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I. BEVEZETŐ 

1. ELŐZMÉNYEK, A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Dunabogdány község településrendezési eszközei 2014-ban kerültek jóváhagyásra. Dunabogdány 
község hatályos településrendezési eszközei, melyek a jóváhagyás óta többször módosításra kerültek: 

 Dunabogdány Község Önkormányzatának 102/2014. (X.6.) Önk. sz. határozata a község 
Településszerkezeti Tervéről (TSZT), 

 Dunabogdány Község Önkormányzatának 11/2014. (X. 7.) rendelete a település Helyi Építési 
Szabályzatáról (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv (SZT). 

A hatályos településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Eljr.) tartalma szerint készültek, annak megfelelően kerülnek (tartalmilag) 
módosításra.  

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

Dunabogdány község Önkormányzata a község településrendezési eszközeinek módosítását a egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.8.3. EuroVelo 6 útvonal komplex (Rajka-Dömös, 
Dömös-Szentendre, Budapest-Szentendre, Budapest- Dunakeszi, Budapest-Érd-Százhalombatta 
szakaszok) fejlesztése kapcsán folytatja le.  

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: új R.) 68. § (1) bekezdés aa) pontjában foglaltak alapján a módosítás egyszerűsített 
eljárás keretén belül történik.  

A településrendezési eszközök jelen módosítása egy részterületre vonatkozik. A tervezési munkával 
az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. 

A módosítási terület a Kossuth Lajos utcától északra, a Duna mentén helyezkedik el. A Duna partján 
tervezik kialakítani az EuroVelo 6 kerékpárút egy szakaszát, valamint egy biciklis hidat Kisoroszi és 
Dunabogdány között. Az e-célra kijelölt terület a településrendezési eszközökben megadott 
paraméterei nem teszik lehetővé a fejlesztést, ezért ezek módosítása vált szükségessé. 
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A módosítási terület elhelyezkedése és lehatárolása 
(forrás: google.com + saját szerkesztés) 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A vizsgálatok megkezdése és a településrendezési eszközök jóváhagyandó munkarészek módosítási 
javaslatának kidolgozása egy időben, egymással párhuzamosan történik. Az alátámasztó munkarészek 
a változtatás szakmai indokait tartalmazzák a változás várható hatása szerinti területre vonatkozóan. 
A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

Településszerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti tervlap Helyi Építési Szabályzat Szabályozási terv 

- + - + 
2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

Az új R. rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A 
településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül történik. Az 
egyszerűsített eljárás (általános eljárástól eltérő) szabályait az új R. 68. § tartalmazza. Az 
egyszerűsített eljárás keretein belül - mivel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás kapcsán történik a módosítás -  a partnerség és az egyeztető tárgyalásról a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 
szóló 2006. évi LIII. törvény 6/H.§ (3)-(6)1 bekezdései alapján történik, mely a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre 
vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazza. 

Az egyszerűsített eljárás szabályait az új R. 68. §-a tartalmazza. A településrendezési eszközök 
módosítását a polgármester az elfogadás előtt az E-TÉR felületen egyeztetési eljárásban 
véleményezteti. Egyszerűsített eljárásban a véleményezési szakaszban csak a partnerek adnak 
véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül. A véleményezési 
szakaszban véleményeltérés esetén a polgármester 5 napon belül kezdeményezhet egyeztetést. 

A további, helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha az önkormányzat partnerségi 
rendelete a partnerségi egyeztetést előírja. A helyi partnerségi egyeztetés a záró szakasz 
kezdeményezését megelőzően kell lefolytatni. Az Önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően 
döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól a 4/2017.(IV.12.) rendeletében.  

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén 
a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével 
lezárul. 

A véleményezési szakaszt a záró szakasz követi. Egyszerűsített eljárás esetén a záró szakaszban 
kötelező egyeztető tárgyalást tartani a záró szakasz kezdeményezésétől számított 10 napon belül, 
amelyre az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal meghívja 
véleményezésre jogosult szerveket. A záró szakmai véleményt az állami főépítész az egyeztető 
tárgyalást – vagy amennyiben az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján módosításra van szükség, 

 

 
1 „(3) A településrendezési tervek módosításának véleményezési eljárását az építtető kezdeményezésére az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le. 

(4) A településrendezési terv tervezetét véleményeztetni kell a partnerekkel, az államigazgatási szervekkel, valamint az érintett területi és 
települési önkormányzatokkal. A partnerségi egyeztetés a lakosságra, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekre, vallási közösségekre 
terjed ki. 

(5) A településrendezési terv tervezetét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a település honlapján - a (2) bekezdés szerinti hiánytalan 
kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül - közzé kell tenni, amelyre a partnerek 10 napon belül írásos észrevételt tehetnek, a honlapon 
megadott elérhetőségen. 

(6) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül egyeztető 
tárgyalást hív össze a partnerek részére, 15 napon belül az államigazgatási szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok részére, 
amely tárgyalásokon az építtető a településrendezési terv tervezetét közérthető módon ismerteti a megjelentekkel, különös tekintettel a 
beruházás lezárásával megvalósuló környezetalakítás végleges állapotának bemutatására.” 
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a módosított tervezet feltöltését – követő 5 napon belül adja ki. A záró szakmai vélemény 6 hónapig 
érvényes. 

Az önkormányzat a településterv elfogadásáról a záró szakmai vélemény ismeretében dönt. 

Jelen dokumentáció a Dunabogdány Község településrendezési eszközeinek módosításának 
partnerségi anyaga (a partnerségi egyeztetéshez készült anyaga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022.(…………) Ökt. számú határozata 

a Településszerkezeti Tervről szóló 102/2014. (X.6.) számú határozat módosításáról 

 

Dunabogdány Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi döntést 
hozza: 

1) Dunabogdány Község településszerkezeti tervéről szóló többször módosított 102/2014. (X.6.) 
számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott határozatát módosítja. 

2) A településszerkezeti terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M1/2022 tervlappal egészül 
ki, egyidejűleg a településszerkezeti terv 1. melléklete a módosítással érintett területre 
vonatkozólag hatályát veszti. 

3) A településszerkezeti terv 1. melléklet közúti közlekedés című jelmagyarázata jelen határozat 2. 
mellékletével egészül ki. 

4) Jelen határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának 
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítását küldje 
meg az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak, valamint az eljárásban 
résztvevő államigazgatási szerveknek és az érdekelt önkormányzatoknak. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Schuszter Gergely polgármester 

 

 

 Schuszter Gergely Dr. Németh József 

 polgármester  jegyző 

 

Kihirdetve: 

Dunabogdány, 2022. … 

 
 
  Dr. Németh József 

 jegyző 
 
 
 
 
 
1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati határozathoz: - A településszerkezeti terv 1. mellékletének 
módosítása (TSZT-M1/2022) 

módosítással érintett terület határa
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2. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati határozathoz:  

- A településszerkezeti terv 1. melléklet közúti közlekedés című jelmagyarázatának kiegészítése 

 

- A településszerkezeti terv 1. melléklet vízi közművek című jelmagyarázatának kiegészítése 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Dunabogdány Község Önkormányzat képviselőtestületének  
…/2022.  (….) önkormányzati rendelete  

a település Helyi Építési Szabályzatról szóló 11/2014. (X. 7.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezésre jogosult szervek, 
valamint a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ A település Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) jelen rendelet 1. mellékletében a 

módosítással érintett terület hatálya alá tartozó területre vonatkozóan az SZT 4/1 szabályozási 
tervlap normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet 1. mellékletének (SZT 4/1-M1) 
normatartalma lép.  

2.§ A HÉSZ 1. melléklet Egyéb szabályozási elemek című jelmagyarázata jelen rendelet 2. 
mellékletével egészül ki. 

3.§ E rendelet a kihirdetést követő napon, 2022. ……………………-án lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

 

 

 Schuszter Gergely Dr. Németh József 

 polgármester  jegyző 

 

 

Kihirdetve:  
Dunabogdány, 2022. …. 
 
 
  Dr. Németh József 

 jegyző 
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1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítása (SZT 4/1-M1) 

módosítással érintett terület 

 

2. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv Egyéb szabályozási elemek 
jelmagyarázatának kiegészítése 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
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1. MÓDOSÍTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A módosítással érintett terület a Kossuth Lajos úttól északra helyezkedik el, a Dunával párhuzamosan. 
A terület Dunabogdány északnyugati sarkában található. 

 

Kerékpár út közvetlen környezete 

Tervezett kerékpárút helye 

Tervezett híd helye 

A módosítási terület elhelyezkedése és lehatárolása 
(forrás: Google Earth + saját szerkesztés) 

A módosítással érintett terület nagy része a Duna parttal párhuzamosan húzódik, jelenleg beépítetlen. 
A területen kitaposott útvonal jelzi a folyamatos gyalogos és biciklis közlekedést A leendő bicikliút a 
természet közeli Duna part és egy kertvárosi jellegű zártkertes sáv mentén halad. A Déli oldalon 
elszórva találhatóak a telkeken elhelyezkedő házak, több szakaszon beépítetlen telkek is vannak. 
Ezeket a telkeket többségében üdülőként használják, jellemzően jó állapotúak, rendezettek. Több 
teleknél is találhatóak csónakok vízrebocsátására szolgáló beton rámpák. A Duna part természet 
közeliségét az idős vízparti fák és a vízparton végighúzódó cserjék adják. A területen jellemzően 
Popolusok és Salixok találhatók, de előfordulnak egyéb fafajok is. A növényállomány jó egészségi 
állapotnak örvend. A módosítással érintett terület kisebb része a Duna területe, jellemzően vízzel 
borított. 

A módosítással érintett terület ma is a tervezetthez hasonló funkciót lát el, azonban az útvonal 
biztonságos kerékpározásra nem alkalmas, burkolatlan ösvény. Az ösvény bizonyos szakaszokon igen 
keskeny emiatt maximum egy közlekedő kerékpár fér el egyszerre. A tervezett nyomvonal számára 
néhol elég kevés hely áll rendelkezésre a partra húzódó magán telkek miatt. Azonban ahol a telkek 
és a part között nagyobb szabad teresedés található, ott padok, tűzrakók kerültek kihelyezésre. 

Az útvonal kezdő és végpontjánál is található egy-egy már meglévő vendéglátó egység. A tervezett 
nyomvonal hangulata kellemes, nyugodt. A nyomvonalról szép kilátás nyílig a Dunára.  
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Tervezett útvonal és a Kossuth Lajos utca képe

(forrás: Saját kép) 

  

Vízműterület a tervezett kerékpárút mentén (forrás: Saját kép)

 



DUNABOGDÁNY 14 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

Eurovelo ismertetése  

Az EuroVelo (EV) útvonalak olyan kerékpáros 
útvonal hálózatot alkotnak, amik az egész 
Európai kontinenst behálózzák. Célja, hogy 
Európa összes országában magas színvonalú, 
azonos standardok alapján épített 
kerékpárutak jöjjenek létre és ezáltal a 
lakosokat ösztönözzék a kerékpározásra, mint 
egészséges és fenntartható közlekedési módra. 
Az EuroVelo útvonalak az ECF által jóváhagyott 
útvonalak lehetnek, ami egy minőségi 
biztosítást jelent. Az EuroVelo programot az 
Európai Unió jelenleg anyagilag nem 
támogatja.  

 EuroVelo 6 magyarországi útvonala 

Jelenleg 17 EuroVelo útvonal található és ezek közül négy érinti Magyarországot. (EV6, EV11, EV13, 
EV14)  

EuroVelo 6  

Hossza: 4 450 km Érintett országok száma: 10 db 

Kezdő pontja:  Nantes mellett (Francia 
ország) 

Vége: Konstanca (Románia)

Érintett UNESCO 
helyszínek: 

11 db Érintett európai folyó: 6 db 

Magyarországi belépés: Rajk Magyarországi kilépés: Hercegszántó 

Magyarországi szakaszok 
száma: 

10 Dunabogdány melletti 
szakasz: 

Szob-Budapest szakasz

 

 
                   Tervezett és meglévő dunabogdányi kerékpárút                      EuroVelo 6 kerékpárút jelenlegi útvonala
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EuroVelo 6 Dunabogdány melletti szakasza

1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Dunabogdány településrendezési eszközei 2014-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban 
pedig több alkalommal módosultak. A település hatályos településrendezési eszközei: 

 Dunabogdány Község Önkormányzatának 102/2014. (X.6.) Önk. sz. határozata a község 
Településszerkezeti Tervéről (TSZT), 

 Dunabogdány Község Önkormányzatának 11/2014. (X. 7.) rendelete a település Helyi Építési 
Szabályzatáról (HÉSZ), melynek melléklete a szabályozási terv (SZT). 

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből

A hatályos TSZT a kerékpárutat már tervezett kerékpárútként tűnteti fel. Az út közvetlen 
kapcsolatban áll a Dunával és egy kertvárosias lakóterülettel, e területek besorolása vízgazdálkodási 
terület (V) illetve Kertvárosias lakóterület (Lke).  
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből (SZT 4/1 szelvény)

A tervezett kerékpárút nyomvonalát a hatályos SZT tartalmazza. A tervezett kerékpárút egy része 
vízgazdasági területen halad. A módosítással érintett terület közvetlen közelében Lke-5 lakóterületek 
találhatók, melyeket érdemben nem érinti jelen módosítás. A területen a SZT szerint szintén 
tervezett kerékpárút nyomvonala található. Hidat az SZT nem ábrázol. 

A hatályos HÉSZ alapján: 

Vízműterület- övezet V-v 21.§ kimondja:  

(1) Az övezetbe tartoznak az üzemelő felszín alatti ivóvízkiviteli művek vízjogi üzemeltetési engedélyében 
meghatározott belső és külső védőterületei, a vízműkutak és a vízmű szolgáltatók egyéb üzemi létesítményeinek 
(pl. tározó medencék) területe. 

(2) Az övezetben kizárólag a vízgazdálkodás építményei, illetve az övezet rendeltetésének megfelelő kiszolgáló 
építmények helyezhetők el. 

(3) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. Az épületek 
tetőhajlásszöge 40 ° lehet. Az épületek kialakítása a helyi védettség szabályai szerint történhet meg. 

(4) Az övezet beépítetlen területét gyepterületként kell fenntartani és kezelni. 

(5) Az övezetben mindennemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, vegyszer és más környezetszennyező 
anyag tárolása tilos. 

Felszíni vizek védőövezetével e 28.§ bekezdés foglalkozik: 

(1) A kisvízfolyások és a Bergman-tó partvonalától számított 50-50 méteren belül külterületen épület, építmény 
létesítése csak teljes közművesítés esetén engedélyezhető.  

(2) Az 50-50 méteres sávon belül kisvízfolyások és a Bergman-tó medrét és partját övező fás növényzet a parterózió 
csökkentése érdekében megőrzendő, ha az nem akadályozza az árvízvédelmi és rekreációs célú meder- és 
partfenntartási munkákat.  

(3) Az 50 méteres védősávon belül– a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a vizekre és a vízben 
élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése tilos. 

A HÉSZ 74.§ -a szerint a közlekedési területek: 

(5) Önálló nyomvonalon vezetett, újonnan kialakított kerékpárút szabályozási szélessége minimum 4 m. 
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1.3. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

A cél az EuroVelo 6, Duna mentén haladó szakaszába való csatlakozás Dunabogdány területén, illetve 
egy Dunabogdányt és Kisoroszit összekötő kerékpáros és gyalogos híd kialakítása, mely a jelenlegi 
kompos csatlakozást váltja majd ki. Az új kerékpárút szakasszal Dunabogdány kerékpáros turizmusát 
is szándékozzák fejleszteni. 

A tervezett kerékpárút Dunabogdány területén a meglévő, már megépült szakasz folytatása Visegrád 
felé a Duna mentén. A hatályos településrendezési eszközök a tervezett kerékpárút nyomvonalát 
tartalmazzák (régóta tervezett a megvalósítás), jelen eljárásban a nyomvonal pontosítása zajlik, 
amellett, hogy a Kisoroszi felé átjárást biztosító gyalogos- és kerékpáros híd is feltűntetésre kerül a 
településrendezési eszközökre. 

Dunabogdány község Önkormányzata a község településrendezési eszközeinek módosítását a egyes 
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.8.3. EuroVelo 6 útvonal komplex (Rajka-Dömös, 
Dömös-Szentendre, Budapest-Szentendre, Budapest- Dunakeszi, Budapest-Érd-Százhalombatta 
szakaszok) fejlesztése kapcsán folytatja le.  

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. EuroVelo 6 Dunabogdány-Kisoroszi tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás 2. részében „EuroVelo 6 Dunabogdány-Kisoroszi szakasz” tárgyú projektben a 
Speciálterv Építőmérnöki Kft.-t hirdette ki nyertesként, 2021. április 20-án.  

Tervezett kerékpárút és híd átnézeti helyszínrajza (forrás: Speciálterv Építőmérnöki Kft.) 
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Részletes helyszínrajz (forrás: Speciálterv Építőmérnöki Kft.) 
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A tervek alapján a kerékpárút Visegrád felől érkezik a településre, majd itt a Duna partján halad 
tovább, csatlakozva a már kiépített bicikliúthoz. A két sávos kerékpárút a vízpart és a beépített 
területek között halad, majd. 

A tervezett, két támaszos kerékpáros és gyalogos híd egy jelenleg beépítetlen, vízmű területen fog 
áthaladni Kisoroszi és Dunabogdány között. 

  

  

Látványtervek a kerékpáros hídról (forrás: Speciálterv) 

 

1.5. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

A hatályos TSZT Duna menti, tervezett kerékpárútjának nyomvonala kis mértékben módosul, a 
nyomvonal pontosításra kerül a vízgazdálkodási területen lévő vízműkút elkerülése céljából. A 
tervezett kerékpárút ezután visszacsatlakozik a hatályos tervekben lévő úthoz. Ezen kívül, a 
módosítási területen a kerékpárút közterület besorolásba kerül. 

Jelölésre kerül továbbá a kerékpáros, gyalogos híd, mely összeköti Dunabogdányt Kisoroszival.  

A hatályos tervben lévő vízgazdálkodási terület nyugati szélén (mely területrész vízműkutakkal nem 
érintett) közterület kiszabályozásra javasolt a híd feljárójának elhelyezése miatt.  

A területen lévő vízkitermelő vízműkutak eltömedékelésre kerülnek, melyek megszüntetésre kerülő 
vízműkút jelölést kapnak.2 

 

 
2 Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésének részét képező Dunabogdány-Kisoroszi között 
tervezett új kerékpáros Duna-híd és a csatlakozó dunabogdányi kerékpárúti szakasz építése csak az 
Önkormányzat ezirányú külön döntése alapján, a Dunabogdányi vízbázis I. üzemterületének 
(csőkutak) vízjogi megszüntetése és a kapcsolódó víziközmű kiváltás (Tahi vízbázis és Dunabogdány 
község közötti Duna alatti átvezetés + ivóvíz közmű gerincvezeték csere) megvalósulását és üzembe 
helyezését követően lehetséges. 
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A hatályos TSZT kivágata

 
A TSZT módosítási javaslata (TSZT-M1/2022)

1.6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A HÉSZ normaszövege a módosítás során nem változik.  

A szabályozási terven a kerékpárút nyomvonalának pontosítása történik, a kivitelezési terveknek 
megfelelően. A vízgazdálkodási területen a nyomvonal kikerüli a már meglévő  vízműkutat.  

Ezen kívül a területen lévő vízgazdálkodási terület nyugati oldalán közterület kijelölése javasolt, a 
kerékpáros híd kialakíthatóságának érdekében. 
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A hatályos SZT kivágata

 
A SZT 4/1 módosítási javaslata (SZT 4/1-M1)

Ezen módosítások segítségével létre jönnek a településrendezési eszközökben a feltételek, a 
kerékpárút, valamint a kerékpáros, gyalogos híd kialakíthatóságára. 
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2.3. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

2.3.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

A módosítási területet közvetlenül nem érinti jelentős szerkezetalkotó és tagoló közlekedés elem. 
Tőle délre halad a 11. számú főút, mely egy nagy gépjárműforgalmat lebonyolító közlekedési elem. 
A módosítási területtel a tervezett közterület találkozik, ahol a kerékpárút hídhoz való bevezetése 
tervezett. 

2.3.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A módosítási területen jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem található. 
A módosítási területet érinti a tervezett kerékpárút nyomvonala, mely részben módosul, valamint a 
meglévő kerékpárút nyomvonala, melyhez csatlakozni fog. 

2.2.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

A tervezett kerékpárút a Duna mentén halad, a Kisoroszit és Dunabogdányt összekötő tervezett híd 
pedig a folyót szeli majd ketté. 

2.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

2.4.1. Védőtávolságok 

A módosítási területet a bánya szeizmikus biztonsági távolsága érinti, de jelen módosításra nincsen 
hatással.  

A módosítási terület érintett vízbázis belső védőövezet, vízbázis külső védőövezet, vízbázis 
hidrogeológiai „A” védőövezet, valamint nagyvíz meder területének határával. 

2.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek, területek 

A módosítási terület elhelyezkedéséből adódóan érintett Natura 2000, országos ökológiai hálózat 
ökológiai folyosójában övezetével, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi terület övezetével. 
Mivel jelenleg is gyalogos, illetve kerékpáros ösvény működik a módosítással érinett terület Duna 
menti szakaszán, a táji, természeti értékekre jelen módosítás várhatóan nincsen károsító hatással. 
Az építkezés ideje alatt a zöldfelületi és természeti értékekre kiemelten oda kell figyelni. 

A tervezett híd feljárója érintett nagyobb építési munkálatokkal, azonban ez a terület csupán füves 
területet érint. 

2.4.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítási terület nem érintett kulturális és örökségvédelmi elemek lehatárolásával. A régészeti 
érintettség adatszolgáltatás hiányában egyelőre nem megállapítható. 

 

3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az ország 
területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (MATrT). További változás, hogy hatályba 
lépett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI.14.) MvM rendelet (MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre 
vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes területfelhasználási kategóriákra, országos és megyei 
övezetekre vonatkozó előírásokat tehát a MATrT és az MvM rendelet együttesen tartalmazza. 

Dunabogdány esetében a fentiek mellett a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét (BATrT) 
is alkalmazni kell, amelynek felülvizsgálata 2019. március 15-én lépett hatályba. A BATrT a MATrT 
részét képezi. A BATrT térségi területfelhasználási kategóriáinak és megyei övezeteinek lehatárolását 
a BATrT tartalmazza, a rájuk vonatkozó előírásokat azonban a MATrT és az MvM rendelet határozzák 
meg. A BATrT felülvizsgálata kijelöl továbbá egyedileg meghatározott kiemelt térségi övezeteket is, 
amelyeknek lehatárolását és a rájuk vonatkozó előírásokat is a BATrT felülvizsgálata tartalmazza. 



DUNABOGDÁNY 23 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

3.1.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A BATrT a módosítással érintett területet Települési térségbe sorolja. 

 

 

BATrT szerkezeti tervlapjának Dunabogdányt ábrázoló kivágat 

A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

A módosítással érintett terület települési, illetve mezőgazdasági térségbe tartozik. Az MATrT 11. § d) 
pontja szerint a térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

Az MATrT 11. § b) pontja szerint, a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a 
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület építési övezet nem jelölhető ki. 

Az MATrT előírásai nem jelentenek korlátozást a területre vonatkozóan, a jelenlegi használattal és a 
fejlesztési szándékokkal összhangban vannak. Területfelhasználási változással jelen módosítás nem 
jár. 
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3.1.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok kijelöléséről a településrendezési 
eszközökben az MATrT 15.§ (2) bekezdés rendelkezik.  

A területen országos kerékpárút nyomvonalát jelöli a dokumentum, mely jelen módosítás szándékával 
megegyezik. 

3.1.3. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése 

Az MATrT és az MvM rendelet együttesen határozzák meg az egyes övezetek lehatárolását és a rájuk 
vonatkozó előírásokat, amelyekkel a módosítási terület érintettségét összefoglaló táblázatot az 
alábbiakban mutatjuk be: 

Országos és kiemelt térségi övezet Előírás 
Módosítási terület 

érintettsége 

1. Ökológiai hálózat magterületének övezete MATrT nem érinti 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete MATrT érinti 

3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete MATrT nem érinti 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete MATrT nem érinti 

5. Tájképvédelmi terület övezete MvM rend.   érinti 

6. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete MATrT érinti 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete MvM rend. érinti 

8. Vízminőség-védelmi terület övezete MvM rend. nem érinti 

9. Földtani veszélyforrás terület övezete MvM rend. érinti 

10. Vízeróziónak kitett terület övezete MvM rend. nem érinti 

11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete MvM rend. nem érinti 

12. Tómeder övezete MATrT nem érinti 

13. Általános mezőgazdasági terület övezete MvM rend. nem érinti 

14. Kertes mezőgazdasági terület övezete MaTrT nem érinti 

15. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete MaTrT nem érinti 

16. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete MvM rend. nem érinti 

17. Erdők övezete MaTrT nem érinti 

18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete MvM rend. nem érinti 

19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete MaTrT nem érinti 

20. Honvédelmi és katonai célú terület övezete MaTrT nem érinti 
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Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

Az Országos Ökológiai Hálózat a Duna, illetve bizonyos 
partszakaszai ökológiai folyosóként szolgálnak. Mivel a 
tervezett kerékpárútvonal a Duna közvetlen közelében 
fut, az beleesik a védett övezetbe. 
 
Az MATrT 26. §-a kimondja, hogy:  
 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

…. 
 (4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a 
közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
jelölhetők ki és helyezhetők el. 
 
Jelen módosítás nem jár új beépítésre szánt terület 
kijelölésével, a közlekedési elemek nyomvonala az 
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését várhatóan nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával kerül 
kialakításra. Így a módosítás megfelel a térségi övezetre 
vonatkozó előírásoknak. 
   

Világörökségi vagy világörökségre várományos 
települések övezete 

MATrT 31. § kimondja: 

(1) * A világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezetét a településrendezési tervben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és 
világörökségi várományos terület övezetén: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének 
összhangban kell lennie a világörökségről szóló 
törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben 
meghatározott cél 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely 
nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a 
felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 
kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme 
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési 
tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

Jelen módosítás nem érinti világörökségi várományos 
terület tényleges lehatárolását. A területen új bányatelek 
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nem kerül kijelölésre, a kerékpárút kialakítása nem fogja 
befolyásolni Dunabogdány kulturális és természeti 
örökségeit. 

Ásványi nyersanyagok övezete által érintett 
települések 

MvM rendelet 8. § kimondja: 

(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet 
jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el. 

A módosítási területet nem érinti ásványi nyersanyagok 
övezetének tényleges lehatárolása. Így a tervezett 
fejlesztés nem ütközik a rendelettel. 

 

Földtani Veszélyforrás területek övezete által érintett 
település 

MvM rendelet 11. § kimondja: 

(1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani 
veszélyforrással érintett terület kiterjedését a 
településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben 
eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
hozzájárulásával kell meghatározni. 

A módosítás során nem kerül új beépítésre szánt terület 
kijelölésre, így nincs ütközés a rendelet előírásaival. 
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Tájképvédelmi területek övezete 
Az MvM rendelet 4. §-a kimondja, hogy: 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, 
elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

A módosítási területen tervezett kerékpárót, illetve 
kerékpáros, gyalogos híd egyaránt oly módon lesz 
kialakítva, hogy azok ne zavarják a hagyományos 
tájhasználatot, tájképi egységet. 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 
MvM rendelet 5.§ kimondja: 

(1) A vízminőség kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz 
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

A módosítási terület érintett vízbázis övezeteivel, viszont, 
a fejlesztések nem fogják befolyásolni a védett 
területeket, a helyi építési szabályzattal összhangban 
vannak.  

Bányászati tevékenység nem tervezett a módosítási 
területen.  
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Nagyvízi meder övezete 
MvM rendelet 6. § kimondja: 

(1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési 
eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területen a 
helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási 
szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi 
igazgatási szerv egyetértésével lehet új beépítésre szánt 
területet kijelölni. 

A módosítási területen nem kerül új beépítésre szánt 
terület kijelölésre, így a rendeletnek nem mond ellent. 

 

3.1.4. Egyedileg meghatározott megyei övezetek ismertetése 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete szól Pest megye 
területrendezési tervéről.  

Dunabogdány területe a Budapesti Agglomeráció területi hatálya alá esik, de a megyei terv tartalmaz 
egyedileg meghatározott megyei övezeteket, szabályokat. A PMTrT által meghatározott egyedi 
megyei övezetekkel a módosítási terület érintettségét összefoglaló táblázatot az alábbiakban 
mutatjuk be: 

Megyei övezetek Előírás 
Módosítási terület 

érintettsége 

ásványi nyersanyagvagyon övezete PMTrT nem érinti 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete PMTrT nem érinti 

Tanyás területek övezete PMTrT nem érinti 

Földtani veszélyforrás terület övezete PMTrT nem érinti 

innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezete 

PMTrT nem érinti 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete PMTrT nem érinti 

turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete PMTrT Érinti 

kertes mezőgazdasági területek övezete PMTrT nem érinti 

térségi zöldhálózat fejlesztés célterületének övezete PMTrT nem érinti 

klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete PMTrT nem érinti 
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Turisztikai fejlesztések támogatott 
célkitűzéseinek övezete 

Dunabogdány egésze, így a módosítási 
terület maga is beleesik a turisztikai 
fejlesztések támogatott célterületei közé. 

PmTrT 11. § A turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezetével érintett 
települések településfejlesztési koncepciója, 
integrált településfejlesztési stratégiája és 
településrendezési eszközei készítése, 
felülvizsgálata, valamint módosítása során a 
turisztikai fejlesztések (a párhuzamos 
fejlesztések elkerülése érdekében) a térségi 
szempontok figyelembevételével, a koordinált 
tervezés keretében, valamint a folytonosságot 
biztosító nyomvonalak megteremtésével 
valósítható meg. 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete 
Kivágat a PmTrT vonatkozó tervlapjából 

A módosítási területen végbemenő 
fejlesztés az Európai Uniós, valamint 
térségi szempontokat figyelembe véve 
került megtervezésre. 

 
A módosítási területet érintő övezetekre vonatkozó előírások a tervezett módosítás tekintetében 
nem relevánsak, a módosítás nem mond ellent az övezetekre vonatkozó megállapításoknak. 
 
4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

4.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

A tervezett módosítás, illetve az azt követő fejlesztések a település tájszerkezetére alapvetően nem, 
vagy csak lokális hatással lesznek. A meglévő, természetbeni állapothoz képest, lokális tájszerkezet 
változás abból adódik, hogy a Dunai tájban megjelenik a kerékpáros, gyalogos híd, mely új 
fókuszpontjává válhat a tájszerkezetnek.  

A kerékpárút kiépítése nem okoz tájszerkezeti, vagy tájhasználati változást, a területen már jelenleg 
is használnak ilyen célból egy ösvényt, továbbá kirívó műtárgyak nem kerülnek kihelyezésre az 
útvonalon. 

4.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A módosítási területet a tájképvédelmi terület övezete, illetve az országos ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete érinti.  

A tájképvédelemmel, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójával foglakozó 
övezeteket az MATrT határozza meg.  

A Tájképvédelmi, Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója terület övezet előírásainak érvényesülését  
lásd: 3.1.3. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése című fejezetben 

A módosítandó területet érinti a Duna és ártere (HUDI20034) Natura 2000 különleges 
természetmegőrzési terület lehatárolása. A védelem céljai közé tartozik a jó állapotú folyópartok, 
mocsárrétek, különböző vizes élőhelyek védelme, fajkészletének megőrzése. A Duna megmaradt 
természetes állapotú partszakaszainak, mellékágainak, holtágainak megőrzése. 
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Natura 2000 lehatárolás a módosítási területen (forrás: http://web.okir.hu/) 

 

Dunabogdány egész területe része az UNESCO bioszféra- rezervátumok lehatárolásainak, a 
módosítással érintett terület a bioszféra-rezervátum átmeneti zónájával érintett. Ezek a zónák a 
természeti erőforrások fenntartható használatának bemutató területei.  

UNESCO bioszféra-rezervátum terület lehatárolás a módosítási területen (forrás: http://web.okir.hu/)

Bár a módosítási területet érintik különböző természetvédelmi lehatárolások, a fejlesztések ezekre 
nem lesznek negatív hatással. 

4.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint nem csökkenhet”. Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási 
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető. 
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A településrendezési eszközök jelen módosítása során új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, így a biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.  

5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Dunabogdányban a zöldfelületi rendszer elemei a következők: 

1. belterületi zöldterületek (közpark, közkertek) 
2. nagy zöldfelületekkel bíró intézmények (templom, temető) 
3. közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei 
4. telken belüli zöldfelületek 
5. vízfolyások, tavak környezete 
6. mezőgazdasági területek  
7. fasorok, erdősávok  
8. erdőterületek 

A település meglévő zöldfelületi elemeinek fejlesztése során gondoskodni kell a közigazgatási 
területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett 
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A fenti 
szempontok figyelembevételével került kialakításra a település zöldfelületi rendszere. Ennek 
megőrzésére a módosítások során is törekedni kell. 

A tervezett beruházás során vízgazdálkodási területen - mely jelenleg gyeppel borított - lesznek 
kerékpárút, valamint kerékpáros és gyalogos híd céljából végbemenő építkezések. Az építési 
munkálatok alatt a zölddel borított területek sérülhetnek, mind a tervezett kerékpárút, mind a híd 
területén, kis mértékben csökkenni fognak. 

6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

Dunabogdány a Duna jobb partján fekszik a Szentendrei-sziget északi részének szomszédságában. Fő 
közúti megközelítését a 11. sz. főút biztosítja, amelyen elérhető a főváros és Esztergom is.  
A község két irányból közelíthető meg Esztergom (északnyugat) és Budapest (délkelet) felől egyaránt 
a 11. sz. főúton haladva. A település legközelebbi országos gyorsforgalmi hálózati kapcsolatát az M0 
autóút körgyűrű adja, amely a 11. sz. másodrendű főúton keresztül érhető el a főváros felé. Ez a főút 
nem csak a térségi megközelítést biztosítja, átkelési szakasza a település belső közlekedési 
hálózatának fő gerince. Az M0 autóúton keresztül az országos gyorsforgalmi hálózat egyéb elemei 
érhetők el. 

A módosítási területet az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárúthálózat hiányzó részének tervezett 
dunabogdányi szakasza jelenti a település közigazgatási területének északi részén a Szentendrei-Duna 
mentén, illetve az azt keresztező tervezett gyalogos és kerékpáros híd. 

Az alábbi fejezetben a módosítási területet érintő közlekedési rendszer kerül bemutatásra. 
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K-1 Átnézeti térkép

 

6.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Közúthálózat 

A módosítási terület térségi megközelíthetőségét biztosító országos főút:   

 11. sz. (Budapest-Esztergom-Tát) II. rendű főút  
(Útkategória: K.IV.A és B.III.a.C) 

Külterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávval, kétoldali padkával és nyílt árkos csapadékvíz elvezetéssel 
kiépített. Átkelési szakaszán belterületi jelleggel, 2x1 forgalmi sávval, főbb csomópontjaiban 
kanyarodó sávokkal van ellátva. A gyalogátkelőhelyek jellemzően (a nagyvolumenű közúti forgalom 
miatt) középszigettel védettek, az autóbuszmegállók buszöbölként vannak kialakítva. A csapadékvíz 
elvezetését zárt csapadékcsatorna biztosítja, egyoldali járda és egy szakaszán az út mentén futó 
kerékpárút van kiépítve. 

Forgalmi terhelés 

Az alábbi táblázat a községen áthaladó országos közlekedéshálózati elemek átlagos napi forgalmát 
(ÁNF) mutatja. (Az adatok az országos közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit ZRt. által 2021. 
évre közzétett adatbázisából származnak.) 

 11. sz. (Budapest-Esztergom-Tát) másodrendű főút 
(30+459 – 38+576 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótkocsis
 

nyerges speciális Mkp Kp Lassú
jmű 

ÁNF

(j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) (j/nap) Ejm/nap
4392 870 101 33 37 61 10 48 0 72 110 8 6097
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Kötöttpályás kapcsolatok 

A község nem rendelkezik közvetlen kötött pályás kapcsolatokkal, legközelebb a Szentendrei elővárosi 
vasútvonal (H5) és a Duna bal partján futó 70. sz. Budapest–Szob vasútvonal található. 

6.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

A település közösségi közlekedési ellátását a 11. sz. főúton közlekedő menetrendszerinti helyközi 
autóbuszjáratok biztosítják. A település mintegy negyede tekinthető csak közösségi közlekedéssel 
ellátott területnek, 300 m gyaloglási távolságot feltételezve a megállókig. 

6.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

A gyalogosforgalom lehetőségei a teljes településen korlátozottak a keskeny és meredek hossz-esésű 
közterületek miatt. A főút mentén legalább egyoldali gyalogjárda van kiépítve, a gyalogátkelőhelyek 
pedig középszigettel védettek. 

A településen önálló kerékpárút a 11. sz. főút és a Duna mentén van kiépítve, az alábbi szakaszokon: 

 11. sz. főút északi oldalán (Kalicsa-patak és az Arany János utca között) 
 Duna jobb partján (Arany János utca és a Fácános utca között) 

A Széchenyi István út mentén haladó kerékpárút oldalváltásánál nem megoldott a kerékpáros forgalom 
biztonságos átvezetése, nincs kijelölt kerékpáros átkelőhely. 

6.5. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A tervezett módosítás a település parkoló rendszerére nem lesz hatással. 

6.6. FELSŐBBRENDŰ TERVEKBEN ELŐIRÁNYZOTT KÖZLEKEDÉSHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK 

A módosítási területet érintően, vagy annak környezetében a Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési terve tervezett országos kerékpáros útvonalat jelenít meg a 11. sz. főúttal 
párhuzamosan, amely a település belterületi szakaszán a Duna mentén halad. 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének kivágata
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Meglévő közlekedési hálózat
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6.7. JAVASLAT, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, TERVEZETT KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT 

Jelen szabályozási terv célja a nemzetközi kerékpáros kapcsolatot jelentő Eurovelo 6 kerékpáros 
nyomvonal Dunabogdány közigazgatási területén átmenő szakaszának fejlesztéséhez szükséges hely 
biztosítása. 

Ennek érdekében – a kerékpárút engedélyezési terveinek megfelelően - a jelenlegi közterületek 
használatával és helyenként átalakításával számol a szabályozási terv. 

A tervezett kerékpárút kiépítéséhez a szomszédos magántulajdonban lévő ingatlanokból nem kell 
leszabályozni, azoknak a területe teljesen érintetlenül marad, csak a Duna telkén és a 884, 885 891 
hrsz-ú ingatlanok érintettek az építéssel. 

A tervezett kerékpáros infrastruktúra a Duna mentén egységesen 3,3 m széles aszfalt burkolatú önálló 
kétirányú kerékpárútként lesz kiépítve kétoldali 0,5 méter széles padkával. A folyó menti szakasz a 
884 hrsz-ú ingatlannál fog kapcsolódni a tervezett gyalog- és kerékpáros hídhoz, amelyen keresztül 
lehet majd átkelni a Szentendrei-Dunán és elérni Kisoroszit. 

A tervezett kerékpárút telke legszűkebb szakaszán 4,3 m széles lesz, egyébként változó szélességű, 
amelyet nagyban befolyásol a szükséges földmunka mértéke.  

A NIF Zrt. megbízásából a kerékpárút tervein kívül elkészült még a Kisoroszi-Dunabogdány közötti 
Duna-híd kiviteli terve is, amelyet a Speciál Terv Kft készített el. 

 
Tervezett Duna-híd általános keresztmetszete (forrás: Speciál Terv Kft., 2022.) 
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Tervezett közlekedési hálózat
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7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A tervezett módosítás, illetve az azt követő fejlesztések a település közműellátására alapvetően nem, 
vagy csak lokális hatással lesznek. A meglévő állapothoz képest annyiban változik a Vízmű területe, 
hogy a kerékpáros és gyalogos híd a Vízmű területén épül meg és itt két vízműkutat megszüntetnek. 
A Dunaparton építendő kerékpárút megvalósítása következtében új közműigények nem lépnek fel, a 
kerékpárút megvalósítása miatt az általa érintett közművek nyomvonalát nem kell módosítani.  

7.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

A tervezett kerékpárút és a híd a Duna és a Kossuth Lajos utca közötti Vízműtelepen épül. Itt a 
kerékpárút és a híd folytatásában lévő lehajtó út kis magasságú töltésben épül, így a telken belüli 
üzemi vízvezetékek továbbra is a meglévő nyomvonalalukon maradhatnak, A Vízműtelken lévő K-2, 
K-3 üzemi csőkutat a 2606/2021 számú vízjogi megszüntetési engedély alapján szakszerűen 
eltömedékelik. A kerékpárút a Vízműkutak belső és külső védőidomán, valamint a hidrogeológiai 
védőterület „A” és „B” védőidomán is áthalad. A védőterületek és védőidomok területére előírt 
előírásokat szigorúan be kell tartatni.  

A kerékpárút és a híd megvalósulása esetén itt vízigények nem lépnek fel.  

A tervezett kerékpárút és a híd a Duna és a Kossuth Lajos utca közötti Vízműtelepen épül. A 
Vízműtelep északnyugati szélén, a Kossuth Lajos utca mellett üzemel a szennyvízátemelő 
berendezése, amelybe a helyi lokális gravitációs szennyvízcsatornái szállítják a szennyvizeket, az 
átemelőből egy nyomóvezetéken keresztül nyomják a szennyvizeket a DK-re lévő gravitáció 
szennyvízcsatornába. A hálózat a szennyvizeket a befogadó szentendrei regionális szennyvíztisztító 
telepre juttatja.  

A kerékpárút a Dunaparton a meglévő földút nyomvonalán épül, amely nyomvonalán gravitációs 
szennyvízcsatornák és szennyvíz nyomóvezetékek is üzemelnek, ezek a fent említett szennyvíz 
átemelő berendezésbe szállítják a szennyvizeket. A kerékpárút nagyrészben kismagasságú töltésre 
épül, amely miatt a szennyvízcsatorna és a nyomóvezeték is a meglévő nyomvonalán maradhat.  

A kerékpárút és a híd megvalósulása esetén itt többet szennyvízmennyiségek nem keletkeznek.  

A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem befolyásolják. A Duna 
melletti partszakaszról jelenleg is a csapadékvizek a Dunába gravitálnak, illetve a síkabb részeken 
elszikkadnak. A kerékpárút 3,30 szélességű burkolatáról a vizek továbbra is a Duna irányába folynak 
le, ez a vízmennyiség a Duna vízszállító kapacitásához képest elhanyagolható. 

A kerékpárút a 1+034,77 km szelvényében egy meglévő átereszre épül, itt a meglévő átereszt a 
megfelelő mértékben átépítik.  

7.2.ENERGIA ELLÁTÁS  

A tervezett módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják. A területen a 
villamosenergia és a földgáz ellátást biztosító hálózatok kiépítettek. 

A Vízműtelepen a kerékpárút egy kisfeszültségű légvezeték nyomvonalát érinti, de a kerékpárút 
építése miatt ennek átépítése nem szükséges.  

A kerékpárút és a híd megvalósulása esetén itt többet villamos energia igények nem keletkeznek.  

A kerékpárút délkeleti szakasza egy középnyomású gázvezetéket keresztez, itt gépi földmunka nem 
végezhető. 

A kerékpárút és a híd megvalósulása esetén itt többet gázigények nem lépnek fel.  

7.3. HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. A területen 
az INCOM TECHNOLOGIES Kft, Magyar Telekom Nyrt. és a Vodafone Magyarország Zrt. hálózata érhető 
el. 

7.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 
EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett 
fejlesztés során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél. 
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8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A tervezett módosítás építési tevékenységekkel jár, amely során a környezeti elemek kismértékű 
sérülésével kell számolni. A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem 
járnak jelentős – a környezetet terhelő – hatással.  

Dunabogdány part menti részei, így a módosítási terület is árvízi kockázatnak kitett területnek számít. 
A tervezett kerékpárút, valamint a kerékpáros, gyalogos híd is magasabb területen, a gáton fog 
haladni, az esetleges árvízi helyzet nem fogja befolyásolni őket, illetve az árvízvédelmi 
tevékenységeket nem befolyásolják majd a kialakított műtárgyak. A településrendezési eszközök 
módosítása nem befolyásol más jogszabályt vagy programot, nem jelentős a környezettel kapcsolatos 
közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából. A fejlesztéssel kapcsolatban 2021. 
augusztusában elkészült környezeti hatástanulmány alapján a fejlesztések nem befolyásolják a 
környezeti elemeket. 

TALAJVÉDELEM 

A módosítást követően elkezdődő fejlesztések eredménye képen új burkolt felületek lesznek 
kialakítva. Így a talaj bolygatásával, a felső termőréteg kiemelésével kell számolni. Ügyelni kell a 
talaj minél kisebb mértékű degradálódására, a kitermelt termőréteg megfelelő deponálására, 
valamint későbbi hasznosítására. 

A híd építése során különös figyelemmel kell lenni a Duna folyómedrében való munkálatok során a 
talaj védelmére. 

A földre, földtani közegre gyakorolt közvetlen hatások a kivitelezés során az ideiglenesen jelentkező 
építési- és szállítási tevékenység során lépnek fel. Az építés hatásai a munkaterületen, illetve annak 
közvetlen környezetében jelentkeznek, az építési anyagok valamint a hulladékok szállítása pedig 
járulékos terhelésként jelentkezik a környező úthálózatokon, településeken.  

Az építési munkáknál az alábbi fázisok, műveletek eredményezhetnek környezeti szennyezést: 

 a munkagépek mozgása 
 szállítási forgalom 
 rakodási művelet 
 építési technológia 

Fokozott figyelmet kell fordítani a szennyeződések elkerülésére, főként a híd kialakítása során. Az 
építési- valamint a szállítási tevékenységekre csak rendszeresen karbantartott és a műszaki-, 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépjárművek kerülhetnek alkalmazásra, így normál 
körülmények között nem várható üzemanyag- illetve kenőolaj elfolyása, csepegése, a vizsgálati 
területen az építési tevékenységek következtében a földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek 
jelentős mértékű szennyeződése nem várható. 

A fejlesztések hatására rendezésre kerül a környezet, a területet használók nem a védtelen 
talajfelszínen és növényeken közlekednek majd, hanem kialakított burkolaton. Ezzel csökkentve a 
környezet bolygatását, taposását. 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Dunabogdány domborzati adottságaiból adódóan a településre érkező csapadékvíz a Duna 
vízgyűjtőjébe folyik, melyre természeti értékei és turisztikai hasznosítása miatt egyaránt kiemelten 
kell vigyázni. A településnek, a folyó nagysága miatt nincsenek önálló eszközei a vízminőséget 
befolyásoló szennyeződések megelőzésére, országosan, illetve nemzetközi szinten is védelemre 
szorul. A vízminőség általánosságban jó minőségűnek mondható, vízszintje az év különböző 
szakaszaiban változó. Árvizek az év elejét jellemzik, míg az utóbbi időben a nyári szárazság miatt 
ezekben az időszakokban alacsonyabb a vízállása. 

A módosítás közvetlenül a Duna partján, illetve a Duna folyómedrében történik, mely időszakosan 
hatással lehet a környezetére. A kerékpárút és a híd kiépítése során egyaránt ügyelni kell a megfelelő 
csapadékvíz elvezetésre, emellett a híd építésekor a folyómeder megfelelő védelméről, minimális 
bolygatásáról is gondoskodni kell. 

LÉGSZENNYEZÉS 
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A módosítási terület a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. 
Dunabogdányban a légszennyezőanyag-kibocsátást a lakossági fűtés, a működő bánya, valamint a 
közlekedés határozza meg. Az építkezések során a megnövekedő forgalom következtében várható 
kismértékű légszennyezés növekedés, azonban ez csak időszakosan jelentkezik és akkor sem jelentős 
mértékű.  

A munkagépek munkavégzése, valamint az építőanyagok szállítása átmeneti levegőterhelést fog 
okozni az építési munkálatok alatt. A kedvezőtlen hatások elsősorban az építési területek és a 
megközelítési útvonalak közvetlen környezetében fognak fellépni. A levegőminőségre a következő, 
közlekedési eredetű légszennyező anyagok fognak átmeneti kedvezőtlen hatást gyakorolni: NO2, NOx, 
CO és PM10. Az építési munkákban részt vevő munkagépek mennyiségét és típusát a projekt jelenlegi 
fázisában nem lehet pontosan megbecsülni.  

Az építés hatására a területen és közvetlen környezetében megnövekszik majd a teherforgalom. A 
forgalom légszennyező hatása az építkezés idejéig tart, ami a közeli útvonalakon kismértékű 
légszennyezés növekedéssel járhat. Az építési tevékenység volumenét figyelembe véve 
megállapítható, hogy megfelelő munkaszervezéssel és munkagépekkel érzékelhető levegőterheléssel 
nem kell számolni. A levegőterhelés minimális szinten tartásához a következő intézkedések 
javasolhatók:  

 a munkagépeknek és a nehéz tehergépjárműveknek teljesíteniük kell a kibocsátásra 
vonatkozó jogszabályok követelményeit, 

 a túlzott porszennyezés elkerülésére az anyagszállító tehergépkocsik által szállított 
anyagokat takarni kell, valamint a településeken keresztüli szállítás minimalizálására kell 
törekedni, 

 a szállítási útvonalakat szükség szerint locsolni kell a kiporzás megakadályozása érdekében. 

 A fejlesztési terület környezetében hétvégi házak, pihenőhelyek találhatók, ezért olyan 
időszakot kell választani az építkezésekre, mely a legkevésbé zavarja a környék használóit. 

Az üzemelés fázisában nem várható jelentős levegőterhelést okozó kibocsájtás a kiépített útszakaszt 
kerékpáros forgalom fogja használni, melynek légszennyező kibocsájtása nem lesz. 

HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerint kell végezni, mely a környezetvédelemről szóló törvénnyel összhangban 
meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit. 

Az építkezés és az üzemelés alatt jelentős mennyiségű veszélyes hulladékok (olajos hulladékok, 
festékmaradványok, akkumulátor) és egyéb nem veszélyes hulladékok (pl. zöldhulladék, települési, 
kommunális hulladék), valamint építési és bontási hulladékok (pl. beton, fa, üveg, műanyag, bitumen, 
föld, kövek) keletkezésével nem kell számolni, azonban ezek pontos mennyisége a majdani kivitelező 
által alkalmazandó építési koncepciótól és megoldásoktól függ.  

Amennyiben  

‐ betartják az építési munkálatok során az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait;  

‐ a keletkező hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozó adatokat a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően tartják nyilván;  

‐ az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során betartják a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
előírásait,  

úgy normál üzemmenetben a hulladékok környezeti elemekre gyakorolt hatása minimális lesz. Az új 
létesítmény üzemeltetése során normál üzemmenetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával 
hulladékgazdálkodási szempontból jelentős hatás nem várható.  

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 
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A módosítási terület a Duna partján helyezkedik el, viszont közelében található a 11-es számú főút, 
mely nagy gépjárműforgalmat bonyolít le a településen. Az út az év minden szakaszában forgalmasnak 
mondható, leginkább a reggeli és esti órákban használják nagy számban ingázók.  Dunabogdányban 
található egy még jelenleg is működő bánya, ez viszont távolabb van a módosítandó területtől, 
esetleges zaj-, vagy rezgésterhelése nem várható. 

A módosítás következtében várható építkezések során megnövekedhet a zajterhelés, azonban ez csak 
időszakos, az építkezés elkészültével megszűnik. Mivel alapvetően hétvégi pihenésre, rekreációra 
használják a Duna ezen részét, a munkálatokat érdemes olyan időszakban végezni, mikor ezek minél 
kevesebb embert érintenek. 

Az építés során a következő zajforrásokkal lehet számolni:  

 építőanyag beszállítás (szállító járművek és anyagmozgató gépek), 
 helyszíni kivitelezési tevékenység (földmunkagépek, tömörítő berendezések, építőipari 

gépek, szerszámok). 

Az építési tevékenység nappali időszakban fognak zajlani. Ennek megfelelően a következő 
határértékeket betartása szükséges:  

 Üdülőterület: 55 dB 
 Lakóterület (falusias), a zöldterület esetében: 60 dB 
 A vegyes terület esetében: 65 dB 

Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek vannak: 

 kisebb zajteljesítményű gépek, berendezések alkalmazása, 
 szállítási útvonalakat gondos kijelölése, 
 zajszegény építési technológia és eljárás választása, 
 megfelelő időbeosztás meghatározása. 

A korábban említett zajcsökkentési intézkedések segítségével várhatóan biztosítható a kivitelezésből 
származó zajterhelés minimális szinten tartása. A pontos értékek azonban csak az építési technológia 
és az organizáció ismeretében számítható.  

A fejlesztéssel kapcsolatban 2021 augusztusában készült környezeti hatásvizsgálat, mely 
megállapította, hogy a beruházások nem lesznek drasztikus hatással a környezeti elemekre és a 
természetre. 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő 
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Dunabogdány Község Önkormányzata a Korm. rendelet 
3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a 
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről. A dokumentum elkészültéig az államigazgatási szervektől nem 
érkezett válasz a kérdést illetőleg. 
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A-MELLÉKLET: ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
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B-MELLÉKLET: PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÁROZATA 
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C-MELLÉKLET: FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG HATÁROZATA 
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Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 96 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 97 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 98 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 99 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 100 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 101 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 

 



DUNABOGDÁNY 102 PARTNERSÉGI ANYAG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2022. 
www.vzm.hu 
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