

A célrendszer a horizontális célokkal válik teljessé. A horizontális célok a 

település fejlesztésének és tervezésének egészét meghatározó alapvető 

megfontolások, elvárások és kritériumok összessége, melyeket a célrendszer 

egészének meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések 

kialakításánál, ezek végrehajtásánál egyaránt következetesen érvényesíteni kell. 

/A Célfát lásd a következő oldalon!/ 
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AZ ALAPVETŐ CÉL MEGHATÁROZÁSA 

KISMAROS 

A DUNA KANYARULATÁBAN ÉS  

A BÖRZSÖNY KAPUJÁBAN ELHELYEZKEDŐ 

VONZÁSPONT 

 
- Duna parti fekvését kihasználva, 

- Börzsöny jelentette lehetőségeivel élve, 

- lakosságszám természetes növekedésével számolva, 

- adottságaira odafigyelve, 

- kapcsolatait ápolva, 
- hagyományait megtartva,  

- szerkezetét tények, tapasztalatok és emóciók mentén felépítve. 

 

A megfogalmazás három részből tevődik össze. Ebből kettő a tájföldrajzi 

elhelyezkedésből adódó lehetőségek kihasználását célozza.  

A vonzáspont megnevezés a település vonzerejének megtartását, illetve erősítését 

takarja, emellett kifejezi, hogy a település a térségen belül nem kíván központi 

szerepet betölteni. 

 

A HORIZONTÁLIS FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

Kismaros horizontális célja a fenntartható egyensúly elérése.  

Az alapvető cél elérése a horizontális célok megvalósításához éppúgy kötődik, mint 

ahogy valamennyi stratégiai, tematikus és területi cél teljesítéséhez. A horizontális 

célok érvényesítése jelenti a megvalósíthatóság zálogát, a fejlesztések 

elindításának feltételét. 

A horizontális cél önmaga is két elemből áll. 

H1. Fenntartható, azaz erőforrásaival tudatosan gazdálkodó: 

A fenntarthatósági elv önmagában horizontálisnak tekinthető. Részletes 

bemutatása ezért szükségszerű. 

Az erőforrások csoportosítása – a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégiában lefektetett elveket követve – a következő: 

• Társadalmi erőforrások. 

• Emberi erőforrások. 

• Természeti erőforrások. 

• Művi erőforrások. 

• Gazdasági erőforrások. 
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A társadalmi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

•  A múlt öröksége. 

• Pozitív értékek és normák. 

•  Bizalom. 

•  Kohézió. 

•  Egyéni felelősségvállalás. 

Az emberi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

•  Népességszám. 

•  Egészség. 

•  Képességek, készségek. 

•  Befogadás. 

•  Korosztályok együttélése. 

A természeti erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

•  Flóra. 

•  Fauna. 

•  Biodiverzitás. 

•  Természetközeli állapot. 

•  Klímatudatosság. 

A művi erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

•  Fejlesztés – megőrzés egyensúlya. 

•  Művi örökség. 

•  Infrastruktúra. 

•  Környezetterhelés csökkentése. 

•  Klímatudatos építészeti megoldások. 

A gazdasági erőforrások fenntarthatósága az alábbi elemekre terjed ki: 

•  Vállalkozói réteg. 

•  Képzett munkaerő. 

•  Kapcsolatok. 

•  Hatékonyság. 

•  Innováció. 

H2. Egyensúly elérése, azaz nyugalmi állapot felé tartó: 

Visszautal: 

•  a stabilitás igényére, 

• a realitás szerepére, 

•  az akarat fontosságára. 
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A TELEPÜLÉS STRATÉGIAI (ÁTFOGÓ) FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Kismaros alapvető céljának elérését az alábbi stratégiai célok teljesítésével kívánja 

elérni: 

1. Gazdaság stabilizálása. 

2. Életminőség javítása. 
3. Épített környezet fejlesztése. 

4. Klímatudatos lépések megtétele. 

(A stratégiai célok színezése, illetve háttérszínezése a Célfánál alkalmazott 

színeket követi.) 

 

RÉSZCÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK TERÜLETI EGYSÉGEINEK 

MEGHATÁROZÁSA 

A Koncepció jövőképének elérésére kitűzött alapvető cél, stratégiai célok és 

részcélok meghatározásával iterál a megvalósíthatóság irányába. A részcélok 

bemutatásánál tematikus, illetve területi elvet követünk. 

 

1. Gazdaság stabilizálása 

1.1. Adottságokra építő gazdaság megteremtése 

1.1.1. Kisipari, kisüzemi gazdaság preferálása, mikro- és kisvállalkozások, 

kisiparosok megtelepedésének támogatása 

1.1.2. Kertgazdasági hasznosítás támogatása, helyi terményekre 

szakosodott élelmiszeripar erősítése 
1.1.3. Helyi ellátást szolgáló kereskedelem fenntartása, a szezonális 

kiszolgálás biztosítása mellett 

1.1.4. Turizmus fejlesztése (Öko-vonal erősítése: mintagazdaságok 

bemutatása stb.) 

 

1.2. Helyi gazdaság erősítése  

1.2.1. Önkormányzati vagyon növelése 
1.2.2. Következetes helyi adópolitika kidolgozása 

1.2.3. Turizmus területi feltételeinek megteremtése 

1.2.4. Rövid ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése 

 

1.3. Foglalkoztatás bővítése 

1.3.1. Munkahelyteremtés támogatása 

1.3.2. Helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása 

1.3.3. Minden képzettségű szint számára munkaalkalom megteremtése 
1.3.4. Közfoglalkoztatás bevétel-orientált, önfenntartó tervezése 

 

1.4. Oktatás, képzés erősítése 

1.4.1. Színvonalas nevelői, oktatói gárda alkalmazása 
1.4.2. Továbbtanulás támogatása 

1.4.3. Vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok kialakítása 

1.4.4. Felnőttképzés piaci igényekhez igazítása 
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2. Életminőség javítása 

2.1. Demográfiai egyensúly megőrzése  

2.1.1. Népességszám természetes növekedési feltételeinek megteremtése 

2.1.2. Családbarát település kialakítása 

2.1.3. Idősek ellátásának fejlesztése 

2.1.4. Lakhatási körülmények javítása (megközelíthetőség, 
közművesítettség, környezeti állapot) 

 

2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása 

2.2.1. Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése 

2.2.2. Aktív és minőségi időskor megalapozása 

2.2.3. Rekreációs, sportolási lehetőségek bővítése 

2.2.4. Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése 

 

2.3. Arculatfejlesztés 

2.3.1. Településszerkezet újraértelmezése 

2.3.2. Értékes művi elemek megtartása, újjáélesztése 

2.3.3. Értékes táji elemek megőrzése 
2.3.4. Börzsöny és Duna hangsúlyos kezelése 

 

2.4. Társadalmi kohézió megteremtése 

2.4.1. Összetartozás érzésének erősítése (helytörténet iskolai tananyagba 
emelése, hagyományőrzés) 

2.4.2. Kapcsolódási pontok növelése 

2.4.3. Következetes elvárások érvényesítése 

2.4.4. Szociális ellátás fejlesztése 

 

3. Épített környezet fejlesztése 

3.1. Településrészek kiegyensúlyozott fejlesztése 

3.1.1. Település(rész)-központ(ok) fejlesztése 

3.1.2. Közterületek szabályozása, arculati javítása 

3.1.3. Turisztikai célú fejlesztések (turisztikai központ kialakítása, kilátó(k) 
építése) 

3.1.4. Településrész-kapcsolatok erősítése 

 

3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése 

3.2.1. Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése (oktatás tárgyi és 

létesítményi feltételeinek megteremtése) 

3.2.2. Egészségügyi, rekreációs és sport infrastruktúra fejlesztése 

3.2.3. Szociális infrastruktúra fejlesztése 

3.2.4. Temető-bővítés 
 

3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

3.3.1. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság növelése 

3.3.2. Úthálózati, csomóponti fejlesztések 
3.3.3. Kerékpárutak, gyalogjárdák építése 

3.3.4. Parkoló felületek bővítése 
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3.4. Közmű infrastruktúra fejlesztése 

3.4.1. Vízbázis védelme, vízellátás területi bővítése 

3.4.2. Felszíni víz települési szintű rendezése, forrásfoglalások kiépítése 

3.4.3. Szennyvízkezelés arányának növelése 
3.4.4. Megújuló energia-használat bővítése 

 

4. Klímatudatos lépések megtétele 

4.1. Kompakt település megteremtése 

4.1.1. Szétterülés mérséklése 
4.1.2. Településszerkezeti rendszer felülvizsgálata (területfelhasználás, 

úthálózat) 

4.1.3. Közösségi közlekedés erősítése, ingázásban betöltött szerepének 

növelése 

4.1.4. Vízi közlekedés fejlesztése 

 
4.2. Zöldfelületek fejlesztése 

4.2.1. Erdőterületek/mezőgazdasági területek arányának optimalizálása 

4.2.2. Zöldfelületi rendszer minőségi javítása, fejlesztése, patakmeder 
rehabilitáció 

4.2.3. Talajeróziót megakadályozó növénytelepítés 

4.2.4. Közterületek fásítása, és növényállományának megújítása 

 

4.3. Energiatudatos változtatások 

4.3.1. Energiahatékonyság növelése 

4.3.2. Hulladékhasznosítás arányának növelése 

4.3.3. Megújuló energia-használat előtérbe helyezése 

4.3.4. Környezetbarát közlekedési módok (vízi, kerékpár, gyalogos) 
támogatása 

 

4.4. Környezetterhelés csökkentése 

4.4.1. Árvízvédelmi biztonság megteremtése 

4.4.2. Levegő-, zaj-, rezgés- talaj- és talajvízterhelés csökkentése (12 sz. 

főút forgalomcsillapítása, csatornázás) 

4.4.3. Vízfolyások, víztestek ökológiai állapotának javítása 

4.4.4. Környezettudatos elvek érvényesítése 

 

 

A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A 

RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA 

A célok közötti kapcsolatokat a Célfa-ábra szemlélteti. A tematikus célok felől 

induló és a stratégiai célok felé mutató nyilak jelölik a kapcsolódási irányokat.  

A horizontális cél minden elemre való hatását az alapvető cél, és valamennyi 

stratégiai cél horizontális céllal való kölcsönös kapcsolatának megjelenítése 

szemlélteti. 
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A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

A célhierarchiában szereplő tematikus célokkal egy szinten helyezkednek el a 

területi célok, melyek a stratégiai célok megvalósítását szolgáló, településrészekre 

lebontott célok. Az érintett településrész fejlesztésén keresztül közvetve 

befolyásolják a település rendszerének egészét. 

/Szögletes zárójelben az érintett tematikus részcélok száma szerepel./ 

Az egész több mint részeinek összege /A „komplex rendszer” fogalma./ 

 

ÓFALU 

Történelmi településmag fejlesztése 

[2.3.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.4., 

4.1.3., 4.2.4., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.4.] 

Szociális település rehabilitáció, intézményrendszer fejlesztése 

[2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 3.2.3.] 

Gazdaság fejlesztés 

[1.1.1., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.4, 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.4.3., 1.4.4.] 

 

ÚJFALU 

Épített környezet fejlesztése 

[2.3.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.4., 4.1.3., 4.3.1., 

4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.4.] 

Szociális település rehabilitáció, intézményrendszer fejlesztése 

[2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 3.2.1., 

3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 

Gazdaság fejlesztés 

[1.1.3., 1.1.4., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.4.1., 1.4.2.] 

Zöldfelületek fejlesztése 

[4.2.2., 4.2.4., 4.4.3.] 

 

SZUTTAI DŰLŐ 

Terület kihasználtságának növelése 

[2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 

3.1.2., 3.1.4., 3.2.2., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.2., 3.4.4., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2.2., 

4.2.3., 4.2.4., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.4.] 
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VASÚT MENTI BELTERÜLET 

Terület kihasználtságának növelése 

[2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.3., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 3.1.2., 3.1.4., 

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.4., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2.2., 4.2.4., 4.3.1., 4.3.2., 

4.3.3., 4.3.4., 4.4.2., 4.4.4.] 

 

BÖRZSÖNYLIGET 

Terület kihasználtságának növelése 

[1.1.4., 1.2.1., 1.2.3., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 

2.4.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 

4.1.3., 4.2.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.] 

 

ZÁRTKERT 

Terület funkcióváltásának elősegítése, hasznosítottságának növelése 

[1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.2., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.4.3., 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 3.1.2., 

3.1.4., 3.3.2., 3.4.2., 3.4.4., 4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 

4.4.4.] 

 

KÜLTERÜLET – MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (SVÁJCI FÖLDEK, KERESZT DŰLŐ, Ó 

SZŐLŐK ALATTI DŰLŐ) 

A terület – a jelenlegi társadalmi (lakóépület elhelyezés), gazdasági igényeknek 

megfelelő, környezeti szempontokat is figyelembe vevő - funkcióváltásának 

elősegítése, kihasználtságának növelése 

[1.2.1. (Ó szőlők alatti dűlő kivételével), 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.3.1., 

2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 3.3.2., 3.3.3., 3.4.4., 

4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.4.4.] 

 

KÜLTERÜLET – ÁRTÉR 

Környezeti adottságokhoz alkalmazkodó hasznosítás 

[1.1.3., 1.2.4., 2.3.3., 2.3.4., 3.1.4., 3.3.3., 3.4.1., 4.1.4., 4.3.4., 4.4.1., 4.4.3., 

4.4.4.] 

 

KÜLTERÜLET – TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 

Táji, természeti értékek megőrzése 

[1.1.4., 2.3.3., 2.3.4., 3.1.3., 4.4.4.] 
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Településrészek beazonosítása 
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KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATTOKHOZ 

A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

MEGHATÁROZÁSA 

Adatok meghatározása az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök készítéséhez szükséges. Az Étv. 2.§ 29. pontja az 

alábbi fogalom meghatározásokat adja: 

„Integrált településfejlesztési stratégia: a településfejlesztési koncepcióban foglalt 

környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 

középtávú fejlesztési program.” [Étv. 2.§ 12.] 

„Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok 

megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki 

infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.” [Étv. 2.§ 29.] 

 
TÁRSADALMI ADATOK 

•  Népességprognózis – a lakóterületi kínálat mennyiségének biztosításához 
•  Korosztályos adatok – az intézményi szükséglet megállapításához 

•  Életminőség, jövedelmi viszonyok – parkolási szükséglet tervezéséhez 

•  Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok – rehabilitációt igénylő területek 

beazonosításához 

 
GAZDASÁGI ADATOK 

•  Gazdasági ágazatok megoszlása – gazdasági területek / mezőgazdasági 

területek arányának eldöntéséhez 

•  Turizmus adatai – szálláshely és vendéglátás helyigényének biztosításához 

•  Településüzemeltetés adatai – telephelybővítés, temetőbővítés 

szükségességéhez 
 
KÖRNYEZETI ADATOK 

•  Védett természeti területek elhelyezkedése – fejlesztési korlátozások 

ismeretéhez 

•  Tájhasználat, tájhasználati konfliktusok – területfelhasználás tervezéséhez 
•  Zöldfelületi rendszer – közterületi zöldterületek felülvizsgálatához 

•  Területhasználat – területfelhasználás felülvizsgálatához 

•  Telekstruktúra – övezeti rendszer kijelöléséhez 

•  Önkormányzati vagyonkataszter – közterületi rendszer áttekintéséhez 

• Művi értékek – védettségek és védőterületeik feltűntetéséhez, figyelembe 

vételéhez 
•  Közlekedési infrastruktúra – közlekedési hálózat áttekintéséhez, közlekedési 

módok igénybevételének biztosításához 

•  Közmű infrastruktúra – közmű hálózat áttekintéséhez, közmű ellátottság 

biztosításához 
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A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről – szerint a 

településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata az Eljr. 1. melléklete szerinti 

követelményekkel kell, hogy készüljön. E megalapozó vizsgálat jelen Koncepció 

készítése során elkészült. A településrendezési eszközök, illetve az integrált 

településfejlesztési stratégia készítése során az adatok aktualizálására, illetve 

szükség szerinti kiegészítésére kell sort keríteni.  

5. § (2) A koncepciót az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat alapján kell 

elkészíteni, részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. 

6. § (2) A stratégia készítése során az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatokat 

szükség szerint aktualizálni kell. A stratégia részletes tartalmi követelményeit a 2. 

melléklet tartalmazza. 

9.§ (4) A településszerkezeti tervhez – az (5) és a (6) bekezdésben foglaltakra is 

figyelemmel – el kell készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatot és a 3. 

melléklet szerinti alátámasztó javaslatot. 

(5) Amennyiben a koncepcióhoz elkészült az 1. melléklet szerinti megalapozó 

vizsgálat, az – szükség szerint aktualizálva – a településszerkezeti tervhez is 

felhasználható. [314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – 5.§ (2); 6.§ (2); 9.§ (4)] 

 

A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN JAVASLAT A 

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A 

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

VÁLTOZÁSOKRA 

Kismaros közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és 

Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata a Koncepció jóváhagyását követően 

javasolt, így biztosíthatóvá válik a Településrendezési Eszközök megállapításainak 

összhangba hozatala a településfejlesztési célkitűzésekkel, elvekkel. 

A Településrendezési Eszközöket a hatályos tervben rögzítettekhez képest az 

alábbi elemek tekintetében javasolt felülvizsgálni: 

•  Közlekedés-hálózat 

•  Területfelhasználás 

•  Övezeti rendszer 
•  Fejlesztési területek 

•  Helyi Építési Szabályzat 

•  Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv összhangja, kiemelten a 

területfelhasználások és szerkezeti jelentőségű utak jelölésénél 

•  Védelmi és korlátozási elemek 
•  Sajátos jogintézmények 

•  Magasabb szintű jogszabályi követelmények 
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MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TÉRBELI RENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA 

Közlekedési infrastruktúra 

•  Településrészek közötti közlekedési kapcsolatok bővítése (pl.: Harkály u. – 

Szuttai dűlő útkapcsolat jelölése) 

•  Meglévő közlekedési csomópontok felülvizsgálata 

•  A templom mögötti (korábban elbontott) gyalogos híd tervezett, külön 
szintű csomópontként való jelölése 

•  Gyalogos tengelyek fejlesztése, Duna-part kedvezőbb 

megközelíthetőségének biztosítása, feltárása 

•  Kerékpárutak kijelölése 

•  Parkoló felületek jelölése, bővítése 
 

Közmű infrastruktúra 

•  Ivóvízbázis védőterület jelölésének legfrissebb adatszolgáltatás szerinti 

felülvizsgálata 

•  Vízművek jelölése 
•  Szennyvízelvezetés jelölése 

•  Csapadékvíz elvezetés jelölése 

•  Ár- és belvízrendezés jelölése 

•  Gázellátás jelölése 

•  Elektronikus hírközlés jelölése 
 

JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 

•  Közlekedés: 

o Vasúti csomópontok számának növelése 

o Szerkezeti jelentőségű úthálózat felülvizsgálata 

o Kerékpárutak kijelölése 
o Parkolók jelölése 

•   Lakóterületek kijelölésének felülvizsgálata (pl.: Ó szőlők alatti dűlő területén 

lakóterület kijelölhetőségének vizsgálata) 

•  Zártkerti terület – hasznosítást szolgáló – funkcióváltása 

•  Temető bővítési terület kijelölésének módosítása 
•  Zöldterületek bővítése 

•  Adatszolgáltatásként kapott elemek frissítése 

•  Biológiai aktivitás érték szinten tartásához szükséges módosítások 

 

AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ 

ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ 

FEJLESZTÉSÉRE 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány a Koncepcióval párhuzamosan készül. A 

település épített, valamint helytörténeti jelentőségű értékeinek, ezen felül 

régészeti lelőhelyeinek részletes felmérését az Örökségvédelmi Hatástanulmány 

tartalmazza, a helyi védelemre javasolt művi elemeket, illetve települési 

struktúrákat bemutatja.  
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A Forster Központ 2015. október 26.-ai állapota szerint Kismaroson 1 db műemléki 

védettségű épület és annak műemléki környezet van törzsszámon nyilvántartva, 

valamint 10 db szakmai védelem alatt álló, azonosítóval rendelkező régészeti 

lelőhely található. A fejlesztések minden esetben e fontos örökségi elemek 

figyelembe vételével, állapotuk, bemutathatóságuk, az általuk fennmaradt múlt 

emlékeinek megőrzésével valósíthatók meg. 

A helyi védelemre javasolt épületek többsége lakóépület, de nagy számban 

találhatóak a korábbi szőlőtermesztéshez kapcsolódó pincék is. A pincék esetében 

a feladatok közé tartozik a kihasználtságuk növelése, akár eredeti funkciójukkal 

élve, akár új funkciót szánva nekik.  

A felújítások tervezésénél a klímatudatosság elveit kell alkalmazni. Mind az 

energiahatékonyság, mind a megújuló energiaforrások felhasználása, mind a 

szélsőséges időjárási viszonyokat ellensúlyozó kialakítás – részben a viharok elleni 

védelem, részben a nyári napvédelem, részben a hirtelen lezúduló csapadék 

kezelése – szerepet kaphat az épületek tervezésénél, kivitelezésénél. 

A felújítások megvalósítását követően az állagromlások elkerülése válik elsőrendű 

feladattá. A környezetszennyezés mérséklése – részben az alkalmazott 

tüzelőanyag megválasztásával, részben a közlekedési terhelések csökkentésével, 

mint például a forgalomcsillapítás. 

 

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE ABBAN 

AZ ESETBEN, HA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

NEM KÉSZÜL 

A Koncepció megvalósulásának nyomon követése a részcélok elérését szolgáló 

konkrét fejlesztések számával mérhető. A Koncepció célrendszerével koherens 

településrendezési eszközökre épülő fejlesztések megvalósulása az adott terület 

fejlesztési célok szerinti kihasználtságának, hasznosítottságának mértékével 

arányos.  

 

A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS 

INTÉZMÉNYRENDSZER 

ESZKÖZRENDSZER 

•  Településrendezési eszközök felülvizsgálata/módosítása. 

•  Településrendezési szerződés. 

•  Településmarketing tevékenység. 
•  Helyi adópolitika. 

•  Önkormányzat gazdasági tevékenysége. 

•  Pályázati lehetőségek feltérképezése, igénybevétele. 

•  Közmunka program. 
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INTÉZMÉNYRENDSZER 

•  Polgármesteri Hivatal meglévő szervezeti egységei, illetve 

•  Önálló Projekt Szervezet – a civil szervezetekkel együttműködve 

 

 
JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE ÉS A 

FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A Koncepció stratégiai céljainak teljesülését a részcélokon keresztül, az azokat 

nevesítő integrált fejlesztések révén ismerhetjük meg. Ellenőrzésükre tehát a 

részcélok teljesültségét kell megvizsgálni. 

A Koncepció felülvizsgálatának rendjénél az Eljr. 3.§ (1) bekezdése az irányadó: 

”Koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha 

a) jogszabály előírja, vagy 

b) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település 

társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett 

változások, vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja.” 

Az Önkormányzat fenti jogszabályi helyet kíván követni a Koncepció későbbi 

felülvizsgálata esetén. 
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