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Előzmények 

 

Jóváhagyandó munkarészek 

Településszerkezeti terv 

Településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat tervezete 

1. sz. melléklet: Településszerkezeti terv TSZT-M 

2. sz. melléklet Településszerkezeti terv leírás módosítása 

 

Szabályozási terv 
Helyi Építési Szabályzat   

Belterületi Szabályozási terv M1 

Külterületi Szabályozási terv M2  

 

 

Alátámasztó munkarészek 

 

1. Településrendezés 

1.1. Térségi terveknek való megfelelés igazolása 

1.2. Módosítási javaslatok 

2. Közlekedés 

3. Tájrendezés, környezetvédelem 

4. Közművek és elektronikus hírközlés 

5. Örökségvédelmi hatáselemzés 

 

Mellékletek 

 Előzetes egyeztetés 
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Előzmények 

Kesztölc község Önkormányzatá-

nak képviselő-testülete a 

66/2010.(VII. 19.) számú határo-

zattal jóváhagyott TSZT és a 

6/2010. (VII.19.) önkormányzati 

rendelettel elfogadott helyi építési 

szabályzat módosítását határozta 

el. 

A község Komárom-Esztergom 

megye Pest megyei határánál 

fekszik, Esztergom és Dorog mel-

lett. A falu településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálata 2009-

2010 között készült. A jelen mó-

dosítások az OTÉK 2012. augusz-

tus 6.-án érvényben lévő előírásai 

szerint kerületek kidolgozásra.  

 A tervezett módosítások nem 

ellentétesek a  Településfejlesztési 

Koncepcióval. Az Önkormányzat a  

TRT felülvizsgálatát  2016-ban 

kezdi el.  

A terv előzetes egyeztetése lezajlott, 27 államigazgatási szerv került megkeresésre, 13 vélemény ér-

kezett. Az Államigazgatási szervek, partnerek a belterületi tervmódosításokat nem ellenezték. A kül-

területi módosításoknál jelezték, hogy a végelegesen kidolgozott módosítási javaslat alapján tudják 

véleményüket pontosítani, többek között a környezeti vizsgálat ügyében is.  A tervvel párhuzamosan 

az Önkormányzat kezdeményezte a HÉSZ kismértékű módosításának tárgyalásos eljárás útján történő 

módosítását. Az állami főépítész javaslata alapján a HÉSZ módosítást is tartalmazza az anyag.  

Az előzetes tájékoztató anyagban 4 belterületet és 3 külterületet, valamint egy helyi építési szabály-

zatot érintő módosítás szerepelt. S az önkormányzat jelezte, hogy további módosítások elkészítését is 

támogatja, ha erre szükség lesz.  A módosítások köre a partnerségi egyeztetés során további két terü-

lettel egészült ki. Így összesen 5 belterületi, 4 külterületi és 1 helyi építési szabályzat módosítási ja-

vaslatot tartalmaz az egyeztetési anyag, amelyek a következők: 

Belterületet érintő módosítások: 

1.1. jelű módosítás:  995/3 hrsz-ú és 980 hrsz-ú telkek övezethatár módosítása 

1.2. jelű módosítás:  1781/2 hrsz-ú telek  övezeti besorolásának módosítása 

1.3. jelű módosítás:  1565 és 1568/1 hrsz-ú terület gazdasági területbe sorolása 

1.4. jelű módosítás:  718/1-2 hrsz-ú telek övezeti besorolásának felülvizsgálata 

1.5. jelű módosítás:  Óvoda telkének rendezése 

Külterületet érintő módosítások: 

2.1. jelű módosítás:  Lencse-hegyi bánya területhasználati besorolásának felülvizsgálata 

2.2. jelű módosítás:  072/8-10 hrsz-ú  telken vagy annak környékén legeltetéshez szükséges 

állattartói épület építésére alkalmas külterületi földterület kijelölése 

2.3. jelű módosítás:  1900/1 és az 1900/4 hrsz-ú telek területhasználati besorolásának  módosítása 

Dorog 

Esztergom 

Pest megye 
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2.4. jelű módosítás:  195 hrsz-ú telek beépítettsége miatt HÉSZ módosítás 

2.5 jelű módosítás:  052/4 hrsz-ú terület átsorolása 

 

A terv módosítása során két területen új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, külterületen a volt 

Lencse hegyi bánya területén, illetve a Klastrompusztánál található belterületen (2.3. jelű mód.) A 

2.5. jelű módosítás területén a tervezett belterület határ törlésre kerül, itt új beépítésre szánt terület 

nem kerül kijelölésre. 

Az egyeztetési anyaghoz készülő kötelező alátámasztó munkarészek készítéséhez a hatályos telepü-

lésrendezési tervekhez 2010-ben készült szakági alátámasztó munkarészeket felhasználtuk. Örökség-

védelmi hatástanulmány készült a 2010-ben jóváhagyott, teljes településre elkészült településrende-

zési tervekhez. A jelen munkában a hatástanulmányt a tervezett módosítások területére vonatkoz-

tatva készítjük el, felhasználva a FOSTER tudásközpont által megküldött nyilvántartási adatokat.  
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T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i  t e r v  m ó d o s í t á s á t  j ó v á h a g y ó  Ö n k .  h a t á r o z a t  

t e r v e z e t e  

 

 

 

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (… …) számú határozata 

a Község Településszerkezeti tervének módosításáról 

 

 

 Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, az OTÉK és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 

alapján elfogadja a település teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti tervének 

módosítását és mellékleteit, melyek a következők: 

 

1. (1.1.) 995/3 hrsz-ú és 980 hrsz-ú telkek övezethatár módosítása, Lfk helyett Lf-1  

2. (1.2.) 1781/2 hrsz-ú telek övezeti besorolásának módosítása Lke kertvárosias övezetből Gksz öve-

zeti besorolásba 

3.  (1.3.) 1565, 1568/1 és 1568/2 hrsz-ú területek Lke kertvárosias lakóövezeti besorolásuk Gksz 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet besorolásra változik, segítve a gazdasági célú fejlesz-

tést 

4. (1.4.) 718/1 és 718/2 hrsz-ú telkek Lf falusias lakóterület övezetből Vt településközpont vegyes 

terület övezetébe kerülnek átsorolásra 

5. (1.5.) Az Óvoda telkének rendezése érdekében a 1306/2 hrsz-ú KÖu közlekedési területből 174 

m2, a 1305/2 hrsz-ú Lf falusias lakóterület övezetéből 23 m2 nagyságú terület kerül átsorolásra Vt 

településközpont vegyes terület övezetébe a 1304/3 hrsz-ú telekhez csatlakozóan 

6. A 063/9 hrsz-ú volt Lencse hegyi bánya telkének 7,51 ha nagyságú területe Ev védett erdő besoro-

lásból Gip ipari gazdasági terület besorolásba kerül a terület későbbi hasznosíthatósága érdeké-

ben 

7. A 3523-3543 hrsz-ú telkek Ev védett erdőterület besorolásból Má általános mezőgazdasági terület 

övezeti besorolásba kerülnek az állattartáshoz és legeltetéshez szükséges létesítmény elhelyezhe-

tősége érdekében 

8. Az 1900/1 hrsz-ú Ev védett erdő besorolású területből 2,4 ha K-tu-1 különleges beépítésre szánt 

turisztikai terület övezeti besorolásba került annak érdekében, hogy a területen turisztikai és ven-

déglátó funkciók legyenek elhelyezhetők alacsony intenzitással 

9. A 052/4 hrsz-ú Ev védett erdő és Z zöldterület, közpark besorolású területek egységesen Má álta-

lános mezőgazdasági terület övezeti besorolásba kerülnek, itt aeropóniás és hagyományos nö-

vénytermesztéshez szükséges épületek elhelyezhetősége érdekében 

1. sz. melléklet Településszerkezeti terv TSZT-M 

2. sz. melléklet Településszerkezeti terv leírás módosítása 

 

Kesztölc, 2015…………. 

 

 Vöröskői István Bognárné dr. Solymoskövi Veronika 

 polgármester  jegyző 
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2. sz. melléklet 

1.  Te lepülésszerkezeti  terv  le í rás  módos ítása  

egységes szerkezetben 

Településszerkezet  

Kesztölc a Visegrádi-hegy lábánál települt „zsák” falu, melynek központi belterületéhez a hegyoldal-

ban lévő üdülőterület (Klastrom-puszta), s a volt Lencse-hegyi iparterület, valamint a régi mezőgaz-

dasági major körül kialakult gazdasági terület tartozik. 

A lakó és az üdülőterületeket, természeti értékeket tervezett gyalogos- turista utak, tanösvények, 

kerékpárút hálózata kapcsolja össze. Ezek délen a vízfolyások mellett ökológiai folyosókban helyez-

kednek el, amelyeket turisztikai erdő-közpark területhasználat kísér. Klastrompuszta és Kesztölc kö-

zött, illetve Kesztölc belterületétől északra a meglévő földutak helyét javasoljuk felhasználni.   

Módosító javaslat: A meglévő üdülőterületek mellett, új üdülőterület kialakítására korláto-

zottan lesz lehetőség. A tervezett területi besorolás (közpark, turisztikai erdő) elsősor-

ban a természeti, bakancsos turizmus igényeit szolgáló létesítmények megépítésére ad 

lehetőséget.  

A Lencse-hegyi gazdasági területek új hasznosítására a szabályozása módosítása után 

lesz lehetőség, a területen új, korszerű munkahelyek létesülhetnek. 

Az ember alakította területeket északon természetközeli erdővel borított hegyek veszik körül, délről 

dombokkal tagolt, változatos tájhasználatú (legelő-szántó) területek övezik. A falusias lakóterületek-

hez mezőgazdasági kertes területek, régi szőlők, gyümölcsösök, háztáji legelők kapcsolódnak, melyek 

jelentős részét sajnos a mai tulajdonosok már nem művelik. A szőlőterület azonban még mindig a 

tájkarakter egyik meghatározó eleme, művelése azonban már inkább szőlészeti-borászati gazdaságok 

által, mint egyéni kiskertes formában történik. 

A természeti értékekben gazdag környék használatára és hasznosítására vonatkozó előírásokat az 

országos törvényekkel összhangban, a természetvédelem érdekeit szem előtt tartva kell meghatároz-

ni, a Településszerkezeti tervlap ezek lehatárolását tartalmazza. 

Erdőterületek jellemzően volt mezőgazdasági területek felhasználásával, részben az új fejlesztési 

területek és a tervezett gyorsforgalmi út környezetében környezetvédelmi és tájképvédelmi céllal, 

másrészt a tervezett gyalogutak környezetében a közjóléti funkció erősítése, lehetőségének megte-

remtése, a turizmus elősegítése érdekében vannak kijelölve. 

Módosító javaslat: Az erdőterületi besorolású területek módosulnak. Az erdészeti szakigazga-

tási szerv nyilvántartásában nem szerepelő erdőterületek egy része a művelési ágnak 

megfelelő besorolásba kerül: 

- Lencse-hegyi bánya területe (2.1. módosítás) 

- 3523 - 3543 hrsz-ú, volt kiskertes területek (2.2. módosítás) 

- Klastrom puszta melletti részben beerdősült belterület (2.3. módosítás) 

- a település belterülete mellett található önkormányzati szántó terület, melyet a 

község termelőszövetkezeti formában művelne, s a területen aeropóniás művelés-

hez szükséges létesítmények, épületek felépítését tervezik (2.5. módosítás) 

A községet közúton a 10 sz. országos út Dorog melletti lehajtójáról és ettől északra lévő bekötő út (Jó 

Szerencsét utca) felől lehet megközelíteni. A legközelebbi vasúti megálló Leányváron van.  

A településszerkezet alakulását elsősorban az országos jelentőségű gyorsforgalmi utak nyomvonalai 

és csomópontjai befolyásolják. A terv a település megközelítésére a tervezett M10-es gyorsforgalmi 
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úton egy új közúti csomópontot ábrázol, a régi Esztergomi útnál. Az Országos tervekben lévő Pilis-

csévi és déli közúti csomópont helye nem változik. Az M11-M10-es csomópontba a falu tervezett 

bekötő útja van ábrázolva. A Piliscsévi bekötő út és Szent István út kereszteződésénél a faluba érke-

zőket fogadó lakó és intézményterületek alakíthatók ki.  Az Esztergomi útnál tervezett közúti csomó-

pont kiváltaná a mai Jó Szerencsét utcánál lévő balesetveszélyes közlekedési kapcsolatot, s lehetősé-

get adna az Új falu „kapujának” kialakítására. 

A XVII-XVIII. századi Kesztölc a hegylábi fennsík határára, a patakok alakította, szabdalt felszínű terü-

letekre települt, majd bővült a Kesztölc patak mentén. A XX. században foglalta el a falu a Malomréti 

és Kesztölci patak összefolyásánál lévő, homokos völgyet. A régi falu központi helyei mellett épültek 

fel az oktatási, kulturális intézmények (iskola, óvoda, faluház), melyek a mai településen belül excent-

rikus helyzetben vannak.  

Módosító javaslat: A gyorsforgalmi úthoz közeli lakóterület be nem épített része az út mellett 

gazdasági övezeti besorolásba kerülnek. 

Az Ófalu nyugati határán, az eddig érvényben lévő TSZT adta lehetőségek helyett, kisebb mértékben 

alakítható ki új lakóterület. 

A hatályos terv megerősíti az Önkormányzat új települési alközpont kialakítási szándékát, a Szent 

Kelemen téren és környékén, itt nagyobb intézmény terület van kijelölve új kereskedelmi, szolgáltató 

létesítmények megépítésére. 

Beépítésre szánt területek  

 Falusias lakóterületek (Lf) - szintterületi mutató: 0,4 

 Településközpont vegyes területek (Vt) - szintterületi mutató:0,6 

Módosító javaslat: A település északi belterületi határa mentén az óvoda épületének bővít-

hetősége érdekében a Cseresznyéshát utca és a szomszédos lakóterület kis része ke-

rül településközpont vegyes terület besorolásba. A Szent István utcában a korábbi 

termelőszövetkezeti központ telke sajátos beépítettsége miatt szintén településköz-

pont vegyes terület besorolásba kerül. 

 Gazdasági területek  

 Ipari gazdasági terület (Gip) - szintterületi mutató: 1,2 

Módosító javaslat: A volt Lencse-hegyi bánya erdőterület besorolású területeit ipari gazda-

sági terület besorolásba kerül, a jelenleg nem hasznosított területen új fejlesztés ter-

vezett. 

 Kereskedelmi gazdasági terület (Gksz) - szintterületi mutató:0,8  

Módosító javaslat: A belterületen a nyugati belterület határ mentén tervezett kereskedelmi 

gazdasági területhez kapcsolódva a falusias lakóterületből kerül átsorolásra kereske-

delmi gazdasági terület besorolásba 0,23 ha, illetve a Csévi utca és Tavasz utca folyta-

tásának csomópontjában a jelenlegi hasznosításnak megfelelően szintén falusias la-

kóterületből kereskedelmi gazdasági terület besorolásba kerül 0,34 ha terület. 

 Gazdasági terület- pincesor (Gp) - szintterületi mutató: 1,0  

 

 Üdülőterületek 

 Hétvégiházas üdülő területek- szintterületi mutató: 0,2  

 Üdülőházas üdülő területek (Üü) - szintterületi mutató: 0,8 
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 Különleges területek 

 Különleges sport területek (K-l) - szintterületi mutató: 0,3  

A Lovas tanya területe. 

 Különleges rekrációs területek (K-re) 

A kesztölci tavaktól délre, a 0195/1 hrsz. telek terület, ahol lehetőség van a turisztikai fejlesz-

tésre, rekreációs terület kialakítására, kemping, horgászathoz kötődő létesítmények elhelyezé-

sére. 

 Különleges temető területek (K-t) 

A meglévő temető területe. 

 Különleges bánya – rekultiválandó terület (Kb) - szintterületi mutató:- 

073/1 hrsz. telken felszíni mészkő bánya üzemel, a természetvédelmi területek határán lévő 

tájseb messziről látható. A meglévő engedélyek miatt a telek területe különleges bánya (Kb) 

övezetben van. Feltétlenül szükséges, a terület mielőbbi rekultiválása. 

Módosító javaslat: Különleges beépítésre szánt területek köre kiegészül, K-tu-1 jelű övezet-

ben, a Klastrompusztai belterületen erdei üdülő, idegenforgalmi terület kialakítására 

lesz lehetőség.  

 

Beépítésre nem szánt területek 

 Zöldterület (Z) - szintterületi mutató: 0,04 

A településszerkezeti tervben a település vízfolyásai és a tervezett turisztikai úthálózatot kísérő 

területek egységesen a zöldfelületi hálózat elemei. A vízfolyások, utak menti zöldfolyosók révén a 

belterületi és külterületi zöldfelületi elemek összefüggő zöldfelületi rendszert képeznek. Az ön-

kormányzati tulajdonban lévő ’Nagy rét’ is zöldterületi besorolásban van. A területen el lehet he-

lyezni vendéglátó-, kereskedelmi- és sportlétesítményt, pihenőhelyet. 

Zöldfelületi besorolásban van a település 3 fő közpark területe (vagy leendő közparkja): a sportpá-

lya a település keleti végén, a kertvárosias településrész központjában lévő zöldterület és az Esz-

tergomi út nyugati végén lévő zöldterület a turistaút településre érkezésénél. Ezeken a területe-

ken elhelyezhető sport- és szabadidős létesítmények, turisztikai és vendéglátó funkciók helyezhe-

tők el. 

 Erdőterületek 

1. Védelmi erdő (Ev) 

Az Ev, védett és védő erdők övezete, a közigazgatási terület jelentős részét borító természetvé-

delmi oltalom alatt álló védett erdők és a természetvédelmi szempontból értékes területek öveze-

te (pl. Natura 2000 területként nyilvántartott területek). A TSZT a védő erdők lehatárolását tar-

talmazza, melyek kijelölése környezetvédelmi és tájképvédelmi célból indokolt. Védő erdő (Ev) 

övezetben van a tervezett gyorsforgalmi út település belterületét megközelítő szakaszán, az út 

100 méteres védőtávolságán belül, a gazdasági, közlekedési és mezőgazdasági területek Telepü-

lésszerkezeti terven jelölt része.  A Gerlekúti és Állattartó telep környéki gazdasági terület mellett 

50 méteres védő erdő sáv telepítése szükséges. A korábbi bányászati tevékenységgel érintett te-

rületek egy része és a szomszédos Nemzeti park melletti területek. 
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2. Gazdasági erdő (Eg) 

Gazdasági erdő besorolásban van az M10 tervezett gyorsforgalmi úttól nyugatra lévő, az ún. Do-

rogi homokföldek területén lévő erdőterületek, mely a tervezett gerlekúti gazdasági terület és az 

erdő között keletkező kis zárvány területtel bővül. 

3. Turisztikai erdő (Ee)- szintterületi mutató: 0,03 

Kiemelt üdülőkörzet részeként, kedvelt kirándulóhelyként indokolt a turisztikai lehetőségek bőví-

tése, melyet extenzív módon, turisztikai erdők kijelölésével biztosítottunk. A turisztikai erdők a 

tervezett gyalogutak környezetében, védelem alatt nem álló területen kaptak helyet, kialakításuk 

ligetes jelleggel javasolt. 

 Mezőgazdasági területek 

1. Kertes mezőgazdasági területek (Mk)  

Kertes mezőgazdasági területben vannak a kiskerti hasznosítású területek. A kertes mezőgazdasá-

gi területeknek - sajátos használatuk és borvidéki jelentőségük alapján - differenciált szabályozása 

szükséges. 

A sportpálya mellett, Kesztölc nyugati határában 3,3 hektáron továbbiakban is csak kertgazdálko-

dás folytatható.  

2. Általános mezőgazdasági területek (Má) 

Ide tartoznak a kertes területen kívüli mezőgazdasági területek, melyek a nem kiskertes hasznosí-

tású szőlőterületekkel és szántóterületekkel egészülnek ki.  

Az általános mezőgazdasági területeknek - eltérő sajátosságaik és táji, természeti értékük alapján - 

a szabályozási tervben további differenciálásra kerültek. 

 

Köz lekedés  

Országos utak 

Kesztölc közigazgatási területét jelenleg a 117sz. főút, és a 11126j. bekötőút érinti. A főút nyomvona-

la a település északi-északnyugati szélén, a belterületet alig érintően vezet, a bekötőút a település 

teljes területén áthalad, a település jelenlegi főutcája. 

Az országos utak tervezett fejlesztései 

Komárom-Esztergom megye Szerkezeti Terve tartalmazza a tervezett M10 gyorsforgalmi út nyomvo-

nalát, amely a 117sz. főút korrigált nyomvonalától indul, majd délre fordulva a vasúttal közel párhu-

zamosan halad át Kesztölc közigazgatási területén. A nyomvonalra 2003-ban útépítési engedélyezési 

terv készült. A KEM Szerkezeti Tervben az un. M11 gyorsforgalmi út nyomvonala is szerepel. A terve-

zett gyorsforgalmi út Esztergom térségét köti össze az M1-M7-M6 autópályákkal. Az M11 vonalveze-

tésére készült tanulmányterv szerint az út Kesztölc térségében fog találkozni az M10 úttal, Kesztölc-

nél, vagy Kesztölctől kicsit délre. A Szerkezeti Terv is alternatívában tartalmazza ezt a kapcsolatot. 

A TSZT (a hatályos TSZT-vel megegyezően) a 11126j. út másik végénél (Esztergomi út), északon is 

javasol egy csomópontot. Az északi csomópont távolsága a középső csomóponttól mintegy 1300 mé-

ter. A csomópont a Lencse-hegyi bánya forgalmának a belterületen kívüli elvezetését is biztosítja. A 

TSZT a 11126j. utat új nyomvonalon, közvetlenebb vonalvezetéssel kapcsolja a középső csomópont-

hoz.  
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Az országos utak tervezési kategóriák szerinti besorolása az alábbi: 

 M11 gyorsforgalmi út: K.I.B. 

 M10 gyorsforgalmi út: K.II.B. 

 117sz. főút: K.IV.B. 

 11126j. út: K.VI.B., B.V. c-D 

 Tervezett bekötőutak: K.VI.B 

 

Települési utak 

 Helyi gyűjtőutak: Széchenyi u., Klastrom u. (Klastrompuszta bekötő útja), Csévi u.-Malom u.- 

Jószerencsét utca  

 Kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak, dűlőutak  

A települési utak tervezett fejlesztései 

A helyi gyűjtőutakkal kapcsolatban, jellemzően, területigényes fejlesztés nem várható, a közterületen 

belüli minőségi fejlesztésre van szükség. A Klastrompusztára vezető út egyes szakaszain viszont a 

szabályozási szélesség növelésére is szükség van. 

A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

 helyi gyűjtőutak: B.V. c-D 

 kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D 

 önálló kerékpárutak: K.IX., B.IX. 

 önálló gyalogutak: K.X., B.X. 

 helyi külterületi utak: K.VIII.C. 

 

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút 

A település tervelőzményekkel megalapozott tervezett kerékpárút hálózatát a Közlekedésfejlesztési 

Tervlap mutatja.  

A gyalogos, kiránduló forgalmat kiterjedt gyalogúthálózat, turistaút hálózat szolgálja.  

Parkolás, rakodás 

Az új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szükséges parko-

lóhelyeket és a rakodási lehetőséget.  

Tömegközlekedés 

A tömegközlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosíthatják. A TSZT tervezett 

útjai alkalmasak az autóbusz közlekedés számára.   

 

Védő és  védett  területek  

A természetvédelem területhasználatot érintő vonatkozásai 

Nemzetközi jelentőségű természeti értékek 

– Natura 2000 területek (a 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet): 

 Pilis-Visegrádi-hegység kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (HUDI20039) 

– Bioszféra-rezervátum (a 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet): 

 Pilisi bioszféra-rezervátum 
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Országos jelentőségű természeti értékek 

– Duna-Ipoly Nemzeti Park (34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet):  

 Duna-Ipoly Nemzeti Park védett és fokozottan védett területei 

– ex lege védett természeti értékek (1996. évi LIII. tv.): 

 források  

 barlangok  

– ökológiai hálózat (OTrT, TIR): 

 magterület 

 ökológiai folyosó  

 pufferterület 

 

További értékes tájalkotó elemek: 

 történelmi borvidék (Ászár-Neszmélyi borvidék) szőlőkataszteri területei  

 vizes élőhelyek (vízfolyások, tavak) 

 tájképi változatosság (erdő-gyep-szántó-szőlő területek váltakozása), feltáruló kedvező látvány 

(sziklás hegyoldalak) 

A környezetvédelem területhasználatot  ér intő vonatkozásai  

A terület használatát korlátozó elemek 

Bányászati érdekeltségű területek: 

 bányatelekhatár (Kesztölc I. – mészkő), 

 kutatási joggal rendelkező terület (Kesztölc (030/1 hrsz.) – homok) 

A telekhatáraikon túlnyúló védőövezetük, védőterületeik révén a környezetükre korlátozó hatással 

lévő létesítmények: 

- gyorsforgalmi út: 250/100 m 

- országos mellékút: 50 m. 

A terület érzékenysége okán a környezet hatásaitól védelmet igénylő területek, környezeti elemek 

- légszennyezettségi szempontból ökológiailag sérülékeny területek: 

 az erdők, kivéve az elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül a 

településvédelmi erdők, valamint az új létesítmények védelmi övezetében létrehozott er-

dősávok, 

 védett természeti területek, 

 történelmi borvidék I. és II. osztályú szőlőkataszteri területei. 

- vízvédelmi szempontból érzékeny, sérülékeny elemek: 

 vízműkutak, 

 nyílt karsztterületek, 

 kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek, 

 felszíni vizek (vízfolyások, tavak) - természeti területen vízfolyások 50 m, tavak 100 m vé-

dőterülete. 

  

Örökségvédelem  

 Régészeti területek 

Örökségvédelmi Hatástanulmányban részletesen jellemzett régészeti területek a TSZT tervlapon fel-

tüntetésre kerültek. A Helyi Építési Szabályzat intézkedik a területek védelméről. 
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 Műemlékek 

A község területén 5 műemlék van: 
Törzsszám/ 
azonosító 

Objektum Leírás Hrsz. Hely 

10736/ 
6279 

Kő feszület népies késő barokk 685 
Temető u. 2. előtt 

10737/ 
6280 

Római katolikus 
(Szent Kelemen) és 

műtárgyai 

késő barokk, egyhajós homlokzati 
tornyos templom 
épült 1787-ben 

1 
Temető u. 

10738/ 
6281 

Szent Orbán szobor 
népies barokk stílusú, 1800 körül 
állították 

0120/26 
A szőlők alatt, a 
temető mögött áll, 

2494/ 
6282 

Kolostorrom Klast-
rompuszta 

A kolostort a 13. század második 
feléből származó épület felhaszná-
lásával a 14-16. században gótikus 
stílusban épült. 

0139/13 
0139/14 

Klastrompuszta 

10731/ 
6278 

Szent Vendel szobor  809 
Esztergomi út 28. 
előtt 

Műemléki környezetek: 

Törzsszám/azonosító Leírás Hrsz. 

10736/6279 Kő feszület környezete 1078/1, 1080, 

24,34,36/1,576,577/19,548/1 

10737/6280 Római katolikus (Szent Kelemen) és műtár-

gyai 

2,5,6-7,13,14-18, 1076,1077, 1080 

10738/6281 Szent Orbán szobor 0120/27,0120/56 

2494/6282 Kolostorrom Klastrompuszta 0135/1,0137/2,0138,0139/12,0142, 

1569,1570,1673,1674,1686,1687,1704

,1707,1900/3,1900/4 

10731/27903 Szent Vendel szobor ex-lege védett környe-

zete 

1030-1034, 795-798, 8100061,881 

  

A településszerkezeti terven a műemlékeket jelöltük. Az utcakereszteződésekben, temető mögötti 

szőlőben álló kőkeresztek és szobrok megőrzéséről gondoskodni kell. A tervben a műemlék templom 

megközelítésének javítását javasoljuk, a Klastrompusztai romterület számára különleges övezet van 

kijelölve. 

 Településszerkezeti védelemre javasolt terület 

Az elmúlt 300 év alatt kialakult településrész védelmére lehatárolt területen egyedileg kell elbírálni a 

közterületek határának módosítását. Közterület rendezési tervet kell csinálni a közterületeken épülő 

új burkolatok, támfalak, vízelvezetés, világítás, közterületi bútorok elhelyezésére. A településrészen 

belül járdák, támfalak építéséhez csak természetes kőburkolatot lehet felhasználni, közvilágítást föld-

kábelben kell vezetni, nyílt árkos vízelvezetés csak különösen indokolt esetben alakítható ki. HÉSZ-

ben kell intézkedni a terület közterület építési szabályairól. 

 Látványvédelem, utcakép, beépítési struktúra védelme 

A településkép meghatározó elemeit Szabályozási tervben fel kell tüntetni és védelmükről a Helyi 

Építési Szabályzatban intézkedni kell: 

 A település szerencsés domborzati adottságai miatt, az épületek, tájak több helyről jól látha-

tók. A Szabályozási tervben fel kell tüntetni azokat a helyeket, kilátó pontokat melyekről a fa-

luképet meg kell őrizni (Petőfi Sándor utca vége, Kesztölci patak, Kesztölci tavak, stb.), s a 

megőrzés módját szabályozni kell. 
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  A település arculatát meghatározó, messzi területről jól látható építészeti elemek látványá-

nak megőrzéséről javításáról is intézkedni kell.  

 A régi falu szokásos beépítési formáit (fésűs-fogas, fésűs, zársorú), ahol ezek még megtalálha-

tók,- változatlan formában kell az utókorra hagyományozni. 

 Helyi értékvédelem 

A Szabályozási terven jelölésre kerültek a helyi védelemre javasolt épületek, védendő utcakép, tele-

pülésszerkezeti védelemre javasolt terület. Ezek védelmére és megőrzésük támogatására vonatkozó 

előírásokat a HÉSZ tartalmazza. 
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2.  Változások  

A településrendezési terv módosításai kis mértékben változtatják a település területhasználatát. A 

területhasználat változások összesen 14,53 ha-t érintenek. 

A településrendezési terv módosítása során a kiemelt sorszámú módosítások eredményeznek terü-

lethasználat változást: 

Ssz. 
Módosítás 

Jelenlegi terü-
lethasználat 

Tervezett terü-
lethasználat 

Terület 
(ha) 

Belterületi módosítások 

1.1. 995/3 telekhatár rendezése 

1.2. 1781/2 hrsz-ú telek Lke Gksz 0,25 

1.3. 1565 hrsz-ú telkek Lke Gksz 0,10 
 1568/1 Lke  0,10 
 1568/2 Lke  0,14 

1.4. 7182/1 Lf Vt 0,11 
 7182/2 Lf  0,24 

1.5. 1306/2 KÖu Vt 0,01 
 1305/3 Lf  0,002 

Külterületi módosítások 

2.1. 063/9 hrsz-ú bányatelek Ev Gip 7,51 

2.2. 3523-3543 hrsz-ú telkek Ev Má 1,37 

2.3. 1900/1 hrsz-ú terület Ee K 2,4 

2.4. 195 hrsz-ú telek HÉSZ módosítás 

2.5. 052/4 Ev Má 0,7 
  Z  1,6 

Összesen: 14,53 

A módosítások hatására a lakóterületek 0,9 ha-ral, az erdőterületek 11,98 ha-ral, a zöldterületek 

1,6 ha-ral és a közlekedési területek 0,01 ha-ral csökkennek. A településközpont vegyes területek 

0,362 ha-ral, a kereskedelmi gazdasági területek 0,59 ha-ral, az ipari gazdasági területek 7,51 ha-ral, 

az általános mezőgazdasági területek 3,67 ha-ral és a különleges beépítésre szánt területek 2,4 ha-ral 

növekednek. 
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3.  Terület i  mér leg  

 
A változással érintett területek területi mérlege: 

Területfelhasználási egység 
Tervezett változás 

(ha) 

Beépítésre szánt területek  

Lakóterület Falusias Lf - 0,59 

 Kertvárosias Lke - 0,352 

Vegyes terület  Településközpont Vt + 0,362 

Gazdasági Kereskedelmi, szolgáltató Gksz + 0,59 

 Ipari Gip + 7,51 

Különleges  Turisztikai K-tu + 2,4 

Beépítésre nem szánt területek  

Zöldterület Közpark Z - 1,6 

Erdő Védett Ev - 9,58 

 Egészségügyi, szociális Eg - 2,4 

Mezőgazdasági Általános Má + 3,67 

Közlekedési 
terület 

Közút KÖu 
- 0,01 

Összesen: 0,00 
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4.  A  területrendezési  tervvel  va ló  összhang  igazolása  

A Településrendezési tervet 2012-ben módosították, a jóváhagyott Településszerkezeti terven a tel-

jes beépítésre szánt területnagyság 293 ha. A térségi területhasználatok közül a települési térség, a 

mezőgazdasági térség és az erdőgazdálkodási térség nagysága változik. A jelenlegi tervben új beépí-

tésre szánt területként kerül kijelölésre összesen 8,31 ha. 

Komárom Esztergom megye Területrendezési Tervének való megfelelés igazolása: 
Komárom Esztergom Megye Trt Településszerkezeti terv 

Megyei térségi öveze-
tek 

Terület 
(ha) 

Települési területhasználatok 
Terület 

(ha) 
Megfelelés 

(%) 

Települési térség 293 Beépítésre szánt területek + 8,31 301,31  (102,8%) 

Vegyes 
területfelhasználású 
térség 

1052  0 1052 

Mezőgazdasági térség 
191,8 

Mezőgazdasági területek (kertes, 
általános, korlátozott használatú) 

+ 3,67 195,47 (101,9%) 

Erdőgazdálkodási térség 
653 

Erdőterület (védett és védelmi, 
gazdasági, egészségügyi) 

- 11,98 641,02 (98,1 %) 

Vízgazdálkodási térség 10,2 Vízgazdálkodási területek 0 10,2 

Egyéb  
0 

Egyéb területek (közlekedési 
területek, különleges beépítésre 

nem szánt) 
0 0 

Összesen: 2200   2200 

A tervezett módosítások hatására a térségi övezetek nagysága csak kis mértékben módosul, ezért a 

megyei terv előírásainak a településrendezési terv módosítása megfelel. 
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5.  B iológ iai  akt iv i tás -érték  számítás  

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény a 7.§ (3) b) pontjában 

megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 

közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminő-

sítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A területek biológiai aktivitás értékének számí-

tásáról szóló 9/2007.(VI.3.) ÖTM rendelet szerint az átsorolással érintett terület biológiai aktivitás 

értékét a különböző felületminőségek értékének számításával, vagyis differenciált számítás alapján is 

el lehet végezni, tehát mindkét érintett területen e szerint kerül kiszámításra az érték változása. 

2.1. jelű módosítás 

A rendezési terv szerinti Ev övezeti besorolás nem fedi a valódi területhasználatot, nem erdő és az 

erdészet sem tartja nyilván erdőként a területet, az Országos Erdőállomány Adattárban sem erdő. 

A tervezett területhasználat szerint az egykori bánya épületei a jövőben hasznosításra kerülnek, tehát 

nem várható azok lebontása, így a területet kiszolgáló utak sem szűnnek meg. A szabályozási javaslat 

szerint a terület legfeljebb 50%-ig beépíthető (3,7 ha), legalább 25%-át (1,9 ha) zöldfelületként kell 

kialakítani, a fennmaradó terület (1,9 ha) közlekedés célját szolgálja. 

A beépített terület épület által elfoglalt felszínként, a zöldfelület kétszintű növényzetként, a fennma-

radó rész pedig nem vízáteresztő burkolatú felszínként kerül számításra. 
Terület 
nagyság 

(ha) 

Meglévő Tervezett 

BAÉ válto-
zás 

Terület-
használat 

Felület-
minőség 

Érték-
mutató 

BAÉ 
Terület-

használat 
Felületmi-

nőség 
Terü-

let 
Érték-

mutató 
BAÉ 

7,51 Ev Felszíni 
művelésű 
bánya, 
anyagnyer
őhely 

0,2 1,502 

Gip beépített 
terület 

3,7 0 0 

zöldfelület 1,9 6 11,4 

közlekedési 
terület 

1,9 0 0 

 Meglévő BAÉ 1,502 Tervezett BAÉ 11,4 +9,898 

A tervezett módosítás hatására a jelenlegi felhagyott bányaterület biológiai aktivitásértéke növeke-

dik 9,898 egységgel, mivel a Gip övezet szabályozási előírásai a terület rendezett használatát, a zöld-

felület - jelenlegi használathoz képest - növekedését fogja lehetővé tenni. A biológiai aktivitás érték 

növekménnyel a további beépítésre szánt területek kijelölésénél lehet az értéket egyensúlyban tar-

tani. 

2.3. jelű módosítás 

Az 1900/1 hrsz-on az átsorolással érintett, 2,4 ha nagyságú terület egy része erdő (13 939 m2), fenn-

maradó része nincs beerdősülve, ligetes, fás, cserjés terület vízfelülettel. Az itt kialakítható terület 

15%-a (0,36 ha) beépíthető, 60%-ot (1,44 ha) zöldfelületként kell kialakítani, a fennmaradó 25% 

(0,6 ha) egyéb terület, ahol a közlekedés történhet. Tekintettel a terület környezetére, javasolt, hogy 

a közlekedés céljára szolgáló felületek burkolat nélküli, vagy lélegző útfelületű útként kerüljenek ki-

alakításra annak érdekében, hogy a terület tájba illesztése minél jobban megvalósulhasson.  
1900/1 hrsz. 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Meglévő Tervezett 

BAÉ válto-
zás 

Terület-
használat 

Felület-
minőség 

Érték-
mutató 

BAÉ 
Terület-

használat 
Felületmi-

nőség 
Terü-

let 
Érték-

mutató 
BAÉ 

1,3 
Ev erdő 

9 11,7 
K-? beépíthető 

terület  
0,3 0 0 

1,1 

Ev ligetes, fás 
terület 6 6,6 

zöldfelület 1,5 7 10,5 

burkolt 
felület 

0,6 1 0,6 

 Meglévő BAÉ 18,3 Tervezett BAÉ 11,1 -7,2 
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A tervezett módosítás hatására a jelenlegi, részben erdő besorolású terület biológiai aktivitás értéke 

csökken 7,62 egységgel. 

A hiányzó biológiai aktivitás érték a Lencsehegyi bányaterület átsorolásával számított +9,898 egység-

nyi növekményéből lehet az érték egyensúlyát biztosítani, így a területek beépítésre szánt területbe 

sorolása után a település biológiai aktivitás értéke +2,698 egységgel növekszik.  
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KESZTÖLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2015….rendelete 

 

A Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 

Kesztölc képviselő-testületének 6./2010. (VII.19.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 

Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 1. 

pontja, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdése és a 62. §(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján   

1.§. 

 

(1) Kesztölc község Önkormányzat képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6./2010. 

(VII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29.§ (4) módosul az alábbiak szerint: 

„Épületek, építmények nem helyezhetőek el vízfolyások mentén 50-50m-es sávban. állóvizek 

mentén 100 m-es sávban. „ 

(2) A Rendelet 21.§ (4) ipari-gazdasági területekre vonatkozó részletes előírásokat tartalmazó táblá-

zata kiegészül az alábbi 5-ös sorral: 

 
5 Gip-3 5000 - - SZ - 25 50 10,5 1,5 

(3) A Rendelet 23.§ (1) a különleges területre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó táblázata 

kiegészül az alábbi 8-as  sorral egészül ki: 

 
8 K-tu-1 2,0 ha   SZ  60 15   

 

(4) A Rendelet 22.§ (1) kiegészül az alábbi e) ponttal: 

 „e) Különleges erdei turizmus (K-tu-1).” 

(5) A Rendelet 22.§ kiegészül az alábbi (4) ponttal: 

 „(4) A különleges erdei turizmus övezetben elhelyezhető: 

  a) vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

  b) sportépítmény.” 

(6) A Rendelet 23.§-a kiegészül az alábbi (5) ponttal: 

„(5) A K-tu-1 jelű különleges erdei turizmus fogadó területen a meglévő növényzet 85%-át 

meg kell tartani. Az épületek külső burkolatánál természetes tájba illő építőanyag (fa) hasz-

nálata szükséges.” 
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2.§ 

 

(1) E rendelet az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett 

államigazgatási szerveknek történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést köve-

tő 30. napon lép hatályba.  

 

Kesztölc, 2015…………. 

 

 

 Vöröskői István Bognárné dr. Solymoskövi Veronika 

 polgármester  jegyző 
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1 .  T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S  

 

1 .1 .  TÉRSÉGI  TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA  

A. Országos Területrendezési Terv 

Kesztölc Komárom-Esztergom megye délke-

leti térségében, Esztergom vonzáskörzeté-

ben fekvő hagyományos vidéki település. Az 

országos és térségi tervek települést is érin-

tő jelentős fejlesztési eleme a belterülettől 

délre húzódó új országos közút, az M10 

gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala, 

amely nem érinti jelen módosítás területeit. 

 

 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) szerkezeti 

tervén (a törvény 2. sz. melléklete) a módosítással érintett területek települési térség, vegyes 

területfelhasználású, és erdőgazdálkodási térség országos területfelhasználási kategóriákba tartozik. 

Erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

Mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges hon-

védelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 

területfelhasználási egység nem jelölhető ki. Vegyes területfelhasználási egységet legalább 85%-ban 

mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 

területfelhasználási egység kijelölhető. Települési térség bármely települési területfelhasználási egy-

ségbe sorolható. 

 

B. Komárom-Esztergom megye Területrendezési Terve 

Komárom-Esztergom megye Területrendezési terve 

szerint a módosítással érintett területek az országos 

tervnek megfelelően hagyományosan vidéki települé-

si térség, vegyes területfelhasználású térség és erdő-

gazdálkodási térség megyei területfelhasználási kate-

góriákba tartoznak. 

A településrendezési eszközök módosításakor az OTrt 

30.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a 31/B.§ a)-

b), illetve e)-h) és l) pontjában előírtak szerint kell 

kidolgozni a településrendezési eszközöket.  
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A fentiek értelmében a megyei területrendezési terv övezeti besorolása szerint a tervezési terület az 

alábbi térségi övezeteket érinti: 

 
KEM Kiemelt térségi övezetek Érintettség 

3/1. Országos ökológiai hálózat + 

3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek - 

3/3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek, erdőtelepítésre alkalmas terü-
letek 

+ 

3/4. Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek nem kell vizsgálni 

3/5. Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területek nem kell vizsgálni 

3/6. Világörökség és világörökség várományos területek, történeti települési 
terület 

nem kell vizsgálni 

3/7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület nem kell vizsgálni 

3/8. Felszíni vizek vízminőség védelmi  vízgyűjtő területe nem kell vizsgálni 

3/9. Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület nem kell vizsgálni 

3/10. Együtt tervezhető térség övezete nem kell vizsgálni 

3/11. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület - 

3/12. Nagyvízi meder övezete - 

3/13. Földtani veszélyforrás területe + 

3/14. Vízeróziónak kitett terület nem kell vizsgálni 

3/15. Széleróziónak kitett terület nem kell vizsgálni 

Az érintett övezetekre az OTrT és a KEMTrT szerint az alábbi előírások vonatkoznak: 

 Országos ökológiai hálózat - magterület és pufferterület 

A 2.1. számú módosítás magterület övezetébe tartozik. Az övezetben beépítésre szánt terület nem 

jelölhető ki, kivéve, ha: 

- a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 

- a kijelölést más jogszabály nem tiltja.  

Az érintett területen új beépítésre szánt terület nem lesz kijelölve. 

A 2.3. számú módosítás területe pufferterületbe tartozik.Pufferterületen a településszerkezeti terv 

beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy 

ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.  

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az övezetben külszíni bányatelket megál-

lapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonat-

kozó szabályok szerint lehet. A 2.3. sz. módosítás déli területe tartozik a kiemelt térségi övezetbe. 

 Földtani veszélyforrás területe 

A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiter-

jedésüknek megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítés-

re nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell so-

rolni. A település teljes területe földtani veszélyforrás terület övezetébe tartozik. 
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C. Területhasználatok megfeleltetése 

A változással érintett területek területi mérlege 

Területfelhasználási egység 
Tervezett változás 

(ha) 

Beépítésre szánt területek  

Lakóterület Falusias Lf - 0,59 

 Kertvárosias Lke - 0,352 

Vegyes terület  Településközpont Vt + 0,362 

Gazdasági Kereskedelmi, szolgáltató Gksz + 0,59 

 Ipari Gip + 7,51 

Különleges  Turisztikai K-tu + 2,4 

Beépítésre nem szánt területek  

Zöldterület Közpark Z - 1,6 

Erdő Védett Ev - 9,58 

 Egészségügyi, szociális Eg - 2,4 

Mezőgazdasági Általános Má + 3,67 

Közlekedési 
terület 

Közút KÖu 
- 0,01 

Összesen: 0,00 

 

Komárom Esztergom Megye Területrendezési Tervének való megfelelés igazolása 

A Településrendezési tervet 2012-ben módosították, a jóváhagyott Településszerkezeti terven a tel-

jes beépítésre szánt területnagyság 293 ha. A térségi területhasználatok közül a települési térség, a 

mezőgazdasági térség és az erdőgazdálkodási térség nagysága változik. A jelenlegi tervben új beépí-

tésre szánt területként kerül kijelölésre összesen 8,31 ha. 

 
Komárom Esztergom Megye Trt Településszerkezeti terv 

Megyei térségi öveze-
tek 

Terület 
(ha) 

Települési területhasználatok 
Terület 

(ha) 
Megfelelés 

(%) 

Települési térség 293 Beépítésre szánt területek + 8,31 301,31  (102,8%) 

Vegyes 
területfelhasználású 
térség 

1052  0 1052 

Mezőgazdasági térség 
191,8 

Mezőgazdasági területek (kertes, 
általános, korlátozott használatú) 

+ 3,67 195,47 (101,9%) 

Erdőgazdálkodási térség 
653 

Erdőterület (védett és védelmi, 
gazdasági, egészségügyi) 

- 11,98 641,02 (98,1 %) 

Vízgazdálkodási térség 10,2 Vízgazdálkodási területek 0 10,2 

Egyéb  
0 

Egyéb területek (közlekedési 
területek, különleges beépítésre 

nem szánt) 
0 0 

Összesen: 2200   2200 

 

A tervezett módosítások hatására a térségi övezetek nagysága csak kis mértékben módosul, ezért a 

megyei terv előírásainak a településrendezési terv módosítása megfelel. 
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1.2 .  MÓDOSÍTÁSI  JAVASLATOK  

A tervezett módosítások belterületet és külterületet érintenek. 

 

1. Belterületi övezeti határok, besorolás módosítása: 

1.1. 995/3 hrsz-ú és 980 hrsz-ú telkek övezethatár módosítása 

A két telek tulajdonosa azonos. Az előnyösebb 

beépíthetőség érdekében a két telek közötti öve-

zethatárt telek csere miatt módosítani kell, az 

azonos övezeti besorolását szükséges megvizsgál-

ni. 

A jelenleg érvényes szabályozási terv szerint az 

Esztergomi út mentén a kisebb telkes kialakult, 

falusias, oldalhatáron álló beépítésű, előkert nél-

küli lakóterületek Lf-K övezet besorolású terüle-

tek. A Major utca menti, nagyobb telkes, oldalha-

táron álló előkertes beépítések Lf-1 övezet beso-

rolású területek. 

A 995/3 hrszú telek jelenleg az Lf-K övezetben 

van. Az övezetben oldalhatáron állóan, max. 30%-

os beépítettséggel/kialakult állapot szerint, max. 

4,5 m-es építménymagassággal és 0,4 szintterület 

sűrűséggel lehet építményt elhelyezni. Minimális zöldfelület 60%. Előkert 0,0 m. Telket alakítani ki-

alakult állapot szerint vagy min. 700 m2-es telekkel, 14 m széles és 40 m mélységgel lehet.  

A 980 hrsz-ú telek az Lf-1 övezetben van. Telket alakítani min. 700 m2-es teleknagysággal, min. 16 m 

szélességgel és 40 m mélységgel lehet. Építményt elhelyezni oldalhatáron állóan/szabadon állóan 

30%-os beépítettséggel, 5,0 m-es építménymagassággal és 0,5-ös szintterület sűrűséggel lehet. Mi-

nimális zöldfelület 60%. Előkert 3,0 m. 

A 995/3 hrsz-ú telek Lf-K övezetből Lf-1 övezetbe való átsorolását javasoljuk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hatályos településrendezési terv 

980 hrsz-ú telek a Radovics utca felől 
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1.2. 1781/2 hrsz-ú telek övezeti besorolásának módosítása 

 

A telken a tulajdonos gazdasági tevékenységet szeretne folytatni. Indítványozták a telek Lke övezet-

ből Gksz övezetbe sorolását.  

A telken korábban TÜZÉP üzemelt, ma részben tüzifa tárolására használják. A jelenleg érvényben lévő 

szabályozás szerint a telek Lke-1 övezeti besorolású, épület nem áll rajta. A hatályos terv szerint a 

1781/63 hrsz-út keleti oldalán gazdasági terület kialakulása volt előirányozva, ezért az út nyugati 

oldalán beültetési kötelezettség van előírva védve a lakóterületeket a gazdasági terület esetlges kör-

nyezeti terhelésétől. A beültetési kötelezettség előírását érdemes felülvizsgálni. 

A területet javasoljuk Gksz-1 

építési övezetbe átsorolni, így 

lehetővé válik az ingatlan gaz-

dasági célú hasznosítása. A 

1781/2 hrsz-ú telek déli telek-

határán szélesebb zöldfelület-

tel kell a lakóterületek védel-

méről gondoskodni, itt 10 m 

széles sávban, háromszintű 

növényzetet kell a telekhatá-

ron telepíteni. 
  

Hatályos településrendezési terv 

1781/2 hrsz-ú telek jelenleg 
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1.3. 1565 és 1568/1 hrsz-ú terület gazdasági célú fejlesztést elősegítő szabályozás módosítás 

 

A terület (1565 és 1568/1 hrsz.) kialakult belterületi gazdasági terület, a telken tároló szinek és 

egyéb, termeléshez, tároláshoz kapcsolódó építmények találhatók. A két telek tulajdonosa azonos, 

illetve a szomszédos 1568/2 hrsz-ú telek is az említett tulajdonoshoz tartozik. A három telek terület-

használat szempontjából nem elválasztható. A területtel határosan szintén gazdasági területek talál-

hatók. 

A gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) övezeti besorolású területen nem zavaró hatású gazda-

sági tevékenység folytatható az ehhez szükséges épülettel, illetve az épületen belül a tulajdonos, 

használó és a személyzet számára lakás is elhelyezhető. A Gksz övezetek közül mindhárom (1565, 

1568/1 és 1568/2 hrsz.) Gksz-1 jelű 

övezetbe javasoljuk sorolni. A Gksz-

1 övezetben telket alakítani min. 

2500 m2-es, 50 m szélességű és 60 

m mélységű telekkel lehet. Építeni 

szabadon állóan, 5,0 m-es előkert-

tel, 30% zöldfelülettel és 35%-os 

beépítettséggel lehet. Az épít-

mény(ek) legnagyobb magassága 

6,0 m lehet, a szintterületi mutató 

0,5. A Gksz-1 jelű övezetbe sorolás-

sal lehetőség nyílik a terület rende-

zett kialakítására, további, környe-

zetet nem zavaró gazdasági jellegű 

használatára. 

Megfontolandó a területtel határos 

1452/3 hrsz-ú, Tavasz utca folytatá-

saként jelenlegi szabályozási terv-

ben jelölt út, illetve a patak felett 

kijelölt hidak létjogosultsága. A Ta-

vasz utca folytatása nem épült meg, 

a patakon azonban a gépkocsiforgalom át tud haladni a lerakott vasúti talpfákon és a kijelölt zöldte-

Hatályos településrendezési terv 
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rületen keresztülhaladva közelíti meg a Rákóczi Ferenc utcát. A megoldás azért nem jó, mert a zöldte-

rület nem tud teljes értékűen működni (rajta jelenleg egyetlen játszótér van), az áthaladó gépkocsi 

forgalom zavarja annak használatát. Amennyiben a Rákóczi Ferenc utca végében épülne meg a patak 

feletti híd, úgy a Tavasz utcáról a Malom utcán keresztül tudnák a gépkocsival közlekedők megközelí-

teni a Rákóczi Ferenc utcát, a zöldterület pedig nem közlekedési területként funkcionálna. Másik 

megoldás, hogy a Tavasz utca folytatásában valóban megépül az út, lehetőséget adva a Csévi utca 

közvetlen elérésére, lezárva ezzel a zöldterület határait.  

 

1.4. 718/1-2 hrsz-ú telek övezeti besorolásának felülvizsgálata 

 

A 718/1 és 718/2 hrsz-ú ingatlanokon korábban a helyi termelőszövetkezet központja működött, 

majd üzletként is üzemelt. A kialakult telekosztás és a beépítés sajátosságai miatt meg kell vizsgálni a 

terület övezeti besorolását.  

A két telek együtt összesen 3560 m2, beépítettsége 26%-os (948 m2). A telken három földszintes épü-

let áll. 

Az Lf-K (kialakult falusias lakó) övezetben oldalhatáron állóan, max. 30%-os beépítettséggel/kialakult 

állapot szerint, max. 4,5 m-es építménymagassággal és 0,4 szintterület sűrűséggel lehet építményt 

elhelyezni. Minimális zöldfelület 60%. Előkert 0,0 m. Minden kialakult telek beépíthető, telket 

alakítani min. 700 m2-es telekkel, 14 m széles és 40 m mélységgel lehet. 

Szabályozási javaslat 

A Vt (településközpont vegyes terület) övezetben több, önálló rendeltetési egységet magában foglaló 

intézményi jellegű épületrész elhelyezhető. Alkalmas kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, igazgatá-

si, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény és lakóépület építésére is. A Vt-2 

övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás építhető, míg a Vt-1 övezetben csak szolgálati lakás helyez-

hető el. A Vt-2 övezet előírásai: új épület építése esetén teleknagyság kialakult vagy 300 m2, telek 

szélesség min. 12, mélység min. 25 m. Az építményt zártsorúan vagy szabadon állóan lehet építeni, a 

környező beépítésekhez igazodó előkerttel és 25%-os zöldfelülettel. A beépítettség max. 40% vagy 

kialakult, az építmény magassága max. 4,2 m vagy kialakult, a szintterületi mutató 0,8. 

Hatályos településrendezési terv 
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A jelenlegi szabályozás szerint a Petőfi Sándor utca és Szent István utca közti tömbben a telkek hátsó 

részét beültetési kötelezettség érinti annak érdekében, hogy a jellemzően, mezőgazdasági, gyümöl-

csös hasznosítású többnyire állandó növényzettel fedett házikertek továbbra is a település zöldfelüle-

ti rendszerének fontos részét képezhessék. Ezért a kialakult beépítés további növelése a telek hátsó 

részén nem javasolt. A helyi építési előírások szerint a kialakult lakóterületi tömbben beültetési köte-

lezettségként jelölt terület 85%-án a meglévő zöldfelületet meg kell tartani vagy ki  kell alakítani.  

Javaslatunk, hogy a 718/1 és 

708/2 hrsz-ú telkek a kialakult 

sajátos beépítettségük miatt 

Vt-2 övezeti besorolásba kerül-

jenek.  
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1.5. Óvoda telkének rendezése 

z Óvoda épületének bővítéséhez és akadálymente-

sen megközelíthetővé tételéhez az épület tervei 

elkészültek. Az akadálymentes megközelíthetőség a 

terepadottságok miatt a Cseresznyéshát utca felől 

oldható meg, az épület bővítését ebbe az irányba 

tervezték. 

A jelenleg érvényben lévő rendezési terv szerint az Óvoda Vt-1 övezetben van. Az épülethez terv sze-

rint csatlakozó épületrész azonban a szomszédos két telek (1306/2 hrsz.és 1305/3 hrsz.) kis részére 

átnyúlik. A 1304/3 hrsz-ú területhez a 1306/2 hrsz-ú közterületből és a 1305/3 hrsz-ú lakóterületből 

kell területet átsorolni. A bővítés során összesen 197,4 m2-t szükséges az óvoda övezetéhez átsorolni. 

A 1305/3 hrsz-ú lakóterületből 23m2, míg a 1306/2 hrsz-ú területből 174 m2 kerül átsorolásra.  

 

 

 
  

Hatályos településrendezési terv 
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2. Külterületi területhasználatok felülvizsgálata, településszerkezeti- és szabályozási terv módo-

sítása 

2.1. Lencse-hegyi bánya területhasználati besorolásának felülvizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A területen a Lencse-hegyi II. bányaüzem (063/9 hrsz-ú telek egy része) működött 1981 és 2004 kö-

zött. A bánya bezárása után az épületek nagy része még ma is áll. Kivett üzemi terület, amely össze-

sen 17,3 ha (173 058 m2), magántulajdonban van. A volt bányatelkek egy része a jelenleg érvényben 

lévő településrendezési tervben véderdő (Ev) besorolásban vannak. A telektulajdonos tulajdonában 

áll a 057/5 hrsz-ú külterületi út is, amellyel a bányaterültek megközelíthetősége biztosított. Az út 

helyrajzi szám szerint Natura 2000 területhez tartozik, mivel a 045 hrsz-ú Natura 2000 védettséggel 

érintett erdő besorolású területhez kapcsolódik az Esztergom utca nyugati végénél. 

A mai besorolás megfelel az 1997-es településrendezési tervnek, s a földhivatal térképi ábrázolásá-

nak. 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint a terület jelenleg nincs erdő besorolásban, a régi épületek 

állnak a telepen. A térségi tervek a környéket tájrehabilitációra jelölték ki. 

A tulajdonos a területen álló épületeket hasznosítani szeretné, a környezetet nem szennyező gazda-

sági tevékenységet kíván folytatni itt, zárt rendszerű halszaporító telep kialakítását határozta el. A 

meglévő épületek átépítését, bővítését, új létesítmények építését tervezi.  

 

 

 

 

 

 

ökológiai magterület ,KEM TrT táj rehabilitációra kijelölt terület ,KEM TrT 
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Az előzetes egyeztetések és a területi vizsgálatok, valamint a térségi tervek alapján az Ev övezet terü-

letének részleges átsorolását javasoljuk beépítésre szánt, gazdasági ipari területbe.   

A 063/9 hrsz- ú telek teljes területe: 168 425 m2 (16,4 ha). 

A 063/9 hrsz-ú telekből Gip besorolásban van jelenleg 7,07 ha, Ev besorolásban 9,77 ha nagyságú 

terület. A teljes telekből az Ev besorolású terület kerül módosításra. Ev övezetben marad a telekből 

2,26 ha, vagyis az ökológiai magterülettel határos telekrész a szomszédos beerdősült területek és 

az iparterület közötti védelem biztosítása céljából. A fennmaradó terület (7,51 ha) beépítésre 

szánt, ipari gazdasági (Gip) övezet besorolásba kerül. 

A jelenlegi beépítettség: 6 087 m2, a központi épület 2844 m2. Jelenlegi beépítettség a teljes 063/9 

hrsz-ú telken: 3,5 %. 

A Gip övezetbe kerülő telek beépítettsége az átsorolást követően 8,11 %, a tervezett fejlesztés a 

meglévő épületek felhasználásával történne.  

A telek egyedi helyzetének és beépítettségének, illetve a várható fejlesztés figyelembe vételével új 

ipari gazdasági övezet (Gip-1) bevezetésére van szükség a következő paraméterekkel: 
 A B C D 

1 építési 
övezet 

Telekalakításra 
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 
vonatkozó előírások 

építményekre vonat-
kozó előírások 

  Legkisebb telek-  Legkisebb Legnagyobb 

2 
 

Terület 
(m

2
) 

Szélesség 
(m) 

Mélység 
(m) 

Építés 
mód 

Előkert 
(m) 

Zöldfelület 
(%) 

Beépített-
ség (%) 

Ép. mag. 
(m) 

szintter. 
mutató 

3 Gip 5000 50 60 SZ 10 30 40 7,5  

4 Gip-1 5000 - - SZ - 25 50 10,5 1,5 

A 063/9 hrsz-ú telek korábban Gip övezetben lévő része (7,07 ha) és a szomszédos Gip övezetek is 

Gip-1 övezetbe kerülnek, így egységes paramétereket lehet alkalmazni a területeknél. A telek Nemze-

ti Parkkal határos telekhatáránál 10 m-es védőfásítás ültetésének kötelezettsége lesz előírva. Az öve-

zetben magánút kialakítása legalább 14 m szélességgel lehetséges. Az Ev-2 övezetben maradó terüle-

tet rekultiválni kell. 

Helyszínrajz 
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Az átsorolás következtében új beépítésre szánt terület került kijelölésre, így szükséges kiszámítani a 

terület biológiai aktivitás értékének változását. A területek biológiai aktivitás értékének számításáról 

szóló 9/2007.(VI.3.) ÖTM rendelet szerint az átsorolással érintett terület biológiai aktivitás értékét a 

különböző felületminőségek értékének számításával, vagyis differenciált számítás alapján végezzük 

el, mivel a rendezési terv szerinti Ev övezeti besorolás nem fedi a valódi területhasználatot, nem erdő 

és az erdészet sem tartja nyilván erdőként, az Országos Erdőállomány Adattárban sem erdő. 

A tervezett területhasználat szerint az egykori bánya épületei a jövőben hasznosításra kerülnek, tehát 

nem várható azok lebontása, így a területet kiszolgáló utak sem szűnnek meg. A szabályozási javaslat 

szerint a terület legfeljebb 50%-ig beépíthető (3,7 ha) , legalább 25%-át (1,9 ha) zöldfelületként kell 

kialakítani, a fennmaradó terület (1,9 ha) közlekedés célját szolgálja. 

A beépített terület épület által elfoglalt felszínként, a zöldfelület kétszintű növényzetként, a fennma-

radó rész pedig nem vízáteresztő burkolatú felszínként kerül számításra. 
Terület 
nagyság 

(ha) 

Meglévő Tervezett 

BAÉ válto-
zás 

Terület-
használat 

Felület-
minőség 

Érték-
mutató 

BAÉ 
Terület-

használat 
Felületmi-

nőség 
Terü-

let 
Érték-

mutató 
BAÉ 

7,51 Ev Felszíni 
művelésű 
bánya, 
anyagnyer
őhely 

0,2 1,502 

Gip beépített 
terület 

3,7 0 0 

zöldfelület 1,9 6 11,4 

közlekedési 
terület 

1,9 0 0 

 Meglévő BAÉ 1,502 Tervezett BAÉ 11,4 +9,898 

A tervezett módosítás hatására a jelenlegi felhagyott bányaterület biológiai aktivitásértéke növekedni 

fog (9,898 egységgel), mivel a Gip övezet szabályozási előírásai a terület rendezett használatát, a 

zöldfelület - jelenlegi használathoz képest - növekedését fogja lehetővé tenni. A biológiai aktivitás 

érték növekménnyel a további beépítésre szánt területek kijelölésénél lehet az értéket egyensúlyban 

tartani. 
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A területre jelenleg hatályos külterületi szabályozási terv kivonata 

A bányaterület mai állapota 
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2.2. 072/8-10 hrsz-ú tájvédelmi körzethez tartozó területen illetve annak környékén legelte-

téshez szükséges állattartási épület építésére alkalmas külterületi földterület kijelölése 

Az állattartáshoz, legeltetéshez szükséges terület kijelöléséhez lehetséges helyszínekként a következő 

területek kerültek meghatározásra: 

a) 065 hrsz-ú, Mko jelű, korlátozott használatú mezőgazdasági terület, 

b) 0109/3 hrsz-ú, Ev-1 jelű, védett erdő besorolású terület, 

c) 072 hrsz-ú, Tk jelű, természetközeli terület. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság tájékoztatása alapján a 065 hrsz-ú telek része a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park területének, illetve az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezetének. A 

0109/3 hrsz-ú terület része a HUDI20039 kódszámú „Pilis és Visegrádi hegység” nevű Natura 2000 

területnek. A 072 hrsz-ú ingatlan alrészletei részei Duna-Ipoly Nemzeti Park területének, az Országos 

Ökológiai Hálózat magterület övezetének, valamint a „Pilis és Visegrádi hegység” nevű Natura 2000 

területnek. 

Az előzetes egyeztetés során érkezett vélemények és személyes egyeztetések alapján a legeltetéshez 

és állattartáshoz szükséges területe az előzetes dokumentációban felsorolt területeken kívül javasol-

juk kijelölni, mivel azok olyan védettségekkel érintettek, amelyek nem teszik lehetővé a terület kijelö-

lését.  

Javaslatunk helyszíneként a 3523-3543 hrsz-ok által alkotott Ev-1 övezeti besorolású területsávot 

választottuk. A terület korábban a zártkerti művelésű területekhez tartozott. Nemzeti parkkal határos 

de nem része annak. Nem részei továbbá Natura 2000 területeknek és nem állnak további védettség 

alatt. A 2010-ben készült TRT védendő és tájhasználatot korlátozó vizsgálata alapján erózióveszélyes 

Alaptérkép 

A 

B 

C 
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területen fekszik. A védett erdő besoro-

lású terület kertes, általános és korláto-

zott használatú mezőgazdasági terüle-

tekkel határos, északon a Kétágú-hegy 

sziklabúvásos természetközeli területé-

vel határos.  

A 3523-3543 hrsz-ú telkek összesen 

1,37 ha nagyságúak. A területek az er-

dőnyilvántartás szerint nincsenek erdő 

besorolásban, helyszíni vizsgálatok és 

légifotó alapján megállapítható, hogy 

nem is erdősültek be.  

A legeltetéshez szükséges épület elhe-

lyezéséhez javasoljuk a 3523-3543 

hrsz-ú területek Má-3 övezetbe sorolá-

sát.  

Az Má-3 övezetben elsősorban a nö-

vénytermesztés és az állattenyésztés, 

továbbá az ezekkel kapcsolatos ter-

ményfeldolgozás és tárolás épületei, 

építményei helyezhetők el. Elhelyezhető 

továbbá lakófunkciót is szolgáló épület is, 

de annak alapterülete nem haladhatja 

meg a 1,5%-ot, legfeljebb 200 m2 lehet és kizárólag a gazdasági épületek kialakításával egy időben, 

vagy azt követően történhet.  

Az övezetre vonatkozó paraméterek: 
 A B C D 

1 övezeti 
jel 

Telekalakításra 
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 
vonatkozó előírások 

építményekre vo-
natkozó előírások 

2 

 
beépíthető 

telek min. nagysá-
ga (m

2
) 

beépíthető 
telek legkisebb 

telekszélessége (m) 
beépítés módja 

beépítettség 
max. mértéke 

(%) 

Épület 
típus 

max. 
építmény-

magas-
ság(m) 

3 Má-1 10 000 (1 ha) 50 SZ 3 G G: 5,5  

4 Má-2 100 000(10ha) 100 SZ 3 G 5,5 

5 Má-3 6000 30 SZ 3 G, L 
G: 5,5 
L: 4,5 

 

 

 

  

Hatályos külterületi szabályozási terv 



Kesztölc 

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V  M Ó D O S Í T Á S  

Pro Arch Építész Stúdió 

1085 Budapest, József krt. 36., R. Takács Eszter TT1-2883/13, 06-20-960-50-41, proarch@t-online.hu 

39 

2.3. 1900/1 és az 1900/4 hrsz-ú telek területhasználati besorolásának felülvizsgálata 

A terület Klastrompusztán található, belterületen. Az 1900/1 és az 1900/4 helyrajzi számú telkek ré-

gebben a TSZ nyári pihenő telkei voltak, ahol egy mesterségesen felduzzasztott kis tó mellett faház és 

kerti „mulató” hely volt kialakítva, padokkal, szabadtéri tűzrakó hellyel. A tulajdonos a területen kis 

motel jellegű szállások, vadászpihenő hely építését tervezi.  

A telkek által közrefogott Z-1 jelű terület önkormányzati tulajdonban van, parkosított jellegű terület. 

A parktól délre fekvő telken egy szálloda áll, illetve a terület szomszédságában találhatók a Pálos ko-

lostor és templom védett romjai. Az ide vezető út északi oldalán üdülőházas terület található.  

A tervezési terület a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal határos, de nem része annak. Az Országos Ökológiai 

Hálózat pufferterültéhez tartozik. Az OTrT szerint pufferterületen beépítésre szánt terület abban az 

esetben jelölhető ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 

biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. A terület a 0137/2 hrsz-ú külterületi 

út mentén, de csak kis szakaszon határos ökológiai magterülettel. A magterület beékelődik a az 

üdülőházas terület és a tervezési terület közé, majd az üdülőházas területtől északra elnyúlva 

folytatódik. 

Az 1900/1 hrsz-ú terület nagysága 66 961 m2, az 1900/4 hrsz-ú terület 34 879 m2, a kettő összesen 

101 840 m2.Az Országos Erdőállomány Adattár szerint a 1900/1 hrsz-ú terület erdőként van 

nyílvántartva, csak a meglévő tó körül és a zöldterülettel határos kis területen nem erdő. Helyszíni 

vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a terület nincs beerdősülve. Az 1900/4 hrsz-ú terület nincs 

az Erdőállomány Adattár szerint erdő besorolásban. 

Javaslatunk, hogy az 1900/1 hrsz-ú terület egy részén beépítésre szánt K-tu-1, különleges turisztikai 

övezet kerül kijelölésre, ahol szálláshely szolgáltató és vendéglátóhely is elhelyezhető. A beépíthető-

ség maximum 15%, a zöldfelület minimum 60%.   

Helyszínrajz 

 

pihenőpark 
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Az erdőnyilvántartásban szereplő erdőterület nagyságát pótolni kell, amelyet külön megállapodás 

alapján a telektulajdonosnak pótolnia kell a közigazgatási területen belül. A pótláshoz lehetséges 

helyszín a 045/2 hrsz-ú erdőterület, amely nem beerdősült. 

Az új övezet paraméterei: 
 A B C D 

1 építési 
övezet 

Telekalakításra 
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 
vonatkozó előírások 

építményekre vonat-
kozó előírások 

  Legkisebb telek-  Legkisebb Legnagyobb 

2 
 

Terület 
(m

2
) 

Szélesség 
(m) 

Mélység 
(m) 

Építés 
mód 

Előkert 
(m) 

Zöldfelület 
(%) 

Beépített-
ség (%) 

Ép. mag. 
(m) 

szintter. 
mutató 

3 K-p K K K Z 0 0 100 K-3,0 1 

4 K-1 1,0 ha  80 100 SZ 10 70 10 6,0  

5 K-sp 3000 30 70 SZ 10 60 15 6,0 0,2 

6 K-tu 1500 25 50 SZ 5,0 50 25 (+15) 4,5 0,3 

7 K-tu-1 2,0 ha   SZ  60 15   

Az átsorolás következtében új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így szükséges kiszámítani a 

terület biológiai aktivitás értékének változását, amelyet a különböző felületminőségek értékének 

számításával, vagyis differenciált számítás alapján végzünk el. A két területre az átláthatóság érdeké-

ben külön táblázatban számítjuk a biológiai aktivitás értékét. 

Az 1900/1 hrsz-on az átsorolással érintett, 2,4 ha nagyságú terület egy része erdő (13 939 m2), fenn-

maradó része nincs beerdősülve, ligetes, fás, cserjés terület vízfelülettel. Az itt kialakítható terület 

15%-a (0,36 ha) beépíthető, 60%-ot (1,44 ha) zöldfelületként kell kialakítani, a fennmaradó 25% (0,6 

ha) egyéb terület, ahol a közlekedés történhet. Tekintettel a terület környezetére, javasolt, hogy a 

közlekedés céljára szolgáló felületek burkolat nélküli, vagy lélegző útfelületű útként kerüljenek kiala-

kításra annak érdekében, hogy a terület tájba illesztése minél jobban megvalósulhasson.  
1900/1 hrsz. 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Meglévő Tervezett 

BAÉ 
válto-

zás 

Terület-
használat 

Felület-
minőség 

Érték-
mutató 

BAÉ 
Terület-

használat 
Felületmi-

nőség 
Terü-

let 
Érték-

mutató 
BAÉ 

1,3 
Ev erdő 

9 11,7 
K-? beépíthető 

terület  
0,3 0 0 

1,1 

Ev ligetes, fás 
terület 6 6,6 

zöldfelület 1,5 7 10,5 

burkolt 
felület 

0,6 1 0,6 

 Meglévő BAÉ 18,3 Tervezett BAÉ 11,1 -7,2 

A tervezett módosítás hatására a jelenlegi, részben erdő besorolású terület biológiai aktivitás értéke 

csökkenni fog 7,62 egységgel. 

A hiányzó biológiai aktivitás érték a Lencsehegyi bányaterület átsorolásával számított +9,898 egység-

nyi növekményéből lehet az érték egyensúlyát biztosítani, így a területek beépítésre szánt területbe 

sorolása után a területek biológiai aktivitás értéke +2,698 egységgel növekszik.  
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Kivonat a hatályos külterületi szabályozási tervből 

Erdőtérkép  
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2.4. 195 hrsz-ú telek beépítettsége miatt HÉSZ módosítás 

A két vízgazdálkodási terület (tó) mellett beépítésre nem szánt különleges (sport, horgásztó, turiszti-

kai, Kk) terület és korlátozott mezőgazdasági terület van (Mko). 

 195/1 helyrajzi számú terület nagysága 25,27 ha. A telken belül két tó és legelők találhatók. 

 

A 195/1 Hrsz-ú telken a tavak mellett legelőterületek vannak. Az ott szabadon tartott juhok számára 

a tulajdonos juh hodály építését tervezi. Az érvényben lévő szabályozás épület elhelyezését lehetővé 

teszi, de a területen a tavak mellett a jelenleg előírt 100 méteres védőtávolság nem biztosítható. 

195/1 hrsz. 

Alaptérkép 

Kivonat a hatályos Településszerkezeti tervből 
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Módosítási javaslat: 

A terület mellett természeti oltalom alatt álló területek vannak. A 2010-ben jóváhagyott terv készíté-

se alatt a  NATURA 2000 területek pontosítása folyamatban volt, így a szabályozás a védett területek-

re vonatkozó rendelkezéseket a területen is előírta. 

2011-től a terület nem tartozik a NATURA 2000 területi besorolásba. Ez teremti meg az alapját, hogy 

a területre vonatkozó előírások módosíthatók legyenek.   

 

2.5. 052/4 hrsz terület átsorolása 

Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi földterületen, kisebb közpark jellegű terület és na-

gyobb mezőgazdasági szántó terület volt. A tervei szerint az önkormányzat mezőgazdasági szövetke-

zetet kíván létrehozni a területen és kiépíteni az ehhez szükséges infrastruktúrát. Elképzelései között 

aeropóniás tecnológia mellett hagyományos növénytermelés is folyna a területen. A mezőgazdasági 

területen medencék, kisebb gazdasági létesítmények kerülnek elhelyezésre.  

A 052/4 hrsz- ú terület jelenlegi övezeti besorolása részben belterületi fejlesztésre szánt zöldterület 

és az északi részen Ev-2 jelű erdőterület övezete.  A területet javasolt kivenni a belterületi fejlesztési 

területből ezért a javasolt belterülethatár megszüntetése. Az egyeztetések és helyszíni vizsgálatok 

alapján a 052/4 hrsz-ú telek teljes területét általános mezőgazdasági terület (Má-3) övezetébe java-

soljuk átsorolni. A telek teljes területe 23 920 m2 (2,3 ha). 

Az Má-3 övezetben elsősorban a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcso-

latos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei helyezhetők el. Elhelyezhető továbbá la-

Alaptérkép 
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kófunkciót is szolgáló épület is, de annak alapterü-

lete nem haladhatja meg a 1,5%-ot, legfeljebb 200 

m2 lehet és kizárólag a gazdasági épületek kialakítá-

sával egy időben, vagy azt követően történhet. A 

területen 3%-os beépítettséggel legfeljebb 717 m2 

építhető be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az övezetre vonatkozó paraméterek: 
 A B C D 

1 övezeti 
jel 

Telekalakításra 
vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 
vonatkozó előírások 

építményekre vo-
natkozó előírások 

2 

 
beépíthető 

telek min. nagysá-
ga (m

2
) 

beépíthető 
telek legkisebb 

telekszélessége (m) 
beépítés módja 

beépítettség 
max. mértéke 

(%) 

Épület 
típus 

max. 
építmény-

magas-
ság(m) 

3 Má-1 10 000 (1 ha) 50 SZ 3 G G: 5,5  

4 Má-2 100 000(10ha) 100 SZ 3 G 5,5 

5 Má-3 6000 30 SZ 3 G, L 
G: 5,5 
L: 4,5 

SZ: szabadonálló; G: gazdasági épület; L: lakóépület 

 

 

  

Szántóterület az északi részen Ligetes, fás terület a déli részen 

Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
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2 .  K Ö Z L E K E D É S  

Kesztölc közigazgatási területén a 117 sz. főút halad át a belterületet kis részben érintve, illetve a 

11126 j. bekötőút a település jelenlegi főutcája. Országos utak tervezett fejlesztései nem érintik a 

módosítással érintett területeket. 

Települési út a Széchenyi utca - amely Klastrompuszta bekötőútja -, a Csévi utca, a Malom utca - 

amely a Lencse hegyi iparterültre vezet - és Jószerencsét utca. Egyéb utak a kiszolgáló- és lakóutcák, 

kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak, dűlőutak.  

A településrendezési terv módosításával érintett területek településszerkezetet meghatározó műsza-

ki infrastruktúra főhálózat változtatást nem tartalmaznak. 

Tervezett módosítások 

A belterületi, módosítással érintett területeket kiépült lakóutcák érintik.  

A külterületi, módosítással érintett területek - a tervezett funkcióknak megfelelően - jelenleg is meg 

lehet közelíteni települési gyűjtőutakkal, vagy dűlőutakkal. 

2.1. jelű módosítás - Lencsehegyi bánya területhasználati besorolásának módosítása 

A 057/5 hrsz-ú külterületi úton lehet jelenleg megközelíteni a bányaterületet, az út is a bánya tulaj-

donában van. Az út a tervezett funkciók kialakításakor továbbra is el tudja látni funkcióját, a „reáli-

sabb” területhasználat érdekében azonban szabályozni szükséges. Az út telke jelenleg a legszélesebb 

szakaszon 37 m széles. 

2.2. jelű módosítás - Legeltetéshez szükséges terület kijelölése 

A 3523-3543 hrsz-ú területek a Pincesor útról nyíló dűlőúton keresztül közelíthetőek meg. A 

legeltetéshezszükségesAz út szabályozására nincs szükség. 

2.3. jelű módosítás - Területhasználati besorolás vizsgálata 

A0137/2 hrsz-ú, Klastrom pusztára vezető úton lehet megközelíteni a területet. Az utat a szomszédos 

üdülőterület 

2.4. jelű módosítás - HÉSZ módosítás 

A helyi építési szabályzat a közlekedést érintő módosítást nem tartalmaz 

2.5. jelű módosítás - 052/4 hrsz-ú terület övezeti besorolásának vizsgálata 

A terület a Malom utca mentén található, a telek mellett keleti oldalon húzódó, 1415 hrsz-ú telken 

keresztül lehet feljutni a terület északi részére. Nyugati oldalról vízfolyás határolja. 
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3 .  T Á J R E N D E Z É S  

Jelen terv Kesztölc hatályos településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának a lakosság és 

az önkormányzat részéről felmerült változtatási igények alapján történő módosítása. A tervmódosítás  

elsősorban kialakult területek övezeti besorolásának és a helyi építési szabályzat ezekhez kapcsolódó 

előírásainak felülvizsgálatára irányul. A tájrendezési javaslatban az egyes módosítással érintett terü-

leteket külön részletezzük.  

1.1. 995/3 hrsz-ú és 980 hrsz-ú telkek övezethatár módosítása 

A két telek tulajdonosa azonos, a kialakult állapotnak megfelelően és a telek jobb beépíthetőség ér-

dekében a 995/3 hrsz-ú telek a 980 hrsz-ú telekkel azonos övezeti besorolásba kerül.  

1.2.  1781/2 hrsz-ú telek övezeti besorolásának módosítása 

A telket jelenleg  tüzifa tárolására használják. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a telek 

Lke-1 övezeti besorolású, épület nem áll rajta. A hatályos terv szerint a 1781/63 hrsz-út keleti oldalán 

gazdasági terület kialakulása volt előirányozva, ezért az út nyugati oldalán beültetési kötelezettség 

van előírva a lakóterületeket védve a gazdasági területtől. A telek átsorolásával egyetemben a gazda-

sági terület határán a lakóterület védelme érdekében a Szabályozási terven beültetési kötelezettség 

kerül kijelölésre. 

1.3.  1565 és 1568/1 hrsz-ú terület gazdasági célú fejlesztését elősegítő szabályozás módosítása 

A terület kialakult gazdasági terület, a telken tároló szinek és egyéb, termeléshez, tároláshoz kapcso-

lódó építmények találhatók. A két telek tulajdonosa azonos, illetve a szomszédos 1568/2 hrsz-ú telek 

is az említett tulajdonoshoz tartozik. A 1565, 1568/1 és 1568/2 hrsz-ú telkek átsorolása a gazdasági  

hasznosítást teszi lehetővé. 

1.4. 718/1-2 hrsz-ú telek övezeti besorolásának felülvizsgálata 

A telken korábban TSZ működött, később üzlet is működött rajta. A jelenlegi szabályozás szerint a i 

tömbben a telkek hátsó részét beültetési kötelezettség érinti annak érdekében, hogy a házikertek 

továbbra is a település zöldfelületi rendszerének fontos részét képezhessék. Ezért a kialakult beépítés 

további növelése a telek hátsó részén nem javasolt. A helyi építési előírások szerint a kialakult lakóte-

rületi tömbben beültetési kötelezettségként jelölt terület 85%-án a meglévő zöldfelületet meg kell 

tartani vagy ki  kell alakítani. Javaslatunk, hogy a 718/1 és 708/2 hrsz-ú telkek a kialakult sajátos be-

építettség okán Vt-2 övezeti besorolást kapjanak. A telek beültetési kötelezettséggel érintett részén a 

kialakult beépítettség a megengedett beépíthetőség maximum 15%-áig növelhető. 

1.5. Óvoda telkének rendezése 

Az óvoda akadálymentességének biztosítása érdekében az épület bővítésére van szükség, amelyhez a 

tervek elkészültek. A szomszédos 1306/2 hrsz.és 1305/3 hrsz-ú telkek kis részét javasoljuk az óvoda 

telkéhez csatolni és Vt-1 övezetbe sorolni. 

2.1. Lencse-hegyi bánya területhasználati besorolásának felülvizsgálata 

A 063/9 hrsz-ú terület jelenleg három övezeti besorolásban van. A tulajdonos a területen álló épüle-

teket hasznosítani szeretné, a környezetet nem szennyező gazdasági tevékenységet kíván folytatni 

itt, zárt rendszerű halszaporító telep kialakítását határozta el. A meglévő épületek átépítését, bővíté-

sét, új létesítmények építését tervezi. A terület magántulajdonban van.  

A 063/9 hrsz-ú telekből Gip besorolásban van jelenleg 7,07 ha, Ev besorolásban 9,77 ha nagyságú 

terület. A teljes telekből az Ev besorolású terület kerül módosításra. Javaslatunk szerint Ev övezetben 

marad a telekből 2,26 ha, vagyis az ökológiai magterülettel határos telekrész a szomszédos 

beerdősült területek és az iparterület közötti védelem biztosítása céljából. A fennmaradó terület 
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(7,51 ha) beépítésre szánt, új ipari gazdasági (Gip-1) övezet besorolásba kerül, amely lehetővé teszi a 

terület hasznosítását. 

2.2. 072/8-10 hrsz-ú tájvédelmi körzethez tartozó területen illetve annak környékén legeltetéshez 

szükséges állattartási épület építésére alkalmas külterületi földterület kijelölése 

A terület környezetében állattartáshoz és legeltetéshez szükséges épület építésére alkalmas terület 

kijelölése a feladat. Lehetséges helyszínek a 065 hrsz-ú mezőgazdasági terület, a 0109/3 hrsz-ú vé-

delmi erdő besorolású terület, és a 072 hrsz-ú természeti, tájvédelmi körzet területe. Javaslatunk, 

hogy a 0109/3 hrsz-ú területtel szomszédos, 3523-3543 hrsz-ú telkek kerüljenek Má-3 jelű mezőgaz-

dasági övezetbe, ahol az állattartáshoz szükséges építmények felépíthetők, illetve feltételekkel lakha-

tás céljára szolgáló épület is építhető. A helyi építési szabályzatban az Má-3 övezetben lakóépület 

elhelyezése esetén szükséges közművesítettség mértéke kerül előírásra. 

2.3. 1900/1 és az 1900/4 hrsz-ú telek területhasználati besorolásának felülvizsgálata 

A területen a tulajdonos motel jellegű szálláshely építését és vadászpihenőhely kialakítását tervezi. 

Az 1900/1 hrsz-ú telek egy részének különleges beépítésre szánt terület övezetébe sorolását javasol-

juk, ahol a beépíthetőség nem lesz nagyobb, mint a jelenlegi beépítettség. 

2.4. 195 hrsz-ú telek beépítettsége miatt HÉSZ módosítás 

A 195/1 Hrsz-ú telken a tavak mellett legelőterületek vannak. Az ott szabadon tartott juhok számára 

a tulajdonos juh hodály építését tervezi. Az érvényben lévő szabályozás épület elhelyezését lehetővé 

teszi, de a területen a tavak mellett a jelenleg előírt 100 méteres védőtávolság nem biztosítható. 

A terület mellett természeti oltalom alatt álló területek vannak. A 2010-ben jóváhagyott terv készíté-

se alatt a  NATURA 2000 területek pontosítása folyamatban volt, így a szabályozás a védett területek-

re vonatkozó rendelkezéseket a területen is előírta. 

2011-től a terület nem tartozik a NATURA 2000 területi besorolásba. Ez teremti meg az alapját, hogy 

a területre vonatkozó előírások módosíthatók legyenek.   

2.5 052/4 hrsz-ú terület átsorolása 

Az önkormányzat a területen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységet tervez folytatni a jövőben. 

Aeropóniás és hagyományos növénytermesztő szövetkezetet kíván létrehozni, amelyet a jelenleg 

részleges zöldterületi besorolás nem tesz lehetővé. A telek északi része erdő besorolású. Javaslatunk 

szerint a teljes terület mezőgazdasági övezetbe kerül, amely lehetővé teszi a növénytermesztést a 

területen. 

3.1. Természeti értékek, ökológia és természetvédelem 

A módosítással érintett területek táj- és természetvédelmi szempontú elemzését a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatóság véleménye alapján végezzük el. 

Belterületet érintő módosítások 

A belterületet érintő módosítások (1.1. - 1.5. számú módosítások) területei nem része országos jelen-

tőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai 

Hálózatnak. A módosítások védett természeti értéket nem veszélyeztetnek, az érintett tájrészlet táj-

használati jellemzőit nem befolyásolják, védendő tájképi elemet nem érintenek, természet- és tájvé-

delmi érdeket nem sértenek. 

Külterületet érintő módosítások 

2.1. sz. módosítás 
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A 063/9 hrsz-ú telek területének nyugati fele része az Országos ökológiai Hálózat magterület öveze-

tének, valamint a terület nyugatról szomszédos a HUDI20039 kódszámú, „Pilis és Visegrádi-hegység” 

nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel is. A módosítás védett természeti értéket 

nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja negatívan, védendő 

tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. 

2.2. sz. módosítás 

A 3523-3543 hrsz-ú volt zártkerti területek természeti értékvédelmi területek nem érintik, így megfe-

lelő teleknagyság esetén támogatható a terület kismértékű beépítése. 

2.3. sz. módosítás 

A terület része az Országos Ökológiai Hálózat pufferterület övezetének. A módosítás védett termé-

szeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja negatí-

van, védendő tájképi elemet nem érint, természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. 

2.5. sz módosítás 

A 052/4 hrsz-ú volt zártkerti területek természeti értékvédelmi területek nem érintik. 
 

5 .  K Ö Z M Ű V E K  É S  E L E K T R O N I K U S  H Í R K Ö Z L É S  

A településrendezési terv módosítása a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra 

főhálózat változtatást nem tartalmaz. 

Vízellátás 

A vezetékes ivóvíz ellátás teljes körűen kiépített. A vízellátó hálózat a belterületen 100%, az ivóvíz 

vezeték minden utcában kiépített. A vízellátó hálózat kezelője az Ésaz-Dunántúli Vízmű Zrt., amely a 

térség vízellátásáról gondoskodik. 

Az ÉDV Zrt. a térségben lévő rgionális hálózata részére több vízbázisból termel ki ivóvizet. A térségi 

vízellátó rendszer alapbázis szempontjából jól ellátott és jelentős tartalék kapacitással rendelkezik.  

Kesztölc vízellátó hálózata az ÉDV Zrt. regionális hálózatáról a Vaskapupuszta felől kapja a betáplálást 

egy DN150-es méretű vezetéken keresztül. A településen belüli utcák nyomvonalán kiépített ellátó 

hálózat vezetékeinek mérete átlagosan DN100-as átmérőjű, csak a medencékhez vezető gerincveze-

tékek belterületi szakasza nagyobb méretű. A községben két nyomászóna található: az alsó, amelyhez 

gyakorlatilag a település nagyobb része tartozik és a felső zóna, ami Klastrom puszta ellátására épült 

ki, ide a település keleti részén található nyomásfokozó berendezés biztosítja a településrész vízellá-

tását. Erről a zónáról történik a település keleti részén lévő, magasan fekvő terület is, itt a fogyasztás 

nyomáscsökkentőkön keresztül történik. 
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Kesztölc, Településrendezési Tervmódosítás, 2015.09. 

Előzetes egyeztetés kapcsán beérkezett szakvélemények 

Sor 

szám 
Kormányhivatalok, érdekképviseletek Vélemények hozzászólások Dátum 

1. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényes-
ségi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 
2800 Tatabánya, Bársdos László utca 2. 
Tel: 34/515-158  
Üi.Hancsók Réka 
Faragóné Godó Mária 

A HÉSZ előírásainak módosítása egyszerűsített 
eljárás szerint történik. 

2015.07.28. 

2. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényes-
ségi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 
2800 Tatabánya, Bársdos László utca 2. 
Tel: 34/515-158  
Üi.Hancsók Réka 
Faragóné Godó Mária 

Felhívja a figyelmet a rendezési terv tartalmára, 
egyeztetési eljárásaira vonatkozó törvényi előírá-
sok betartására. 
Kéri a helyrajzi számok pontosítását. 
A véleményezési eljárásnál csatolni kéri a jelenleg 
hatályos településrendezési eszközöket, valamint 
az önkormányzati határozatot. 
A terveket aktualizált, léptékhelyes 
szintmagássokat és egyéb adatokat is tartalmazó 
térképen is kívánja benyújtani. 
Részt kíván venni, digitálisan és papír alapon is 
kéri a dokumentációt. 
 

2015.08.11. 

3. 

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 
1014 Bp., Táncsics Mihály u.1. 
Tel: 1/225-4800 
Üi: Albert Ágnes 

A község régészeti és műemléki szempontból is 
kiemelkedően értékes. A település értékvédelmi 
feladatait ezért a vonatkozó javaslatok prioritás-
ként kell figyelembe venni. 
Az értékvédelmi fejezetek és az értékleltár aktuali-
zálási feladatai a jelen módosítással nem érintett 
területek vonatkozásában is elvégezendők. 
Az aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány a 
korábbival együtt dokumentálandó. 
A védett ingatlanok térképi megjelenítését, terüle-
ti lehatárolásának módját, a szöveges hivatkozá-
sokat a Tatabányai Járási Hivatal Építésügyi Örök-
ségvédelmi Osztályával szükséges egyeztetni. 
A védetté nyilvántartott régészeti lelőhelyen a 
törvényi előírásokat kell figyelembe venni. 

2015.08.10. 

4. 

Észak-Dunántúli KTV Felügyelőség 
9021 Győr, Árpád u. 28-32 
Tel: 96/500-000 
Előadó:Tardos András 

A rajzi részeken fel kell tüntetni a területet érintő 
vízfolyásokat és azok mindkét oldalán a 
Korm.rendeletben meghatározott szélességű parti 
sávot, mint be nem építhető terület. 

2015.08.11. 

5. 

Komárom-Esztergom Földhivatal  
2500. Esztergom, Rudnay tér 2. 
Tel: 33/412-412  
Üi: Monori István 

Kifogást nem emel, részt kíván venni az eljárás 
további szakaszaiban. 

2015.08.06. 

6. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Út- és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási Osztály 
1066 Bp. Teréz krt.62. 
Tel: 1/474-1770 
Üi:Gátay Zoltán 

Az egyes övezeteket érintő esetleges módosítá-
sokkal kapcsolatban felhívják a figyelmet, hogy 
egy-egy terület átminősítése következtében a 
környező térség forgalmi viszonyai is jelentősen 
megváltozhatnak, nagy tekintettel az új övezetek-
ben megjelenő forgalomra, ezért a csomópontok 
felülvizsgálata szükségessé válhat. 
Részt kíván venni az eljárásban. 

2015.08.11. 

tel:1/474-1770


7. 

Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 
2800 Tatabánya, Táncsics u 1/D 
Tel: 34/513-112 
Üi: Teveszné Albu Zsuzsanna 

Részt kívánnak venni, a dokumentációt papír ala-
pon kérik. 
Javasolják, hogy a község területét érintő országos 
község területét érintő országos közúthálózat 
fejlesztésekről a Közlekedésfejlesztés Koordináci-
ós Központtal kell egyeztetni. 

2015.08.08. 

8. 

Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság 
2800 Tatabánya, Ságvári Endre u. 18. 
Tel: 34/512-070,   
Üi: Lakatos Zoltán tű. százados  

A település felszínmozgással potenciálisan veszé-
lyeztetett területként van megjelölve, ezért az 
egyes földtani jelenségek károsító hatásainak 
csökkentése, elkerülése érdekében a Magyar 
Állami Földtani Intézet véleményét indokolt meg-
kérni a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki En-
gedélyezési és Fogyasztóvédemi Főosztály Bányá-
szati Osztályának véleményén felül. 
A dokumentáció alapján a környezeti vizsgálat 
elkészítése nem indokolt. 
Részt kívánnak venni, a dokumentációt elektroni-
kusan kérik. 

2015.08.14. 

9. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Ha-
tóság 
Üi: Szabó Réka 

Környezeti vizsgálat lefolytatása szükségessé vál-
hat a 2/2005.(I.11)Korm-rendelet 1.§(2)bekezdés 
bb.)pontja alapján. 
A 065 hrsz-ú ingatlanon történő építési hely kijelö-
lését támogatják. 
A 0109/3 hrsz-ú ingatlan nyugati fele része az 
Országos Ökológiai Hálózat magterület övezeté-
nek és szomszédos a Pilis és Visegrád-hegység 
nevű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
területtel is. A javasolt 2 lehetőség közül táj- és 
természetvédelmi szempontból nagy különbség 
nem tehető, védett természeti értéket nem érint. 
A 072 hrsz-ú terület része az Országos Ökológiai 
Hálózat pufferterület övezetének, a módosítás 
természeti értéket nem veszélyeztet. Biológiai 
aktivitásértéket a módosítás során számolni kell. 
Részt kíván venni. 

2015.08.07. 

10. 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 
Üi: Szabó Andrea 
 Tel: 34/512-726 

Az eljárás további szakaszában nem kíván részt 
venni. 

2015.07.30. 

11. 

Dorog város Polgármestere 
2510 Dorog, Bécsi út 71. 
Tel: 06-33/431-299 
dr. Tittmann János 

Dorog Város Önkormányzatának hatályos telepü-
lésrendezési eszközei megtalálhatók a 
www.dorog.hu hivatalos honlapján. 
Az eljárásban részt kíván venni. 

2015.08.04. 

12. 

Piliscsév Község Polgármestere 
2519 Piliscsév, Hősök tere 9. 
Tel: 33/503-520 
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

Kifogásuk, ellenvetésük és kiegészítő javaslatuk 
nincsen. 

2015.07.27. 

13. 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. 
Tel: 36-99/518-500 
Üi: Babos Zoltán 

Részt kíván venni. 
Kéri a tervet megküldeni a dokumentációt az ikta-
tószám feltüntetésével és a hírközlési szakági 
munkarészek csatolásával. 

2015.07.23. 

 

  

http://www.dorog.hu/


 

Kesztölc, Környezeti hatástanulmány készítése, 2015.09. 

Előzetes egyeztetés kapcsán beérkezett szakvélemények 

Sor 

szám 
Kormányhivatalok, érdekképviseletek Vélemények hozzászólások Dátum 

1. 

Fejér Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényes-
ségi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály 
2800 Tatabánya, Bársdos László utca 2. 
Tel: 34/515-158  
Üi.Hancsók Réka 

A belterületi módosítások miatt nem szükséges 
környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy külterületi módosí-
tások egyes területei régészeti lelőhelyeket és 
országos ökológiai hálózati területet is érintenek. 

2015.08.11. 

2. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Ha-
tóság 
Üi: Szabó Réka 

Környezeti vizsgálat lefolytatása szükségessé vál-
hat a 2/2005.(I.11) Korm-rendelet 1.§ (2)bekezdés 
bb.)pontja alapján. 

2015.08.07. 

3. 

Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 
2800 Tatabánya, Táncsics u 1/D 
Tel: 34/513-112 
Üi: Teveszné Albu Zsuzsanna 

A környezeti hatásvizsgálat ügyében nem illeté-
kes. 

2015.08.08. 

4. 

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedé-
lyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
1145 Bp, Colombus u 17-23. 
Tel: 1/373-1800 
Üi: Kovácsné Szatmári Tünde 

Nem tartja szükségesnek a hatástanulmány elké-
szítését. 
Nem kíván részt venni. 
A kövezkező adatszolgáltatásokat tudja nyújtani: 

- 2 db élő bányatelek 
- nyilvántartott felszínmozgás-veszélyes 

területek 

2015.08.13. 

5. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság  
Út- és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és 
Forgalomszabályozási Osztály 
1066 Bp. Teréz krt.62. 
Tel: 1/474-1770 
Üi:Gátay Zoltán 

A környezeti hatásvizsgálat ügyében nem illeté-
kes. 

2015.08.11. 

 

tel:1/474-1770


























 

 

ELŐZETES ÁLLÁSFOGLALÁS 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (Kr.1.) 30. §, valamint 37. § alapján Kesztölc 
község megkezdte a településfejlesztési koncepció átdolgozását, valamint a 
településrendezési eszközök módosításának előkészítését, amelyekhez adatszolgáltatást és 
előzetes állásfoglalást kért (hiv.szám: 2436-10/2015. Hart Brigitta). 
 
A döntés előkészítő javaslatokban érvényesítendő örökségvédelmi szempontok a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) által 
vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71. § (1) 
szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster Központról szóló 
199/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet 5. § (1) szerinti tudományos adatbázis alapján a 
következők: 

1. Kesztölc község mind régészeti, mind műemléki szempontból kiemelkedően 
értékes és két világörökségi várományos helyszín (Esztergom és Visegrád 
középkori magyar királyi központok, valamint az egykori Pilisi királyi erdő területe) 
részeként is számon tartott kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló 
erőforrás, amelynek minden egyes eleme feltétlenül megóvandó. A település 
értékvédelem feladatait ezért a vonatkozó javaslatok prioritásként vegyék 
figyelembe.  

 
2. A települési dokumentumok értékvédelmi fejezetei a csatolt tudományos 

adatszolgáltatás információi szerint aktualizálandók. A szolgáltatás a település 
teljes közigazgatási területére vonatkozóan tartalmazza a védett ingatlanok 
adatait, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet (Kr.2.) 29. § (3) 
bekezdése alapján védett környezetnek tekintett területekkel együtt. A Kötv. 39. § 
(3) bekezdésében foglaltak alapján az értékvédelmi fejezetek és az értékleltár 
aktualizálási feladatai a jelen módosítással nem érintett területek vonatkozásában 
is elvégzendők.   

 

3. A javaslatok vegyék figyelembe a Kötv. 85/A. § (1) bekezdése szerinti és a Kr.2. 
12. mellékletében meghatározott tartalmú örökségvédelmi hatástanulmány 
megállapításait, amely munkarész értelemszerűen a 10 éven belül korábban 
dokumentált örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként is elkészíthető. A 
kiegészítésben a valós állapot szerint aktualizálni szükséges az információkat. A 
települési értékleltár tartalmazza és térképen is ábrázolja a világörökségi 
várományos helyszínek részeként megjelölt egyetemes értéket, a miniszteri 
rendeletben védett országos értéket, valamint a helyi közösség identitásának 



 

 

megőrzése szempontjából értékesnek tartott objektumok és területek 
információit. Az értékvédelmi terv az aktualizált adatok alapján frissítendő. A 
koncepció átdolgozására és a településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó javaslatokat egyaránt az értékvédelmi tervnek megfelelően kell 
meghatározni. A véleményezéshez az aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány 
a korábbival együtt dokumentálandó. 

 
4. A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját, a 

szöveges hivatkozásokat a javaslatok munkaközi állapotában a Tatabányai Járási 
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályával egyeztetni szükséges. 

 
5. Az értékek csak eredeti környezetük kontextusában, túlterhelés nélkül tudnak 

fennmaradni, megfelelően érvényesülni, ezért a javaslat vegye figyelembe a 
Kötv., valamint a Kr.2. előírásait. A Kötv. 13. § (1) értelmében védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyen nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek 
akár részleges állapotromlását eredményezheti. A Kr.2. 4. § (3) értelmében a  
földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni a védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyet, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és az eredeti 
összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő 
régészeti emléket. A Kr.2. 40. § (1) bekezdése értelmében a védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges: 

a. minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkához, 
tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez 

b. régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz 
A hatóság az  engedélyt megtagadja, amennyiben a  tervezett tevékenység 

következtében a  lelőhely megsemmisülne, illetve a kiemelten védett régészeti 

lelőhely érintettsége esetén örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő.  

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) sz. 
Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva jelzem, hogy az örökségvédelem 
részéről külön környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges a településrendezési eszközök 
módosítása kapcsán.  

 
A Kr.1 37. § (7) alapján a Forster Központ nevében nyilatkozom, hogy mindkét eljárásban 
részt kívánunk venni.  
 
Budapest, 2015. augusztus 10.   
 Albert Ágnes 
 okl. építészmérnök, városrendezési szakreferens 
 Műemlékvédelmi Szolgáltatási Osztály 



törzss
zám

azono
sító megye helység cím név védelem

bírság 
kategóri
a

védési 
ügyiratok

helyrajzi 
szám

EOV Y 
koordináta

EOV X 
koordináta

10731 27903
Komárom-
Esztergom Kesztölc

Szent Vendel szobor 
ex-lege műemléki 
környezete

Műemléki 
környezet

1030, 1031, 
1032, 1033, 
1034, 795, 
796/1, 796/2, 
797, 798, 
810/1, 881

10736 27904
Komárom-
Esztergom Kesztölc

Feszület (kő) ex-lege 
műemléki környezete

Műemléki 
környezet

1078/1, 1080, 
24, 34, 36/1, 
576, 577/19, 
584/1

10737 27905
Komárom-
Esztergom Kesztölc

r. k. templom és 
műtárgyai ex-lege 
műemléki környezete

Műemléki 
környezet

1076, 1077, 
1080, 13, 15, 
16, 17, 18, 2, 
23, 24, 5, 6, 7

10738 27906
Komárom-
Esztergom Kesztölc

Szt. Orbán szobor ex-
lege műemléki 
környezete

Műemléki 
környezet

0120/27, 
0120/56

2494 27907
Komárom-
Esztergom Kesztölc

Kolostorrom ex-lege 
műemléki környezete

Műemléki 
környezet

0135/1, 
0137/2, 0138, 
0139/12, 0142, 
1569, 1570, 
1673, 1674, 
1686, 1687, 
1704, 1707, 
1900/3, 1900/4

2494 6282
Komárom-
Esztergom Kesztölc Klastrompuszta Kolostorrom Műemlék III.

2451/1964. 
ÉM

0139/2, 
0139/13, 633972 261880

10731 6278
Komárom-
Esztergom Kesztölc

Esztergomi út 28. 
előtt, a Petőfi S. u. 
elején Szent Vendel szobor Műemlék III.

1673/1992. 
OMF 809 630800 263217

Műemlékek Kesztölc településen



törzss
zám

azono
sító megye helység cím név védelem

bírság 
kategóri
a

védési 
ügyiratok

helyrajzi 
szám

EOV Y 
koordináta

EOV X 
koordináta

10736 6279
Komárom-
Esztergom Kesztölc Szabadság tér Feszület (kő) Műemlék III.

1679/1992. 
OMF 685 631424 263212

10737 6280
Komárom-
Esztergom Kesztölc Temető u.

r. k. templom és 
műtárgyai Műemlék III.

1680/1992. 
OMF 1 631356 263311

10738 6281
Komárom-
Esztergom Kesztölc

(Külterület) 
szőlőben, A 
temető mögött Szt. Orbán szobor Műemlék III.

1681/1992. 
OMF 0120/26 631379 263597

Műemlékek Kesztölc településen



azon
osító megye település

lelőhelys
zám

azono
sítatla
n név védelem

bírság 
kategória

védési 
jogi 
aktusok HRSZ

EOV Y 
koordináta

EOV X 
koordináta

2306
Komárom-
Esztergom Kesztölc 1 Magasok I. szakmai

0281/13, 0281/15, 439, 440/1, 440/2, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 
448, 449, 450/1, 450/2, 451, 452, 453, 
454, 582, 583, 0215/13, 577/19, 461, 
456, 455, 578, 579, 580, 581, 
0297/27, 0216, 0211/5, 0211/6, 
0211/10, 0211/11, 0211/17, 0211/21, 
0211/22, 0211/23, 0211/24, 0211/25, 
0211/26, 0214, 0215/9, 0215/10, 
0215/11, 0215/12, 0215/15, 0281/1, 
0281/14, 0215/6, 0215/14, 0218/1, 631269 262999

2307
Komárom-
Esztergom Kesztölc 2

Magasok II. 
(Új-hegy) szakmai 0203, 0215/13, 0217 631063 262791

2308
Komárom-
Esztergom Kesztölc 3 Boki-dűlő I. szakmai

3261, 3234, 3240, 3241, 3260, 3259, 
3258, 3256, 3257, 3252, 3253, 3250, 
3251, 3255, 3254, 3244, 3245, 3249, 
3248, 3246, 3247, 3243, 3242, 3239, 
3238, 3236, 3237, 3233, 3235 631095 262071

2309
Komárom-
Esztergom Kesztölc 4 Boki-dűlő II. szakmai

0194, 195/1, 3266, 3267, 3268, 3269, 
0195/1, 0198, 3265/2, 3270, 3271, 
3272, 0195/2, 0201/24 631674 261936

2310
Komárom-
Esztergom Kesztölc 5

Klastrompu
szta - 
Halastó szakmai 1900/1 633671 262161

2311
Komárom-
Esztergom Kesztölc 6

Klastrompu
szta I. 
(Kolostorro
m)

kiemelten 
védett I.

84868/197
0. MM

0139/14, 0139/13, 0139/2, 0137/2, 
1900/3, 1900/4, 1569, 1570, 0135/1, 
0142 634025 261895

Lelőhelyek Kesztölc településen



azon
osító megye település

lelőhelys
zám

azono
sítatla
n név védelem

bírság 
kategória

védési 
jogi 
aktusok HRSZ

EOV Y 
koordináta

EOV X 
koordináta

2312
Komárom-
Esztergom Kesztölc 7

Klastrompu
szta II. szakmai

0135/2, 1569, 1661, 1662, 1667, 
1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 
1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 
1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 
1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 
1693, 1694, 1695, 1696, 1650, 1649, 
1647, 1646, 1645, 1644, 1658, 1673, 
1643, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 
1702, 1703, 1704, 1707, 1708/1, 
1708/2, 1709, 1711, 1712, 1713, 
1714, 1715, 1716, 1708/3, 1657, 
1706, 0136, 1705, 1718, 1719, 1720, 634008 262081

2313
Komárom-
Esztergom Kesztölc 8 Alsó-mező szakmai

0231/1, 0235, 0242/15, 0242/16, 
0242/14

2314
Komárom-
Esztergom Kesztölc 9 Tatárszállás szakmai

0192/1, 0195/1, 0191, 0189/6, 0189/7, 
0189/9, 0189/8, 0192/2, 0193/1 631746 261673

2315
Komárom-
Esztergom Kesztölc 10 Kecskeólak szakmai

0184/2, 0195/1, 0188, 0189/3, 0189/4, 
0187, 0191 632317 261581

2316
Komárom-
Esztergom Kesztölc 11

Cseresznyé
s-hát szakmai

1299, 1300, 1304/3, 3300/1, 3300/2, 
3301, 1298, 3311/1, 3310, 3302, 
3308, 3309, 3312, 3311/2, 3314, 
3315, 3313, 3318/1, 3317, 3307, 
3303, 3306, 1305/3, 1235, 1302, 630601 263474

2317
Komárom-
Esztergom Kesztölc 12 Tsz-major szakmai

0230/3, 0230/11, 0230/19, 0230/25, 
0241/1, 0240, 0230/23 630372 262148

2318
Komárom-
Esztergom Kesztölc 13

Öreg-szirti-
barlang szakmai 074 631828 264447

Lelőhelyek Kesztölc településen



azon
osító megye település

lelőhelys
zám

azono
sítatla
n név védelem

bírság 
kategória

védési 
jogi 
aktusok HRSZ

EOV Y 
koordináta

EOV X 
koordináta

2319
Komárom-
Esztergom Kesztölc 14 Zadne luki szakmai

0176/6, 0176/7, 0176/8, 0182, 0187, 
0200, 0176/17 632583 262261

2320
Komárom-
Esztergom Kesztölc 15

Kara utca 
(Klastromi 
út) szakmai

0116/20, 0116/21, 0116/22, 0116/23, 
0116/24 632149 263468

2321
Komárom-
Esztergom Kesztölc 16

Hosszú-
földek szakmai 0241/1 630361 262501

2322
Komárom-
Esztergom Kesztölc 17 Petőfi utca szakmai 770, 767, 769, 768 630479 263069

2323
Komárom-
Esztergom Kesztölc 18

Petőfi utca 
11. szakmai

809, 787, 789, 790/1, 790/2, 792, 791, 
811, 810/3, 810/2, 810/4 630748 263172

8264
5

Komárom-
Esztergom Kesztölc 19

Kesztölci- 
barlang szakmai 074 632264 264157

Lelőhelyek Kesztölc településen



Település HRSZ Település HRSZ Település HRSZ

Kesztölc 0158/2 Kesztölc 043/1 Kesztölc 1725

Kesztölc 082 Kesztölc 043/2 Kesztölc 346

Kesztölc 076 Kesztölc 064 Kesztölc 343

Kesztölc 067/1 Kesztölc 063/9 Kesztölc 335

Kesztölc 067/2 Kesztölc 063/2 Kesztölc 290/4

Kesztölc 067/4 Kesztölc 062/4 Kesztölc 1708/1

Kesztölc 067/3 Kesztölc 063/8

Kesztölc 067/5 Kesztölc 063/3

Kesztölc 0132/1 Kesztölc 062/2

Kesztölc 3602 Kesztölc 072/6

Kesztölc 3601 Kesztölc 072/4

Kesztölc 3600 Kesztölc 073/2

Kesztölc 3525 Kesztölc 063/4

Kesztölc 3542 Kesztölc 0137/2

Kesztölc 3543 Kesztölc 0135/1

Kesztölc 3523 Kesztölc 290/3

Kesztölc 4950/1 Kesztölc 290/5

Kesztölc 3541 Kesztölc 1616

Kesztölc 3540 Kesztölc 1615

Kesztölc 074 Kesztölc 1618

Kesztölc 075 Kesztölc 1599

Kesztölc 0133 Kesztölc 1600

Kesztölc 0134 Kesztölc 1686

Kesztölc 0136 Kesztölc 1582

Kesztölc 0135/2 Kesztölc 1707

Kesztölc 0147 Kesztölc 1706

Kesztölc 0139/13 Kesztölc 1705

Kesztölc 0139/14 Kesztölc 1718

Kesztölc 0139/2 Kesztölc 1719

Kesztölc 0142 Kesztölc 1720

Kesztölc 0157/2 Kesztölc 1721

Kesztölc 0162 Kesztölc 1722

Kesztölc 0109/3 Kesztölc 1723

Kesztölc 067/6 Kesztölc 1639

Kesztölc 065 Kesztölc 1581

Kesztölc 066 Kesztölc 1583

Kesztölc 0274 Kesztölc 1587

Kesztölc 0120/56 Kesztölc 1726

Kesztölc 0116/72 Kesztölc 1598

Kesztölc 0116/13 Kesztölc 1900/4

Kesztölc 072/7 Kesztölc 1727

Kesztölc 0116/73 Kesztölc 1728

Kesztölc 042/9 Kesztölc 1729

Kesztölc 073/1 Kesztölc 1730

Kesztölc 042/10 Kesztölc 1731

Kesztölc 042/7 Kesztölc 1724

Esztergom és Visegrád középkori magyar királyi központok
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