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1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

1.1 Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózaton belül, térségi 
kapcsolatok 
 
Dorog város Magyarország középső, Szlovák Köztársaság menti, északi sávjában helyezkedik el, a Dunántúlon, 
Komárom-Esztergom megyében. Az Esztergomi járáshoz tartozik – annak közepén található-, közvetlenül 
Esztergom szomszédságában. A Dunántúli középhegység, a Dunazug hegység, a Gerecse és a Pilis öleli közre 
a Dorogi-medencét, amelyben Dorog fekszik. 
Szomszédos települései északról az óramutató járásával megegyező irányban: Esztergom város, Kesztölc 
község, Piliscsév község, Leányvár község, Csolnok község, és Tokodaltáró község, melyek szintén az 
Esztergomi járáshoz tartoznak. 
 
Dorog elhelyezkedése Magyarországon belül 

 
Forrás: KSH, TEIR 

 
Közép-Dunántúl régió: 
Három megye, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém alkotja. Központja Székesfehérvár. 
A régió területe 226 435 hektár, lakónépességének száma 2018. január 01.-jén 297 454 fő. 401 település 
alkotja, közülük 4 megyei jogú város. (Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém), 40 város, 17 
nagyközség és 340 községi jogállású.  
 
Komárom-Esztergom megye: 
 
A megye területe 1 108 647 hektár, lakónépességének száma 2018. január 01.-jén 1 055 570 fő.  
Megyei jogú város: 1 – Tatabánya 
Városok: 11 – Aba, Ács, Bábolna, Dorog, Esztergom, Kisbér, Komárom, Lábatlan, Nyergesújfalu, Oroszlány, 
Tát, Tata 
Nagyközségek: 2 – Nagyigmánd, Tokod 
Községek: 62 - Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Annavölgy, Ászár, Baj, Bajna, Bajót, Bakonybánk, Bakonysárkány, 
Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Bokod, Császár, Csatka, Csém, Csép Csolnok, Dad, Dág, Dömös, 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Epöl, Ete, Gyermely, Héreg, Kecskéd, Kerékteleki, Kesztölc, Kisigmánd, Kocs, 
Kömlőd, Környe, Leányvár, Máriahalom, Mocsa, Mogyorósbánya, Nagysáp, Naszály, Neszmély, Piliscsév, 
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Pilismarót, Réde, Sárisáp, Súr, Süttő, Szákszend, Szárliget, Szomód, Szomor, Tardos, Tarján, Tárkány, 
Tokodaltáró, Úny, Várgesztes, Vérteskethely, Vértessomló, Vértestolna, Vértesszőlős 
 
Esztergomi járás: 
Magyarországon a LAU1 szintű területegység 2013-tól a járás, felváltva a korábban használt statisztikai 
kistérségek rendszerét. (Európai Uniós tervezési szintek: LAU1 - járás, LAU2 – települések és 
településcsoportok, NUTS 3 – megye, NUTS 2 - régió, NUTS 1 – országrész) 
A járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a helyi államigazgatási rendszer 
megújításáról a 2012. július 7-étől hatályos, 2012. évi XCIII. törvény rendelkezik, melynek alapján Dorog az 
Esztergomi járás része. 
A járási hivatalok feladatait, illetékességi szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat, valamint 
a járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szabályozza. A 
Kormányrendelet összesen 198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban (a 
kerületeknek megfelelő területi beosztásban) található. 
 
Az Esztergomi járásban 24 település található, melynek lakónépessége 90 706 fő volt 2018. január 01-jén, 
területe 53 751 hektár. Dorog több mint 12%-os részesüléssel képviselteti magát a települések állandó 
lakosságszámát tekintve, miközben területe a járásnak alig több, mint 2%-át teszi ki.  
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2018.pdf 
 
Dorog 2018. január 1-jén 11 682 fő (KSH) lakónépességgel rendelkezett, mellyel kisvárosnak minősül. A város 
számára a főbb stratégiai kapcsolatát – közelségéből fakadóan – Esztergom, valamint Budapest jelenti. 
Budapesttől megközelítőleg 40 km távolságra fekszik a 10-es főúton, Esztergom belvárosa, szomszédságuk 
révén, pár kilométer távot megtéve elérhető a 111-es főúton.  
 

Magyarország városhálózata 

 
Forrás: OFTK 

 
Dorog Budapest vonzáskörzetéhez tartozik, ebből adódóan kedvező helyzetben van Budapest relatív 
közelsége és jó megközelíthetősége miatt. Elhelyezkedéséből adódóan ipari és logisztikai beruházások 
valósulnak meg a településen, a főváros nyújtotta K+F, kultúra, oktatás terén elérhető lehetőségeket 
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kihasználva önerejére épülő gazdasági fejlődést indukál. A fejlesztési irányok a hatékony közlekedés (közúti, 
és kötöttpályás) és a Budapesttel való szoros együttműködésre irányulnak. Dorog határon átnyúló 
kapcsolatai fejlesztési potenciált rejtenek. 
 
Munkaerő-piaci vonatkozások az Esztergomi járásban: 
Esztergom fejlett és sokrétű szolgáltató központ (oktatás, kultúra, rekreációs tevékenységek) révén a 
megyében, és a régióban jelentős munkaerő felszívó hatással bír közvetlen környezetére. Jó 
megközelíthetősége a 11 sz. és 111 sz. főúton erősíti az alapból meglévő folyamatot.  
A helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek rendszere az országban azokat a településeket, településcsoportokat 
jelöli ki, amelyekbe rendszeres ingázás történik munkavállalás céljából. Az Esztergomi járásban ezt a szerepet 
legerősebben Esztergom tölti be, de más városokhoz is jelentős vonzáskörzet tartozik.  
 
Dorogra ingázók száma 

 
Forrás: TEIR településháló 

 
Az ingázók Dorogra legmagasabb számban Esztergomból érkeznek napi 100–1000 fő között, a környező 
településekről, Kesztölcről, Csolnokról, Tátról, Sárisápról, Tokodról, és Tokodaltáróról is napi 50–100 fő 
érkezik, de számos más település lakosainak ad munkát Dorog, köztük budapestieknek is. 
 
Dorogról ingázók száma 

 
Forrás: TEIR településháló 

 
Dorog betöltött pozíciója a munkavállalás területi vonatkozásában jól kivehető. Magas a napi ingázók száma 
Esztergom irányába, 1000 fő fölött, kiemelkedő Piliscsaba, Kesztölc és Budapest, napi 100–1000 közti 
ingázóval.  
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Ister-Granum eurorégió (EGTC): 
Az Ister-Granum EGTC Magyarországon az első, 
az Európai Unióban pedig a második bejegyzett 
határon átnyúló csoportosulás. Az alakuló 
ülésre 2008. május 6-án került sor, 
Esztergomban.  

Az EGTC egy korábbi együttműködést újított 
meg a felek között (Ister-Granum Eurorégió 
1999-2008; A magyar-szlovák határon feküdt. 
Területe meghaladta a 2200 km²-t.) 

 

Dorog az Ister-Granum EGTC területén fekszik, 
de a környező településekkel ellentétben nem 
lépett be a határon átnyúló csoportosulásba. 

 

 

 

 

 

Összegzés: Dorog városa a Közép-Dunántúl régióhoz tartozó Komárom-Esztergom megye északi részén 
található. Lakosságszámát tekintve kisváros, közvetlenül Esztergom szomszédságában.  
Dorog térségi helyzetére erős befolyást gyakorol Esztergom és Budapest vonzáskörzete. Jó az 
összeköttetése a környező településekkel és Budapesttel, mely elősegíti az ingázást. A város jelentős 
számú, más településről bejáró munkaerőt foglalkoztat az itt megtelepült gazdasági telephelyeken.  
Dorog az Ister-Granum EGTC területén fekszik, de nem tagja annak. 
 
 

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 
programokkal) való összefüggések vizsgálata 

 

1.2.1. Európa 2020 stratégia 
 
Az Európa 2020 stratégia 10 évre szóló elhatározás. Olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely: 

- intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások 
hatékonyabbak, 

- fenntartható mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és a versenyképes 
iparra való átállás  

- inkluzív/befogadó, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység 
csökkentésére. 

 
A stratégia középpontjában öt célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a 
szegénység csökkentésével és az éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak. 
 
5 kiemelt célkitűzés: 
2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt: 
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- Foglalkoztatás: 
- Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 

75%- ot. 
- K+F: 

- Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és fejlesztésbe kell fektetni. 
- Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: 

- Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es 
szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). 

- A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. 
- Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 

- Oktatás: 
- A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. 
- El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezzen. 
- Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: 

- Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális 
veszélyt jelent. 

 
7 kiemelt, ún. zászlóshajó-kezdeményezés: 

-  „Innovatív Unió” a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására. 
- „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelésére. 
- „Európai digitális menetrend” az egységes digitális piac előnyeinek kiaknázására. 
- „Erőforrás-hatékony Európa” a gazdaság fenntartható növekedéséért. 
- „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a kis és közepes vállalkozások) üzleti 

környezetének javítására. 
- „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálására. 
- „Szegénység elleni európai platform” a szociális és területi kohézió biztosításáért. 

 
Tagállami célkitűzések Magyarország számára: 

- Foglalkoztatási ráta: 75%. 
- K+F a GDP százalékában: 1,8%. 
- Széndioxid-kibocsátás csökkentésének célkitűzése: 10%. 
- Megújuló energia aránya: 14,65%. 
- Energiahatékonyság – az energiafogyasztás csökkentése: 2,96 millió tonna. 
- Korai iskolaelhagyás százalékban: 10%. 
- Felsőoktatás százalékban: 30,3%. 
- A szegénység, vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett emberek arányának csökkentése: 

450.000 fő. 
 
A bevált módszerek átadása és átvétele, a teljesítményértékelés és a hálózatépítés – amit több Uniós 
kormány is ösztönöz – mind hasznos eszköznek bizonyult a felelősségvállalás kialakítása és a reformdinamika 
erősítése szempontjából. 
 

1.2.2. Az Európai Unió 2014-2020-ra vonatkozó tematikus céljai 
 
11 tematikus cél: 

- A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése. 
- Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és 

minőségének javítása. 
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- A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és vízgazdálkodási ágazat 
versenyképességek javítása. 

- Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban. 

- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és –kezelés előmozdítása. 
- A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. 
- A fenntartható közlekedés előmozdítása, a kapacitáshiányok megszűntetése a főbb hálózati 

infrastruktúrákban. 
- A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. 
- A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 
- Az oktatásba, a készségfejlesztésbe és élethosszig tartó tanulásba történő beruházás. 
- Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

 
Területi fejlesztés prioritásai 

- Policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés. 
- Integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, valamint a vidéki és sajátos adottságú régiókban. 
- A határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi integrációja. 
- A régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének biztosítása. 
- A területi összeköttetések javítása az egyének, a közösségek és a vállalkozások érdekében. 
- A régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és összekapcsolása. 

 

1.2.3 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
 
Az Országgyűlés 2013. december 17-ei ülésnapján, 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (továbbiakban: OFTK). Az OFTK 
megállapításai / elhatározásai – amelyeket az alábbiakban áttekintünk – Dorog Város Településfejlesztési 
Koncepciójának igazodási pontjait jelentik. 
 
Nemzeti jövőkép: 

- Magyarország Kelet-Közép-Európa vezető gazdasági és szellemi központja. 
- Biztonságos megélhetés. 
- Erőforrások fenntartható használata. 
- Versenyképes gazdaság. 
- Gyarapodó népesség. 
- Megerősödött közösségek. 
- Javuló életminőség és környezeti állapot. 

 
Horizontális alapelvek: 

- Befogadás – társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség megteremtése. 
- Fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés. 
- Értékmegőrzés és intelligens növekedés. 

 
Átfogó fejlesztési célok (2014-2030): 

- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés. 
- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom. 
- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése, környezetünk védelme. 
- Térségi potenciálokra alapozó, fenntartható térszerkezet.  

 
Specifikus célok (7 szakpolitikai + 6 területi): 

- Versenyképes, innovatív gazdaság. 
- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság. 
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- Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás. 
- Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek. 
- Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom. 
- Jó állam, szolgáltató állam és biztonság. 
- Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és környezetünk védelme. 
- Az ország makroregionális szerepének erősítése. 
- Többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat. 
- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése. 
- Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. 
- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés. 
- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása. 

 
Középtávú (2014-2020) fejlesztési prioritások: 

- Patrióta gazdaság kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben: 
o Innovatív gazdaságfejlesztés, kis- és középvállalkozások, stratégiai ágazatok, verseny-

képesség. 
o Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság. 
o Megújuló vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat. 

- Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé: 
o Foglalkoztatás, tudásalapú társadalom. 

- Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé: 
o Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem. 

- Népesedési és közösségi fordulat: 
o Befogadó és gyarapodó társadalom. 
o A gyermekvállalás ösztönzése, a népesedési kihívások kezelése. 
o Hatékony végrehajtás, jó állam. 

- Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán: 
o Területi integráció, területfejlesztés, városfejlesztés. 
o Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek. 
o Budapest és térsége fejlesztése. 
o Kárpát-medencei, Duna-menti nemzeti és európai területi együttműködés. 

 
 

Dorog és környezete a Budapest körüli 
rekreációs zónában található. Magyarország 
gazdasági magterületéhez tartozik, javarészt 
települési funkciójú területekkel van 
körülvéve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forrás: OFTK 

Dorog elhelyezkedése az OFTK szerint: 
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Kultúrtájak 

Az OFTK besorolása alapján Dorog a Gerecse 
kultúrtáj része. 
Speciális adottságú, különleges táji 
értékekkel rendelkező terület, amelyre az 
OFTK fejlesztéspolitikai feladatokat 
fogalmazott meg. (hagyományőrző 
gazdálkodás, kulturális örökség megőrzése, 
idegenforgalom erősítése, vonzó lakóhely 
kialakítása) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Demográfiai prognózis 

Az OFTK egy 2010-2021 közötti demográfiai 
prognózisra hivatkozva Dorogon 0% és 5% 
közötti népesség csökkenést jósolt a 2010-es 
bázisévhez viszonyítva. Ez abszolút 
változásban megközelítőleg 0 és 600 fő 
közötti fogyást jelentett volna. 
 
A tényszerű adatok enyhe népesség-
csökkenést jeleznek, ennek mértéke 2010 és 
2018 között 3,5%. 
 
 
 
 
 

 
 
Fejlesztési irányok Komárom-Esztergom megyében: 

- Oroszlány-Tatabánya-Tata-Komárom városhálózati csomópont fejlesztése: Tatabánya gazdasági 
központi szerepének megőrzése-további megerősítése mellett versenyképes, innovációt és 
befektetéseket támogató, családbarát urbanizált táj kialakítása, az elért eredmények megtartásához 
szükséges infrastrukturális és gazdasági célú fejlesztések folytatása, az Által-ér völgyének 
fenntartható vízgazdálkodási, ökológiai, rekreációs fejlesztése. 

- Esztergom-Párkány és Komárom-Komarno várospárok központszerepének fejlesztésére építve a 
Duna mente struktúraváltása: az észak-déli kapcsolatok megerősítése-kiépítése, a nemzetközi 
térszervező funkciók, összehangolt logisztikai kapacitások, meglévő gazdasági potenciálok 
hasznosítása, az árvízvédelem és az intermodális közlekedésfejlesztés összehangolása, diverzifikált, 
nem szállításigényes gazdaság; a Duna, a dombvidék, a világörökség várományos területek turisztikai 
potenciáljainak kihasználása). 

- A megyei vidéki tájak új egyensúlyának kialakítása (kisalföldi agrárvertikum nagytérségi integrációja; 
integrált fenntartható vízgazdálkodás infrastruktúrája, kooperáló erős vidéki közösségek innovatív 
kezdeményezéseinek támogatása; a munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása, központi 

Forrás: OFTK 

Forrás: OFTK 
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szerepű települések funkciójának megerősítése; élhetőség, rekreációs funkció és a dombvidéki 
mozaikos táj adottságaira épülő helyi gazdaság együttműködésre épülő fejlesztése). 

- Rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi feldolgozó-
kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, fenntartható 
területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások felszámolása, tájgondnokság 
megszervezése, kooperációra épülő tájfejlesztés. 

- A megye energiaipari pozíciójának megerősítése az energiaszektor struktúraváltására építve (a táji, 
környezeti, térszerkezeti adottságok, az európai (Duna régiós) és az országos energiastratégia és a 
befektetői szándékok összehangolt figyelembe vételével). 

- Kvaterner szektor, K+F, felsőoktatás és középfokú szakképzés megerősítése, az együttműködési 
kultúra és a vállalkozási hajlandóság erősítése, a leszakadó településrészek és társadalmi csoportok 
integrálódásának, felzárkózásának, befogadásának ösztönzése. 

 

1.2.4. Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: a TOP) legfontosabb feladata, hogy a 
decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához keretet biztosítson. Elsősorban a 
gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást szolgálja. 
Az operatív programok forrásallokációját tekintve a Területfejlesztési Operatív Program a támogatások 15%-
a felett rendelkezik. 
 
Fejlesztési irányok: 

- Térség specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás bővítés. 
- Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet. 
- Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása. 

 
Prioritástengelyek: 

- Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében. 
- Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, 
- megújítása. 
- Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken. 
- A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése. 
- Közösségi szinten irányított (CLLD) várostérségi helyi fejlesztések. 
- Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatásösztönzés. 
- Technikai segítségnyújtás. 

 
Térségi integrációs eszközök: 

- Integrált területi beruházások (ITI): 
o Régión átnyúló területi egységek integrált fejlesztése. 
o Több OP, több prioritási tengely részvétele. 
o Különböző tematikájú tevékenységeket tartalmazó integrált csomagról való több évre 

vonatkozó előzetes döntés. 
- Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD): 

o Régión belüli térségek fejlesztésére. 
o Integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására. 
o Magán és non-profit, valamint állami szereplők partnersége. 
o Együttműködési kényszer a döntési jogkör 49% alatt tartásával. 
o Helyi fejlesztési szükségleteket és lehetőségeket figyelembe vevő cél-meghatározás 

(bottom-up). 
o Több OP, több prioritás lehetősége. 
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1.2.5. Partnerségi Megállapodás 
 
Az uniós jogszabályok szerint, a tagállamok számára átadott forrásokat a fejlesztési programokban 
rögzítettek alapján kell felhasználni. A 2014-2020-as időszak tervezési hierarchiájának csúcsán a Partnerségi 
Megállapodás (továbbiakban: PM) áll. 
 
A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési prioritásait a 2014 és 2020 
közötti időszakra. A PM elsősorban nem az egyes tagállamok, így nem Magyarország nemzeti céljait hivatott 
bemutatni. Küldetése az, hogy ismertesse a tagállam hozzájárulását az EU 2020-as céljaihoz. A magyar 
hozzájárulást a létező magyar nemzeti célrendszerekből vezeti le, ezért a PM dokumentumában helyet kapott 
a fő nemzeti fejlesztési prioritások (első helyen az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) 
bemutatása is. 
 
A PM az eddigiekhez képest nagyobb fokú integrációt jelenít meg, ugyanis egyaránt magában foglalja az EU 
Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai (Strukturális és Kohéziós Alap) által finanszírozott operatív 
programokat, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap hazai felhasználásáról szóló programokat. Emellett a PM összhangot teremt a magyar tagállami 
programok és az EU Európai Területi Együttműködési programjai között is, továbbá kitekint egyéb uniós 
forrásokra és kezdeményezésekre is. A Partnerségi Megállapodás végleges változatának elfogadása és 
aláírása 2014. szeptember 11-én történt meg. 
 

1.2.6. Ágazati stratégiák 
 
Jelen dokumentum igazodási irányait az ágazati stratégiák jelentősen befolyásolják. Ennek keretében a 
legfontosabb releváns stratégiai dokumentumokat részletesen is bemutatjuk az érintett szakági 
munkarészeknél. 
 
Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 
A Kormány elfogadta a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 
1074/2012. (III. 28.) Korm. határozatot. 
Stratégiai cél: Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése. 
 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia  
Az Országgyűlés a 2012-2024-es időszakra elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 
18/2013. (III. 28.) OGY határozatot, amely kimondja:  

„A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelétnek előmozdítását és a közjó 
kiteljesedését célozza úgy, hogy az emberi tevékenységek a Föld környezeti eltartó-képessége szabta 
határokon belül maradnak, és a gyarapítható, fejleszthető emberi, társadalmi és gazdasági erőforrások 
terén gondoskodunk ezek megfelelő mennyiségi és minőségi állapotának fenntartásáról, bővítéséről, 
illetve javításáról.” 

A Keretstratégia nemzeti erőforrásoknak tekinti az alábbi elemeket: 
- Emberi erőforrások: 

o Népesség. 
o Tudás. 
o Egészség. 
o Társadalmi kohézió. 

- Társadalmi erőforrások: 
o Gondolkodásmód, értékrend, erkölcsi norma. 
o Társadalmi intézmények. 
o Civil szféra. 
o Kulturális intézmények. 
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- Természeti erőforrások. 
- Gazdasági erőforrások: 

o Vállalkozói tőke, innováció, foglalkoztatás. 
o Makrogazdasági egyensúly. 
o A dokumentum rendelkezik a nemzeti erőforrásokról szóló kulcsmutatók 

évenkénti közzétételi kötelezettségéről. 
Semmelweis Terv 
A Kormány elfogadta a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó 
feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. 
határozatot. 
Jövőkép: 
Hatékonyan működő, a kor technikai fejlettségi színvonalát tükröző egészségügyi ellátórendszer kiépítése, 
amelyhez egyenlő eséllyel fér hozzá az ország valamennyi lakója. 
Prioritások: 

- Forrásjuttatás és a rendelkezésre álló fejlesztési források új prioritások mentén történő 
átcsoportosítása. 

- Új állami egészségszervezési intézményrendszer kialakítása. 
- Egészségügyi és szociális ágazatban tervezett fejlesztések összehangolása, alapellátás és járóbeteg-

szakellátás kompetenciáinak tisztázása, sürgősségi ellátás újjászervezése. 
- Népegészségügyi program megújítása és egészségügyi ellátórendszerhez való hatékony illesztése. 
- Betegjogok hatékony érvényesítése, rendszerszintű minőségjavulást lehetővé tevő új intézmény-

rendszer kialakítása. 
- Egészségügyi életpálya-modellek kidolgozása, szakképzési rendszer átalakítása. 

 
Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia  
A Nemzeti Közlekedési Stratégia jóváhagyásra került a Kormány 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozatával. 
A jóváhagyott stratégiai dokumentum jelenti jelen bemutatás alapját. /A Stratégia megállapításaival a 
közlekedési fejezet is foglalkozik./ 
Társadalmi célok: 

- Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése, klímavédelmi szempontok érvényesülése. 
- Egészség- és vagyonbiztonság javulása ((balesetek áldozatainak jelentős csökkentése). 
- A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése. 
- Foglalkoztatás javulása. 
- Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása. 
- Területi egyenlőtlenségek mérséklése. 
- Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása. 
- A nemzetközi kapcsolatok erősítése. Közlekedési célok: 
- Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. 
- Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése. 

 
Közlekedési célok: 

- Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. 
- Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése. 

 

1.2.7. Komárom-Esztergom megye területfejlesztési koncepciója 2014-2030 
 
A hosszú távú, 2030-ig terjedő időszakra vonatkozó megyei területfejlesztési koncepció fő rendeltetése, hogy 
meghatározza Komárom-Esztergom megye 2030-ra elérendő jövőképét, átfogó céljait és az ezek eléréséhez 
vezető, 2020-ig megvalósítandó stratégiai céljainak rendszerét. A stratégiai célrendszer a megye meglévő és 
meghatározó trendjeinek és erőforrásainak ésszerű hasznosítására és az elkövetkező időszakra prognosztizált 
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kihívások megválaszolására irányul, a kapcsolódó tervezési környezet (EU-s irányelvek és stratégiák, OFTK, 
készülő ágazati dokumentumok) már meglévő elképzeléseivel, elhatározásaival összhangban. 
 
Átfogó célok: 

o Városhálózati csomópont: XXI. századi urbanizált táj: 
A gazdaság motorja az élhető, szolgáltató, klímatudatos városegyüttes 

o Dunai menti térség új minősége: 
Határon átnyúló erős kapcsolatokra épülő új környezet, új szerepek, új imázs 

o Megyei vidéki tájak egyensúlya: 
Több szinten kooperáló erős vidéki közösségek 

 
Területi célok: 

- Városhálózati csomópont nagytérségi integrációja, hálózatok, gazdaság és társadalomfejlesztés 
o Környező régiópólusok felé hiányzó kapcsolatok kiépítése és meglévő kapacitások 

felértékelése, intelligens, környezettudatos közlekedési-szállítási rendszerek kialakítása 
o A Tatabánya központú többpólusú funkcionális várostérség integrációra épülő térszerkezeti-

gazdasági kohéziójának megerősítése (versenyképesség, közlekedési kapcsolatrendszerek, 
szolgáltatás, területkínálatok, KKV-k, munkaerőpiac, egyes városok térségi szerepei) 

o A várostérség népességmegtartó képességének munkamegosztásra, egyedi arculatokra és 
közös értékekre épülő megerősítése (lakóterület felértékelése, funkcióbővítés, 
energiahatékonyság, minőségi oktatásképzés; kreatív környezet) 

o Által-ér völgy vízrendszere integrált erőforrás- és környezetgazdálkodásának megalapozása, 
rekreációs-turisztikai célú megújítása (víz- természet- és tájvédelem, halgazdaság, 
szabadidő- életminőség, identitás) 

- Ikervárosok és térségük határon átnyúló együttműködése, nemzetközi térszervezés 
o Észak-déli gazdasági-közlekedési tengelyek, interregionális logisztikai rendszerek kiépítése-

továbbfejlesztése, erőteljes rákapcsolódás az európai folyosókra 
o Nemzetközi szerepű ikervárosok térségi szervezőszerepének közös tervezésre épülő 

összehangolása és munkamegosztásra épülő megerősítése (gazdaság diverzifikálása, felső- 
és középfokú oktatás, kultúra, kereskedelem-szolgáltatás, KKV-k, munkaerőpiac) 

o Integrált örökséggazdálkodás összehangolt megalapozása a világörökség-(várományos) 
területekre fókuszálva (Limes, Dunakanyar történeti táj, Komárom-Révkomárom 
erődrendszer) 

- Duna mente struktúraváltása 
o Közlekedési és árvízvédelmi infrastruktúra-rendszerek és a Duna menti területhasználat és 

ingatlankínálat összehangolt, integrált megújítása 
o Diverzifikált XXI. századi gazdaság megalapozása, innovatív és kreatív szolgáltató ágazatok 

ösztönzése (barnamezős és rekultiválandó területekre, valamint a településközpontokra 
fókuszálva) 

o Lakóterületi vonzerő fejlesztése, funkcióbővítő rehabilitáció ösztönzése (életminőség, 
szolgáltatások, energiahatékonyság, táji értékek, erős identitású közösségek, családbarát 
települések) 

o Sajátos sport, rekreációs és turisztikai szerepek, kínálatok-értékek összekapcsolása és 
kibontakoztatása 

- Kisalföldi agrárrégió versenyképességének, népességeltartó és alkalmazkodó képességének 
megerősítése 

o Kisalföldi és dél-szlovákiai agrárgazdasági és élelmiszeripari integráció felépítése, 
versenyképes élelmiszervertikum megerősítése (termelés, feldolgozás, értékesítés, K+F, 
szakképzés) 

o A kisalföldi táj stabilitásának, termésbiztonságának, népességeltartó és- megtartó 
képességének összehangolt növelése (az új KAP rendszer lehetőségeinek rendszerelvű 
felhasználásával) 
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o A táji adottságokra épülő megújuló energetikai vertikum és energiahatékonyság komplex 
fejlesztése (térségi szolgáltató és helyi önellátó kapacitások, agrár- és élelmiszervertikum 
energiaköltségeinek csökkentése)  

o Kisalföldi táj élhetőségének, helyi gazdaságának és erőforrás gazdálkodásának város-vidék 
integrációra épülő összehangolt fejlesztése (Közösség-vezérelt helyi fejlesztés) 

- Dombvidékek komplex tájgazdálkodásra épülő helyi gazdaságának, szolgáltató funkcióinak és 
alkalmazkodóképességének megerősítése 

o Urbanizált térségek és munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása (infrastruktúra 
és differenciált közösségi megoldások) 

o Fenntartható erőforrás-gazdálkodásra épülő diverzifikált tájgazdálkodás fejlesztése 
(erdészeti-faipari és vadgazdálkodás, diverzifikált agrárgazdálkodás, energiagazdálkodás, víz- 
és halgazdálkodás)  

o Kisvárosok és mikroközpontok térségi szervező- szolgáltató, foglalkoztató szerepének 
megerősítése, elérhetőségük javítása (Közösség-vezérelt helyi fejlesztés) 

o Élhetőség, helyi gazdaság, és az ún. „traded” szolgáltatások (turizmus, alkonygazdaság, 
gondozási szolgáltatás, csapatépítés…) térségi (natúrparki) szinten összehangolt fej 
 

Specifikus célok: 
- A megye gazdaságának és vállalkozási struktúrájának diverzifikálása, kiemelkedő gazdasági 

pozíciójának stabilizálása 
o Nemzeti és megyei húzóágazatok és a dinamikusan bővülő zöldipar pozíciójának, nagytérségi 

integrációjának és térségi beágyazódásának megerősítése, a KKV szektor felzárkózásának, 
integrálódásának ösztönzése  

o Tudásalapú gazdaság feltételeinek markáns javítása: felső- és középfokú műszaki képzés és 
szakképzés, innovációs környezet, K+F és tudáságazatok térségi szinten összehangolt 
ösztönzése  

o A megye energiaipari pozíciójának megtartása és megerősítése az energiaszektor 
megújítására-struktúraváltására építve  

o A megye rekreációs turisztikai potenciáljának fenntartható hasznosítása, turisztikai ipar 
foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének megerősítése  

o Helyi gazdaság és az okszerű/bölcs erőforrás-gazdálkodás feltételeinek megteremtése, 
fejlesztése a vidéki térségekben térségi integrációra, meglévő kapacitásokra, rejtett 
potenciálokra aktiválására építve 

- Aktivitás, kreativitás és társadalmi integráció kibontakoztatása 
o Az egészségmegőrzés, a rekreációs és az egészségügyi szolgáltatások rendszerének térségi 

szinten szervezett tudásalapú interszektorális fejlesztése  
o Piacképes tudás, munkaerő piaci készségek, képességek és korszerű munkakultúra 

differenciált fejlesztése, vállalkozó kedv és kreativitás erősítése, intézményi háttér 
megújítása  

o Leértékelődött, elszigetelődött települési zárványok, szegregálódó területek, 
településrészek, lakóterületek közösségi összefogásra épülő innovatív megújítása, 
fenntarthatóságának növelése  

o A kulturális örökség megújítása, funkcióváltása és folyamatos karbantartása a szabad 
építőipari kapacitások célirányos képzésére és hasznosítására alapozva 

- Meglévő ipari parkok telephelyvonzó képességének növelése, rozsda- és barnamezős területek 
differenciált újrahasznosítása, tájsebek rehabilitációja 

o Vörösiszap-tárolók, meddő- és pernyehányók, tájsebek, sekély mélységű alábányászott 
területek többlépcsős (újrahasznosítással egybekötött) rehabilitációja 

o Érzékeny területen lévő barnamezős területek differenciált, ütemezett funkcióváltásának 
elősegítése  

o Kiemelkedő hálózati pozíciójú ipari parkok és barnamezők telephelyvonzó képességének 
megerősítése  
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o Majorok, puszták, külterületi üzemi területek differenciált vidékfejlesztési célú 
újrahasznosítása 
 

Horizontális célok: 
- Hazai és határon átívelő térségi hálózatok, együttműködések, munkamegosztás felépítése  

o Területi és ágazati gazdasági, képzési-szakképzési, közintézményi együttműködések 
(klaszter, szövetkezet, közszolgáltatási megállapodások stb.) kialakítása, fejlesztése  

o Civil energiák felszabadítása, társadalmi tőke megerősítése a klímatudatosság, 
népességmegtartó-képesség, az egészséges életmód és az esélyegyenlőség megerősítése 
érdekében  

o Az információs társadalomba való sokrétű bekapcsolódás fejlesztése (szélessávú hozzáférés, 
e-szolgáltatások, esélyegyenlőség, IKT készségek)  

o Hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok „kapacitásépítése”: érdekérvényesítő, 
önszerveződő képesség, közösségépítés 

Forrás: Komárom-Esztergom megye területfejlesztési koncepciója 2014-2030 
 

1.2.8. Komárom-Esztergom megye területfejlesztési stratégiai és operatív programja 
 
2014. szeptember 30-án a megye közgyűlése jóváhagyta a megyei területfejlesztési programot, amely a 
következő stratégiai célokat jelölte ki: 
 
I. A megyei gazdaság nemzetközi és makrotérségi beágyazódásának megerősítése 

o A megye nagytérségi integrációját erősítő vasúti, közúti, vízi és integrált városhálózati közlekedési 
kapacitásfejlesztés  

o Nagytérségi beágyazódást szolgáló kiemelt gazdaságfejlesztési térségek és ágazatok  
II. Megyei turisztikai program  

o 2.1. A Duna menti térség turisztikai kínálatának összehangolása, nemzetközi versenyképességének 
javítása  

o 2.2. Által-ér térségi komplex turisztikai kínálatfejlesztés  
o 2.3. Sajátos gazdálkodási hagyományokra és természeti értékeire épülő turisztikai kínálatok  

III. Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság  
o 3.1. Gazdaság- és területfejlesztési intézményi kapacitásépítés és fejlesztés  
o 3.2. Innovatív üzleti környezet megteremtése, továbbfejlesztése  
o 3.3. A vidékgazdaság megerősítése  

IV. Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás  
o 4.1. Egészséges és gondoskodó társadalom  
o 4.2. Intelligens társadalom 

V. Biztonságos környezet, gyógyuló tájak  
o 5.1. Gyógyuló tájak  
o 5.2. Klímatudatos társadalom  

VI. Otthon a XXI. Században  
o 6.1. Városok: központi szerepkörök, élhetőség, vonzerő  
o 6.2. Vidéki és szuburbánus térségek: új egyensúlyok, alkalmazkodás 

 

1.2.9. Európai Unió Duna Régió Stratégiája (2011) 
 
A 14 országot (9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia; és 5 Unión kívüli: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, 
Ukrajna) összefogó stratégia célja 11 szakterületen összehangolni a fejlesztéspolitikákat a régió 
összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése 
érdekében. 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

19 

Magyarország három kiemelt jelentőségű területen vállalt koordinációs szerepet: a fenntartható energia 
használatának ösztönzése témakörben Csehországgal, a vizek minőségének helyreállítása és megőrzése 
fejezeten Szlovákiával, valamint a környezeti kockázatok kezelése területen Romániával közösen. 
 
A Duna Régió Stratégia 4 pillére és prioritási területei: 
 
A) A Duna régió összekapcsolása a többi régióval 
- PA 1/a A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése - belvízi hajóutak 
- PA 1/b A mobilitás és az intermodalitás fejlesztése - vasúti közúti és légi közlekedés 
- PA 2 A fenntartható energia használatának ösztönzése 
- PA 3 A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek egymással való kapcsolatteremtésének 

előmozdítása 
B) Környezetvédelem a Duna régióban 
- PA 4 A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése 
- PA 5 Környezeti kockázatok kezelése 
- PA 6 A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és talajminőség megőrzése 
C) A jólét megteremtése a Duna régióban 
- PA 7 Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az információs technológiák 

segítségével 
- PA 8 A vállalkozások versenyképességének, beleértve a vállalkozások közötti regionális 

együttműködések (klaszterek) fejlesztésének támogatása 
- PA 9 Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés 
D) A Duna régió megerősítése 
- PA 10 Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése 
- PA 11 Együttműködés a biztonság javítása és a szervezett és súlyos bűncselekmények elleni küzdelem 

érdekében 
Forrás: http://dunaregiostrategia.kormany.hu/index 

 

1.2.10. Interreg - Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 
 
Az Európai Területi Együttműködés (INTERREG) a 2014-2020-as időszakra a Növekedési- és Munkahely-
teremtési beruházás mellett a Kohéziós Politika egyik célkitűzése lett. Az Interreg az Európai Unió 
kulcsfontosságú eszköze a partnerek közötti határon átnyúló együttműködés támogatása érdekében. A cél a 
közös kihívások közösen történő kezelése és közös megoldások találása – akár az egészségügy, a kutatás és 
oktatás, a közlekedés vagy a fenntartható energia területén. Az Interreg programok finanszírozása az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió különböző fejlettségi szintű területeinek harmonikus 
fejlesztése érdekében történik. 
 
A magyar-szlovák az Európai Unió egyik leghosszabb belső szárazföldi határvonala, teljes hossza 679 km. A 
programrégió gazdasági és társadalmi helyzet tekintetében meglehetősen heterogén. 
 
A résztvevő közigazgatási egységek a következők: 
Szlovák Köztársaság: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj. 
Magyarország: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, 
Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 
/A nevesített területi egységek közül kettő (Heves megye és Budapest) nem rendelkezik közvetlen 
államhatár-kapcsolattal. Érdekeltségük a területi közelségen és a tapasztalt határ menti hatásokon alapul./ 
 
Az Interreg SKHU Programban támogatásra jogosult NUTS 3 programrégiókat az alábbi térkép ábrázolja: 
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Forrás: http://www.skhu.eu 

Az együttműködési programban a támogatott célok 4 prioritási tengelyre vannak felosztva, ezeken belül a 
támogatható tevékenységek széleskörűek. 
 
1. prioritási tengely: Természet és kultúra 
A prioritás célja a határ menti terület vonzerejének növelése a természeti és kulturális örökség megőrzésével, 
védelmével, népszerűsítésével és fejlesztésével. 
A beruházási prioritáson belül támogatható tevékenységek: 

o kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása; 
o természeti örökség fenntartása és előmozdítása a programterületen; 
o határon átnyúló intézkedési tervek kidolgozása, a régió kulturális és természeti örökségének 

hasznosítására és az idegenforgalomnak a régió természeti és kulturális örökségével való 
kombinációjára irányuló modellek felállítása és kísérleti akciók tesztelése kreatív és művészeti 
tevékenységek révén; 

o helyi bekötő utak tervezése és megépítése, amelyek hozzákapcsolódnak a kulturális és természeti 
örökségekhez, határon átnyúló úti infrastruktúra előkészítése és megépítése; 

o környezetbarát idegenforgalmi termékek és ajánlatok közös kifejlesztése, valamint az ökoturizmus 
határon átnyúló infrastruktúrájának kialakítása; 

o az útépítési tevékenységekhez kapcsolódóan passzív zajcsökkentő megoldások alkalmazása. 
 
2. prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása 
A prioritás egyrészt a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a 
multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával a szlovák-magyar határon elhelyezkedő határátkelők 
sűrűségének növelésére koncentrál, másrészt a határon átnyúló tömegközlekedési és logisztikai 
szolgáltatások javítását célozza környezetbarát és alacsony CO2 kibocsátású közlekedési rendszerek 
fejlesztésével szem előtt tartva a fenntartható regionális és helyi mobilitás elősegítését. 
A beruházási prioritáson belül támogatható tevékenységek: 

o beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki 
tervek kidolgozása, engedélyek beszerzése; 

o határon átnyúló közutak, hidak és kompok, valamint kapcsolódó infrastruktúra építése beleértve 
passzív zaj csökkentésére vonatkozó megoldásokat, közvetlen és egyértelmű kapcsolódással a TEN-T 
hálózathoz; 

o beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, koncepciók kidolgozása: határon átnyúló 
mobilitást akadályozó jogi-közigazgatási jellegű szűk keresztmetszeteket illető ajánlások kidolgozása; 

o határon átnyúló intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kialakítása, utas tájékoztatási rendszerek, 
on-line menetrendek, e-jegykezelés, mobilalkalmazások, közös viteldíjrendszerek; 
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o határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások kialakítása és integrációja, közlekedési társaságok 
alapítása; 

A fenti tevékenységekre fordítható teljes költségvetés: 40 715 389 EUR 
  
3. prioritási tengely: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás 
támogatása 
A prioritás a foglalkoztatás a régiók között egyenlőtlenségeinek csökkentésére fókuszál a foglalkoztatás 
szintjének javítása céljából a programrégióban a határon átnyúló munkaerőpiacok integrálása révén, 
beleértve a határokon átnyúló mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket, a tájékoztató és 
tanácsadó szolgáltatásokat és a közös képzést. 
A beruházási prioritáson belül támogatható tevékenységek: 

o a foglalkoztatást a helyi potenciálra alapozó termékek és szolgáltatások kialakításával megerősítő 
célzott akciók; 

o a munkaerő határon átnyúló mobilitásának javítását megcélzó kezdeményezések és szolgáltatások; 
o konkrét területek korszerűsítéséhez, szerkezeti átalakításához és fenntartható fejlődéséhez 

hozzájáruló, továbbá a munkaerő mobilitásának mérhető javulását eredményező infrastrukturális; 
o közös integrált határon átnyúló foglalkoztatási kezdeményezések elindítása és végrehajtása; 
o a foglalkoztatást előmozdító üzleti szolgáltatások kialakítása és az ehhez szükséges infrastrukturális 

feltételek megteremtése; 
o közös oktatási és képzési programok; 
o támogató menedzsment tevékenység felállítása és működtetése az akcióterv megvalósításának 

idejére, a project közös menedzsment és koordinációs feladatainak ellátására, hátrányos csoportok 
segítése, akciótervek elkészítése és aktualizálása, jelentések elkészítése és kommunikációs 
tevékenységek végrehajtása. 

 
4. prioritási tengely: Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének 
javítása 
A prioritási tengely határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítását és az állampolgárok 
közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítését célozza. 
A beruházási prioritáson belül támogatható tevékenységek: 

o egyes ágazatok különböző szervezetei közötti együttműködési kapacitásnak és együttműködési 
hatékonyságnak erősítése és javítása közös szakmai programokon, képzéseken, tapasztalatcserén, 
kapitalizáción és know-how transzferen, keresztül; 

o közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására, valamint a közös szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek támogatása; 

o a határvidék polgárai közötti fenntartható együttműködés kezdeményezése és megerősítése és a 
programterület társadalmi kohéziójának erősítése a határon átnyúló szolgáltatások fejlődésének 
érdekében; 

Forrás: http://www.skhu.eu/ 

 
ÖSSZEGZÉS: Dorog Város Településfejlesztési Koncepciójának kidolgozása térségi elhatározások keretei 
által meghatározott. Az ismertetett országos és megyei szintű stratégiai dokumentumok mozgástere 
ugyancsak adott volt. Számukra az Európa 2020 dokumentum jelölte ki a kereteket. Látható tehát, hogy 
egy település számára nemcsak a belső adottságok, hanem a külső körülmények szerepe egyaránt 
kiemelkedő, így megismerésük alapvető elvárás. 
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Forrás: OTRT-2013 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

1.3.1 Országos területrendezési terv 
 
Az alábbiakban a törvény Dorog város közigazgatási területét érintő elemeit ismertetjük. 
 
Az Ország Szerkezeti Terve (részlet): 

 
Forrás: OTRT-2013 

 
Dorog városának közigazgatási területét települési, erdőgazdálkodási, vegyes területfelhasználású és 
mezőgazdasági térség teszi ki. 
 
Országos infrastruktúra hálózatok: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2008 és 2013 között a 102-es gyorsforgalmi út főúttá való visszaléptetése látható. 
 
OTRT-BEN SZEREPLŐ, DOROGOT ÉRINTŐ KÖZÚTHÁLÓZATI ELEMEK 
Főutak: 
10. sz. főút: Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Nyergesújfalu –Dunaalmás (1. sz. főút) 
111. sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) – Dorog (10. sz. főút) 
117. sz. főút: Esztergom (111. sz. főút) – Tát (10. sz. főút) 
 
OTRT-BEN SZEREPLŐ, DOROGOT ÉRINTŐ VASÚTHÁLÓZATI ELEM 
Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya: 
Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Esztergom 

Forrás: OTRT-2008 
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OTRT-BEN SZEREPLŐ, DOROGHOZ LEGKÖZELEBB FEKVŐ LÉGI KÖZLEKEDÉSI ELEM 
Országos repülőtér: 
Budapest [Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] 
 
OTRT-BEN SZEREPLŐ, DOROGHOZ LEGKÖZELEBB FEKVŐ VÍZI KÖZLEKEDÉSI ELEM 
Országos jelentőségű kikötő 
Komárom 
 
OTRT-BEN SZEREPLŐ, DOROGHOZ LEGKÖZELEBB FEKVŐ KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI ELEM 
Országos kerékpárút-törzshálózat elem: 
Felső-Dunamente kerékpárút (6-os jelű EuroVelo) 1.A: (Szlovákia és Ausztria) szakaszának Tát-Esztergom 
nyomvonala 
 
Országos övezetek: 
 
Jogszabályi követelmény: 

„12/A. §(1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi övezetek által érintett 
területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatos 
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban 
meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell 
lehatárolni. 
(2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét, a 
kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét, a 
földtani veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét az érintett települések 
közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési tervekben 
alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiterjedésüknek 
megfelelően kell lehatárolni. ” [OTrT 12/A. § (1), (2)] 
„A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási 
területére eső része legfeljebb +/-5%-kal változhat.” [OTrT 12/A. § (4)] 

 
Országos Ökológiai Hálózat: 

A tervlap szerint Dorog város területét az országos 
ökológiai hálózat övezete érinti. 
 
Jogszabályi követelmény: 
„Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan 
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, 
illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 
hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti.” [OTrT: 13. § (1)] 
„Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi 
és a megyei területrendezési tervekben magterület, 
ökológiai folyosó, valamint puffer terület övezetbe kell 
sorolni.” [OTrT: 13. § (3)] 
 
 
 
Forrás: OTRT 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: 
Dorog települését kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nem érinti. 
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Jó termőhelyi adottságú szántóterület: 
Dorog települését jó termőhelyi adottságú szántóterület nem érinti. 
 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: 

A tervlap szerint Dorog Város területét a kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti. 
 
Jogszabályi követelmény: 
„(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2)Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet.” [OTrT: 14. § (1) (2)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTRT 

 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: 

A tervlap szerint Dorog Város közigazgatási 
területét tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete érinti. 
 
Jogszabályi követelmény: 
„(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított 
lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és 
a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében 
a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a 
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba 
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését 
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 
határozhat meg.” 
„(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 

hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” 
[OTrT: 14/A. § (3), (4), (5), (6)] 
 
Forrás: OTRT – 2013 

 
Világörökségi és világörökségi várományos terület: 
Dorog területét világörökségi vagy világörökségi várományos terület övezete nem érinti. 
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Országos vízminőség-védelmi terület: 

A tervlap szerint Dorog Város területét az országos 
vízminőség-védelmi terület övezete érinti. 
 
Jogszabályi követelmény: 
„(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell 
megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet folytatni.” [OTrT: 15. § (2), (3)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: OTRT – 2013 

 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete: 
Dorog területét nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete nem érinti. 
 
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület: 
Dorog területét kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem érinti. 
 

1.3.2 Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve 
 
A területi tervezést megalapozó jogszabály a Területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvény. Az említett törvény alapján alkotta meg az Országgyűlés az Országos Területrendezési Tervről szóló 
2003. évi XXVI. törvényt, továbbá ez jelenti a megyei tervek készítésének alapját is. 
 
Komárom‐Esztergom Megye Területrendezési Tervét a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el. A rendelet kétszer került módosításra. 
Először 8/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelettel, másodszor 25/2011. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelettel. 
A megyei területrendezési tervéhez kapcsolódóan a Megyei Közgyűlés két határozatot is hozott:  

- 266/2011 (XII. 15.) számú önkormányzati határozatot Komárom‐Esztergom Megyei Területrendezési 
Terv módosításához kapcsolódó ajánlásokról;  

- 267/2011 (XII. 15.) számú önkormányzati határozatot Komárom‐Esztergom Megye Területrendezési 
Tervének módosításában foglaltak érvényesítésére és a magasabb rendű jogszabályok 
módosításának kezdeményezésére irányuló intézkedésekről. 

 
Jogszabályi követelmény: 
„(5) Adott térségre vonatkozóan az országos, kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályok, illetőleg a térségi övezeti szabályok közül az 1. § szerinti adottságok és értékek megőrzése szempontjából 
szigorúbb előírásokat kell alkalmazni.” [OTrT 4. § (5)]” 
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(1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:…b) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása során.” [OTrT 30. 
§ (1)] 
„31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: 
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatokat és egyedi 
építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak 
alkalmazásával, valamint az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni; 
az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. mellékletében nem szereplő, de az Országos Szerkezeti Tervben 
feltüntetésre kerülő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos 
Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni, 
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az 
MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, 
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az 
MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 
f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá 
vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az 
MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 
l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni 
és alkalmazni.” [OTrT31/B. §)] 

 

Térségi szerkezeti terv: 

  
Forrás: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési terve - Térségi szerkezeti terv 

 
Komárom-Esztergom megye Térségi szerkezeti tervlapja Dorog területét városias települési térség, 
hagyományosan vidéki települési térség, erdőgazdálkodási térség és vegyes területfelhasználású térség 
kategóriákba sorolja be.  
A város területen veszélyes hulladékártalmatlanítót, kiserőművet, térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó 
hálózatot, valamint térségi szénhidrogén szállítóvezetéket jelöl. 
A közlekedési hálózatok közül főút, térségi mellékút, egyéb országos törzshálózati vasútvonal és térségi 
kerékpárút-hálózati elem található a területén. 
 
Dorog Város területét érintő térségi övezetek: 
 
A megyei övezetek bemutatásánál – az OTrT átmeneti rendelkezéseit követve – kizárólag azok az OTrT-ben 
szereplő, hatályos megyei övezetek szerepelnek, melyek érintik Dorog közigazgatási területét. 
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Magterület és ökológiai folyosó övezete: 
Az övezet lehatárolására a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 
1. mellékletében nevesített államigazgatási szerv, adatszolgáltatása az irányadó. 

Jogszabályi követelmény: 
 
Magterület övezete 
„(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület 
és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes 
fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön 
jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése.” 
 

„(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el… 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.” 
[OTrT 17. §] 
Ökológiai folyosó övezete 
„(1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és 
kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.” 
[OTrT 18. §] 
 

Földtani veszélyforrás területének övezete 

Jogszabályi követelmény: 

25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a 
településrendezési eszközökben kell a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 

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

 

 

 

 

Forrás: Komárom-Esztergom Megye Területrendezési terve 

Forrás: Komárom-Esztergom Megye 
Területrendezési terve 
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ÖSSZEGZÉS: A területrendezési tervek hatályban lévő térségi területfelhasználásai és térségi övezetei 
kerültek vizsgálatra. Az országos övezetek közül az országos ökológiai hálózat, a kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete és az országos 
vízminőség-védelmi terület érinti, míg a megyei övezetek közül a magterület, az ökológiai folyosó és a 
földtani veszélyforrás területének övezete érinti. Ezek egy része korlátozási tényező, amely szabályozási 
vonzattal rendelkezik.  
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1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
 

1.4.1 Tokodaltáró 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2011. (II. 21.) határozatával fogadta el a község 
településszerkezeti tervét és 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a község helyi építési 
szabályzatát.  
Tokodaltáró Doroggal szomszédos délkeleti része beépítésre nem szánt terület: védelmi rendeltetésű 
erdőterület és általános mezőgazdasági terület. Az erdő, a határ menti szakasz egy részén, rekultiválandóként 
jelölt terület, mivel anyagbányaként használták.  
Dorog Tokodaltáróval közös határszakaszán védelmi erdő területek és gazdasági erdő területek fekszenek 
főként, ez alól kivételt képez egy rövid szakasz ahol, különleges intézményi funkciójú zóna fekszik. A közös 
határszakaszt nem érinti, de közvetlenül a közelében fekszik a dorogi veszélyes hulladék égető üzem, melynek 
a puffer zónája érintheti Tokodaltáró közigazgatási területét is. 
Tokodaltáró Községnek Dorog Várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározása nincsen. 

 
1.4.2 Csolnok 
 
Csolnok Község Településszerkezeti Terve 32/2008. (IV. 11.) számú határozattal, Csolnok Településrendezési 
és építési szabályzata 4/2008 (IV. 11.) számú önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra. A szerkezeti 
tervlap alapján a község Doroggal szomszédos területei védelmi és gazdasági rendeltetésű erdőterületek.  
Dorog déli, Csolnokkal határos részén szintén gazdasági és- védelmi rendeltetésű erdőterületek találhatók, 
de egy-egy rövid szakaszon hétvégi házas üdülőterület, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület és kertes 
mezőgazdasági terület is jelen van.  
Csolnok községnek Dorog várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározása nincsen. 
 

Tokodaltáró TSZT részlet 

 

Dorog TSZT részlet 

Forrás: Tokodaltáró hatályos TSZT Forrás: Dorog hatályos TSZT 
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Csolnok TSZT részlet 

 
Forrás: Csolnok hatályos TSZT 

 
Dorog TSZT részlet 

 
Forrás: Dorog hatályos TSZT 

 

1.4.3 Leányvár 
 
Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. (III. 29.) számú határozattal hagyta jóvá a 
község településszerkezeti tervét és 4/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelettel Leányvár helyi építési 
szabályzatát. 
A Doroggal közös rövid határszakaszon a következő besorolású területek találhatóak: korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület, védelmi rendeltetésű erdőterület, közlekedési és közműterület (vízmű) és gazdasági 
terület (kereskedelmi, szolgáltató).  
Dorog Leányvárral szomszédos részén általános mezőgazdasági terület található. 
Leányvár községnek Dorog várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározása nincsen. 
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1.4.4 Piliscsév 
 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 109/2004. (XII. 20.) határozattal hagyta jóvá Piliscsév 
Településszerkezeti Tervét, és 17/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Piliscsév Helyi Építési 
Szabályzatát és Szabályozási Tervét.  
Piliscsév Doroggal szomszédos, rövid határszakaszán mezőgazdasági szántóterület, vízgazdálkodási terület, 
valamint a Kenyérmezei-patak mentén jelölt védőfásítás található.  
Dorog Piliscsévvel szomszédos részén korlátozott használatú mezőgazdasági terület található. 
Piliscsév községnek Dorog várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározása nincsen. 

 
 

Forrás: Hatályos belterületi szabályozási terv Forrás: Hatályos TSZT 

Forrás: Piliscsév hatályos TSZT  Forrás: Dorog hatályos TSZT  

Piliscsév TSZT részlet Dorog TSZT részlet 

Leányvár SZT részlet Dorog TSZT részlet 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

32 

1.4.5 Kesztölc 
 
Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 66/2010. (VII. 19.) számú határozattal fogadta el Kesztölc 
településszerkezeti tervét, míg 6/2010. (VII. 19.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a község helyi építési 
szabályzatát és szabályozási tervét. 
A két település közös szakaszának kesztölci oldalán általános mezőgazdasági terület, zöldterület és 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület helyezkedik el, míg Dorog felől védelmi rendeltetésű erdőterület 
található.  
Kesztölc községnek Dorog várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározása nincsen. 

.  
 

1.4.6 Esztergom – Esztergom-Kertváros 
 
Esztergom város hatályos településszerkezeti tervvel nem rendelkezik, településrendezési eszközeinek 
kidolgozása jelenleg zajlik.  
Esztergom város véleményezés alatt álló településszerkezeti tervén, Dorog város közigazgatási határa 
mentén általános mezőgazdasági terület, kötöttpályás közlekedési terület, zöldterület, kertvárosias 
lakóterület, vízgazdálkodási terület, közúti közlekedési terület, településközponti terület, közjóléti 
rendeltetésű erdőterület és kertes mezőgazdasági terület található.  
Dorogi oldalon közúti közlekedési terület, kertvárosias lakóterület, zöldterület keretezi a közös közigazgatási 
határt. 
Esztergom városának Dorog várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározása nincsen, 
ugyanakkor az Esztergomban tervezett és zajló fejlesztések (pl. közlekedési, turisztikai, intézményi) hatással 
lesznek Dorog életére is. 

Kesztölc TSZT részlet Dorog TSZT részlet 

Forrás: Dorog hatályos TSZT  Forrás: Kesztölc hatályos TSZT  
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Esztergom véleményezés alatt álló TSZT részlet 

 
Forrás: Esztergom város véleményezés alatt álló településszerkezeti terve 

 
Dorog TSZT részlet 

 
Forrás: Dorog hatályos TSZT 

 
ÖSSZEGZÉS: A Doroggal szomszédos települések rendelkeznek hatályos településrendezési eszközökkel. A 
szomszédos településeknek Dorog várost érintő, jelen koncepcióra jelentős hatást gyakorló elhatározásai 
nincsenek, azonban Esztergom tervezett fejlesztései – közelsége révén – hatással lesznek Dorog életére is. 
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1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása  
 

1.5.1 A hatályos fejlesztési koncepció 
 

Dorog város 19/2001 (II.23.) SZ. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének előzményeként 
készült el a Város településfejlesztési koncepciója. 

 

A településfejlesztési koncepció az alábbi megállapításokat tette: 

- A gazdaság szerkezetváltási tendenciája kedvező, az alapanyag termelés (bányászat) aránya csökkent 
és növekszik a feldolgozóipar részesedése.  

- A gazdasági fejlődés következtében a foglalkoztatási lehetőségek bővülése és az ellátás 
javítása/javulása népességvonzó tényezővé válhat. Emiatt szükséges – az ipar területi fejlődésének 
biztosításán túl a lakóterületek igény szerinti bővítése is, ill. új - elsősorban minőségi – lakóterületek 
kialakítása és tartalék területek kijelölése annak ellenére, hogy az ország népessége csökken. 
(Dorogon a kilencvenes évek első felében tapasztalható népesség fogyás megállt.) 

- A városban a minőségi fejlesztéseknek kell előtérbe kerülniük. A környezeti állapot minőségének 
javítására lehetőséget biztosít az alapanyagipar visszafejlődése is. Ugyancsak fontos cél a kvalifikált 
lakosság megtartása és helyben letelepítése, amire csak akkor van esély, ha a környezeti minőség, a 
városkép/városarculat, a kulturális élet, az ellátás és a lakókörnyezet minden igényt kielégítően 
magas színvonalú. 

A koncepció egésze felülvizsgálatra szorul, mind megalapozó adatait, mind jövőképét tekintve. 

 

1.5.2 Integrált városfejlesztési stratégia 
 
Dorog város 2010–2018 közötti időszakra szóló Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Dorog Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2010. (III. 26.) számú határozattal fogadta el. 
 
Jövőkép: 
„Örökségvezérelt és fenntartható fejlődésű kisváros” 
 
Területi célok: 
 
A különböző városrészek lehatárolásával területi célok fogalmazódtak meg. 
 
FALU 
1.1. HUNGÁRIA BÁNYATELEP 
Környezeti terhelés mérséklése.  
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK HUNGÁRIA 
BÁNYATELEP: 
- Bécsi úton közterületi zöldfelület-fejlesztés. 
1.2. VEGYES KERTVÁROS 
Vízbázis védelme. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK VEGYES KERTVÁROS: 
- Karsztkút körüli hidrogeológiai védőidom 
kijelölése. 
1.3. KÁLVÁRIA-HEGYI LAKÓTERÜLET 
Meglévő zöldterület megőrzése. 

FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KÁLVÁRIA-HEGYI 
LAKÓTERÜLET: 
- Kálvária-hegy beépítésre nem szánt, 
szomszédos területének megtartása. 
1.4. VEGYES TÖRTÉNETI TERÜLET 
Közművelődési köztér-fejlesztés 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK VEGYES TÖRTÉNETI 
TERÜLET: 
- Épületfejlesztések (bányatiszti kaszinó 
épületének rekonstrukciója, új rendőrségi 
épület (volt városháza), Schmidt Sándor 
lakóháza). 
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1.5. PRÉSHÁZAS KARAKTERŰ TERÜLET 
Présházas karakter megőrzése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK PRÉSHÁZAS 
KARAKTERŰ TERÜLET: 
- Hagyományos jellegű utcakép támogatása. 
1.6. TEMETŐ TÖMBJE 
Temetőbővítési terület megtartása. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK TEMETŐ TÖMBJE: 
- Temető bővítési területének zöldfelületi 
hasznosítása. 
1.7. TÖMEDÉK-AKNA MENTI GAZDASÁGI 
TERÜLET 
Lakóterület környezeti terhelésének 
mérséklése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK TÖMEDÉK-AKNA 
MENTI GAZDASÁGI TERÜLET: 
- Könyves Kálmán utca, IV. Béla utca zöld sávval 
való izolálása az ipari parktól 
1.8. ÁTALAKULÓ BÁNYAÜZEMI TERÜLET I. 
A barnamezős terület városszövetbe való 
integrálása. 
A bányászathoz kötődő hasznosítatlan, 
minőségi épületek funkcióval való megtöltése. 
Arculaterősítés. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ÁTALAKULÓ 
BÁNYAÜZEMI TERÜLET I.: 
- Intézmények házának kialakítása az egykori 
bánya iroda épületében. 
- Reimann-altáró bányamúzeumként történő 
hasznosítása. 
- Esztergomi úti grafiti kerítés létrehozása. 
1.9. VEGYES KÖZPONTI TERÜLET 
Energia-korszerűsítés. Közösségi közlekedés 
fejlesztése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK VEGYES KÖZPONTI 
TERÜLET: 
- Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése.  
- Buszmegálló rendezése. 
1.10. BÁNYATISZTVISELŐ-TELEP 
Arculatőrzés. 
1.11. ÁTALAKULÓ BÁNYAÜZEMI TERÜLET II. 
Barnamezős, egykori bányaterület 
ötletpályázati javaslatok alapján történő 
rendezése, hasznosítása. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ÁTALAKULÓ 
BÁNYAÜZEMI TERÜLET II.: 
- Piactér megteremtése. 
- Sétány létrehozása. 
- Parkoló fejlesztés. 
- Új lakóterület kialakítása. 

- Kereskedelmi, szolgáltató épületegyüttes 
felépítése. 
- Napenergia-torony felállítása, megújuló 
energia hasznosítása. 
1.12. KÓRHÁZ TÖMBJE 
Intézménykorszerűsítés. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KÓRHÁZ TÖMBJE: 
- Járó beteg szakrendelő felújítása. 
- Kórházkert közparkká átalakítása. 
- Parkoló fejlesztés. 
- Közoktatási infrastruktúra fejlesztése (Zrínyi 
Ilona Általános Iskola). 
- Bécsi udvar II. ütem befejezésének 
támogatása. 
1.13. ÖTHÁZ ÉS KÖRNYÉKE 
Arculatőrzés. 
1.14. VÍZIVÁROS 
Zöldfelület-fejlesztés. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK VÍZIVÁROS: 
- Volt vasúti töltés és lakóterület közötti 
véderdő telepítése. 
1.15. FŐÚT MENTI KERESKEDELEM 
Zöldfelületi arány növelése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK FŐÚT MENTI 
KERESKEDELEM: 
- Fásítás. 
 
KOLÓNIA 
2.1. PETŐFI-TELEP 
A lakóterületek védelme. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK PETŐFI-TELEP: 
- A gazdasági területek menti elválasztó zöldsáv 
fejlesztése. 
2.2. KENYÉRMEZŐI-PATAK MENTI KERTVÁROS 
Kenyérmező-patak vízminőségének – a 
szomszédos településekre való ráhatással 
történő – javítása, ezzel a patak menti 
kertvárosi lakóterület felértékelődése. 
Intézmény-fejlesztés.  
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KENYÉRMEZŐI-
PATAK MENTI KERTVÁROS: 
- Patakpart karbantartása. 
- Vízminőség-védelmi intézkedések 
meghozatalának elérése a patak felső szakasza 
mentén lévő településeknél. 
- Bölcsőde bővítése. 
2.3. CHORIN-TELEP 
Szegregációs kockázat csökkentése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK CHORIN-TELEP: 
- Szociális háló erősítése. 
- Közterület-fejlesztés. 
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2.4. ESZTERGOMI ÚT MENTI GAZDASÁGI 
TERÜLET 
Környezeti terhelés mérséklése. Funkcióváltás. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ESZTERGOMI ÚT 
MENTI GAZDASÁGI TERÜLET: 
- Volán-telep átalakítása. 
2.5. KOLÓNIA DOMINANCIÁJÚ LAKÓTERÜLET 
Arculaterősítés. Szegregációs kockázat 
csökkentése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK KOLÓNIA 
DOMINANCIÁJÚ LAKÓTERÜLET: 
- Zeneiskola kialakítása (Mészáros Lázár utca 
7.). 
- Birkózóklub kialakítása. 
- Közterület-fejlesztés. 
2.6. VOLT BRIKETTGYÁR TERÜLETE 
A volt Brikettgyár barnamezős területének 
hasznosítása. Közösségi közlekedés, közösségi 
terek fejlesztése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK VOLT BRIKETTGYÁR 
TERÜLETE: 
- Intermodális csomópont, új autóbusz-
pályaudvar kiépítése. 
- Multi funkciós csarnok (extrém sport- és 
koncertcsarnok) felépítése. 
- Közoktatási infrastruktúra fejlesztése 
(Zsigmondy Vilmos Gimnázium) 
- Otthon téri emlékkút építése. 
- Útépítés a patak mentén a Mészáros és a 
Wesselényi utca között. 
2.7. ZSIGMONDY VILMOS LTP 
Szegregációs kockázat csökkentése. 
Energetikai korszerűsítés. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ZSIGMONDY VILMOS 
LTP: 
- Szociális háló erősítése. 
- Közterület-fejlesztés. 
- Panel-program. 
2.8. SCHMIDT SÁNDOR LTP 
Energetikai korszerűsítés. Zöldfelület 
fejlesztés. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK ZSIGMONDY VILMOS 
LTP: 
- Panel-program. 
2.9. LAKÓ- ÉS SPORTTELEP 
Közoktatási rendszer infrastruktúra fejlesztése. 
Sport rendszer fejlesztése. 
Közterület fejlesztés.  

FEJLESZTÉSI JAVASLATOK LAKÓ- ÉS 
SPORTTELEP: 
- Önkormányzati intézmények energetikai 
korszerűsítése (Petőfi Sándor Általános Iskola, 
sportcsarnok, tekepálya, irodaház). 
- Sportmúzeum fejlesztése. 
- Közterület-rendezés (Iskola utca) 
2.10. BAROSS GÁBOR LTP 
Energetikai korszerűsítés. Parkolás fejlesztése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK BAROSS GÁBOR LTP: 
- Panel-program. 
- Parkoló bővítés. 
2.11. HOMOKVASÚT MENTI KERTVÁROS 
Lakóterületi fejlesztés. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK HOMOKVASÚT 
MENTI KERTVÁROS: 
- Homokvasút töltésének elbontása, lakótelkek 
kialakítása. 
 
IPARTERÜLET 
Környezeti terhelés mérséklése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK IPARTERÜLET-VR-RE: 
- Mérési rendszer fejlesztése. 
- Lakóterületek zöldsávokkal való izolálása. 
 
VASÚTTERÜLET 
Közösségi közlekedés fejlesztése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK VASÚTTERÜLET-VR-
RE: 
- Intermodális csomópont kialakítása – 
vasútállomás. 
- Gyalogos aluljáró felújítása. 
 
TÖMEDÉKI-DŰLŐ 
Rekreációs lehetőségek bővítése. 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK TÖMEDÉKI-DŰLŐ-
VR-RE: 
- Családi pihenőpark kiépítésének támogatása. 
 
VI. AKNA 
Természeti értékek megőrzése. 
 
IPARI PARK 
Terület- és infrastruktúra-fejlesztés 
FEJLESZTÉSI JAVASLATOK IPARI PARK-VR-RE: 
- Körforgalmi csomópont kiépítése (10. sz. főút 
– 1106 j. bekötőút) 
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Akcióterületek 
A tervezett fejlesztések térbeli elhelyezkedése a város egyes részein sűrűsödést mutat. Az 
akcióterületek kijelölésére ezek alapján került sor. Cél volt az integráltság megteremtése, azaz az 
azonos területre történő több fejlesztés összevonása, ezáltal egymást erősítő folyamatok beindítása. 
 
Tervezett fejlesztések területi elhelyezkedése 

 
Forrás: Dorog IVS 

 

Falu akcióterület: 
Gazdasági funkciót bővít: 
- sétáló utca (piactér) menti üzlethelyiségek 
építése 
- vásárcsarnok építése 
Közösségi funkciót erősít: 
- könyvtár felújítása 
- sport központ felújítása 
Közösségi funkciót bővít: 
- kiállító terem kialakítása 

- házasságkötő terem kialakítása 
Városi funkciót bővít: 
- volt bányairodából intézmények háza 
kialakítása 
- sétány kiépítése 
- felszíni parkoló kiépítése 
- köztér kialakítása 
Közszféra funkciót erősít: 
- rendőrség felújítása 
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- polgármesteri hivatal épületének energetikai 
korszerűsítése 
- közoktatási épületek (Petőfi Sándor, Zrínyi 
Ilona) korszerűsítése 
Kolónia akcióterület: 
Gazdasági funkciót bővít: 
- sétáló utca menti üzlethelyiségek építése 
Közösségi funkciót bővít: 

- extrém sportcsarnok építése 
Városi funkciót bővít: 
- autóbusz-pályaudvar/vasútállomás építése 
- felszíni parkoló kiépítése 
- köztér (Otthon tér) rendezése 
Közszféra funkciót erősít: 
- gimnázium épületének energetikai 
korszerűsítése 

 
 

 
  
 

1.5.3. További hatályos településfejlesztési stratégiák és programok 
 
Dorog városa a település fejlesztését érintő, eddig fel nem sorolt alábbi programokkal rendelkezik: 

- Környezetvédelmi Program 
- Helyi esélyegyenlőségi program 

A felsorolt programokat a 1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése, 1.17. 
Környezetvédelem (és településüzemeltetés), és 1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása fejezetekben ismertetjük 
részletesebben.  
 

1.5.4. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
„Dorog Város Önkormányzata alkalmazza a településfejlesztési megállapodás intézményét. 
Magánbefektetőknek szabályozási tervek finanszírozásába történő bevonására többször is sor került.” 
Forrás: Dorog IVS 

 
ÖSSZEGZÉS: Dorog Város rendelkezik hatályos településfejlesztési és egyéb szakma-specifikus 
koncepciókkal, valamint integrált városfejlesztési stratégiával, melyek jó alapot szolgáltatnak jelen 
koncepció elkészítéséhez. E fejlesztési dokumentumok döntő hányada 2010. után készült el, a tematikához 
kapcsolódó, részletes helyzetfeltáró munkarészekkel együtt. Ennek köszönhetően a város jelenlegi 
helyzete, hiányosságai és lehetőségei több nézőpontból, részletesen feltárásra kerültek.  

Kolónia akcióterület 

Forrás: Dorog IVS Forrás: Dorog IVS 

Falu akcióterület 
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1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 
 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 
Településszerkezeti Terv: 
Alaphatározat: 
Dorog Város Településszerkezeti Tervét Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2001. (II. 23.) Kt. 
határozattal fogadta el. A terv többször került módosításra, teljes körű felülvizsgálatára azonban még nem 
került sor. 
 
Dorog Város Településszerkezeti Terve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi Építési Szabályzat (DÉSZ) és Szabályozási Terv: 
Alaprendelet: 

- Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
14/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 

Módosító rendeletek: 
- 21/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2009. (IX. 11.) számú rendeletének módosításáról 
- 14/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2009. (IX. 11.) számú rendeletének módosításáról 
- 6/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2009. (IX. 11.) számú rendeletének módosításáról 
- 8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2009. (IX. 11.) számú rendeletének módosításáról 
- 22/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet Dorog Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2009. (IX. 11.) számú rendeletének módosításáról  
- 12/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről  
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1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 

Lakóterületek:  
A hatályos TSZT által jelölt lakóterületek legnagyobb része beépült, a földhivatali alaptérkép e területeken 
legnagyobb számban lakóépületet jelöl, de gyakoriak a lakóépületek mellett megjelenő gazdasági- és 
melléképületek. Fejlesztési lakóterületként maradt meg a Kőréti lakópark, amely jelentős infrastrukturális 
beruházási igénnyel rendelkezik.  
 
Településközponti és központi vegyes területek: 
A Településszerkezeti Terv központi vegyes területet a Bécsi út, Iskola utca, Otthon tér, Köztársaság út? 
Bányász körönd mentén, településközpont vegyes területet a Bécsi út, Esztergomi út, Mária utca, Köztársaság 
út mellett jelöl. A kijelölt részek vagy már meglévő intézményeket, kereskedelmi-szolgáltató létesítményeket 
takarnak, vagy ebbe az irányba fejlődő ingatlanokat soroltak be.  
 
Erdő- és mezőgazdasági területek: 
A város területéhez védelmi, gazdasági és turisztikai-egészségügyi-szociális erdőterületek egyaránt tartoznak. 
Mezőgazdasági területek közül általános mezőgazdasági (szántó), kertes mezőgazdasági (volt zártkert), 
korlátozott használatú mezőgazdasági (rét, legelő) területek vannak kijelölve. Az erdőterületek és a 
mezőgazdasági területfelhasználás elsődlegesen Dorog vasútvonaltól délre eső területeire jellemző. A 
szerkezeti terven szereplő erdőterületek aránya messze meghaladja a mezőgazdasági területek arányát. 
Ugyanakkor a valóságban több mezőgazdasági használatban álló ingatlan található a városban, amelyek a 
még igénybe nem vett gazdasági területekhez kötődnek. 
 
Gazdasági területek: 
A hatályos településszerkezeti terv alapján a városban több helyen ipari- és kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület van lehatárolva. 
Ezeknek egy részén tényleges ipari termelés, vagy bányaművelés zajlik (pl. Richter, Baumit). A település 
délebbi területein, a 10 sz. főút külterületi szakasza mentén azonban még meg nem valósult beruházások 
területe látható, melyek nagy része beépítetlen, mezőgazdasági művelésű terület. Ezek a jövőbeli 
beruházásokhoz, telephely szolgáltatásokhoz kiváló alapot nyújtanak.  
 
Különleges területek: 
A TSZT több különböző különleges területet határoz meg. Ezek többnyire általános városi infrastruktúrához, 
vagy térségi ellátáshoz köthető területek, mint sportterület kórház, temető, vízmű, templom, illetve a 
veszélyes hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló különleges terület. 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorog Város rendelkezik hatályos településrendezési eszközökkel. Az elkészülés óta a szerkezeti 
terv, valamint a helyi építési szabályzat több alkalommal került módosításra. A településrendezési 
eszközök felülvizsgálata jelenleg zajlik. A kijelölt, igénybe nem vett gazdasági területek területükben 
elégségesnek tekinthetők, lakóterületi javaslat kidolgozására azonban célszerű sort keríteni. 
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1.7. A település társadalma 
 

1.7.1. Demográfia, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 
életminőség 
 
Demográfia: 
 
Egy település népességszámának alakulását (tényleges szaporodás/fogyás), az élve születések, halálozások 
száma, illetve a vándorlási különbözet határozza meg. A 2018. év eleji, becsült adatok alapján Dorog 
lakossága 11.682 fő volt. (Forrás: KSH) A két legutóbbi népszámlálás lakó- és állandó népességének számát 
és az abból számolt mutatókat a következő táblázat mutatja be. 
 
Dorog város népességszám változása, 2001-2011 

 
Adattípus 

 
2001 

 
2011 

 

Lakónépesség 
2011/2001 % 

Lakónépesség/ 
állandó népesség 

2001 % 

Lakónépesség/ 
állandó népesség 

2011 % 

Állandó népesség (Dorog) 12.623 11.933   

99,88 
 

102,22 
Lakó népesség (Dorog) 12.609 12.199 96,74 

Állandó népesség (megye) 314.358 304.568   

100,71 
 

99,02 
Lakó népesség (megye) 316.590 301.593 95,26 

Állandó népesség (ország) 10.078.138 9.773.777   

101,19 
 

101,68 
Lakó népesség (ország) 10.198.315 9.937.628 97 

Forrás: KSH népszámlálási adatok 
 
A két népszámlálás között a lakónépesség száma 3,26%-kal csökkent. 2011 és 2017 között a negatív tendencia 
visszájára fordult és Dorog népessége enyhe, 0,4%-os növekedést mutatott.  
A lakónépesség és állandó népesség aránya 2001-ben megközelítette, 2011-ben már meg is haladta a 100%-
ot, ami azt jelenti, hogy a munka, tanulás és egyéb okok miatt ideiglenesen a városban lakó népesség száma 
magasabb, mint az állandó népesség. A mutatók alapján következtetni lehet arra, hogy Dorog térségi helyzete 
folyamatosan erősödik. 
 
Dorog népességének alakulása, 1870-2015 

 
Forrás: KSH 
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A természetes szaporodás/fogyás bemutatása országos, regionális, megyei, járási és települési összehasonlításban, 
2005-2015 

 
Forrás: TEIR 

 
A vándorlási egyenleg bemutatása regionális, megyei, járási és települési összehasonlításban, 2005-2015 

 
Forrás: TEIR 

 
A természetes szaporodás/fogyás és vándorlási egyenleg részletes éves mutatóit vizsgálva láthatjuk, hogy a 
természetes szaporodás/fogyás értéke változó mértékben ugyan de mindig negatív, azonban az országos, 
regionális, megyei, és járási mutatóknál többnyire kedvezőbb. Az elvándorlás mértéke változó tendenciát 
mutat, azonban az egyéb térségi szintek trendjei Dorog esetében is kivehetőek.  
 
Dorog város népmozgalmi adatai (2001-2011) 

 Adattípus 2001 2011 

Élve születések (előző népszámlálás óta, fő) 1734 1267 

Halálozások (előző népszámlálás óta, fő) 1635 1563 

Természetes szaporodás (előző népszámlálás óta, fő) 99 -296 

Vándorlási különbözet (előző népszámlálás óta, fő) -288 -114 
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Teljes népmozgalom (tényleges szaporodás, vándorlási 

különbözet) (előző népszámlálás óta, fő) 

 

-189 
 

-410 

Forrás: KSH népszámlálási adatok 
 

A táblázat a két népszámlálás népmozgalmi adataira épül, amiből láthatjuk, hogy mind az élveszületések, 
mind a halálozások számában kedvezőbb a 1990-2001 közötti tendencia, mint az azt követő időszaké. 
Kedvezőtlenebbé vált továbbá Dorogon a természetes szaporodás értéke, mely 2011-ben jelentősen 
csökkent. A vándorlási különbözet ugyan a felére csökkent, de a csökkenő elvándorlások száma nem 
egyensúlyozza ki a természetes népességfogyásból adódó különbséget. 

A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 1057 fő/km2, ami 2001-hez (1092 fő/km2) 
képest kismértékű csökkenést mutat, és egyben a népességszám csökkenésével magyarázható. Ez az érték a 
megyei átlaghoz képest jóval magasabb, és a hasonló méretű városokkal összehasonlítva is kifejezetten 
magasnak számít. Ennek magyarázata Dorog területéből, ipari múltjából és lakásállományának összetételéből 
fakad. 
 
Dorog lakónépességének korösszetétele, 2001 

 
Forrás: KSH népszámlálási adatok 

 
Dorog lakónépességének korösszetétele, 2011 

 
Forrás: KSH népszámlálási adatok 
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A fenti ábra alapján is láthatjuk, hogy 2001 és 2011 között– jelentősen csökkent a fiatalabb és nőtt az idősebb 
korosztályok aránya. Ezt a tendenciát támasztja alá a következő ábra is, amely az öregedési index alakulását 
mutatja be Dorogon 2005 és 2015 között országos, regionális, megyei, és járási összehasonlításban. Az 
öregedési index az idős népesség (60–X éves) arányát mutatja a gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában. 
(Állandó népességből a 100 fő 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma)  

Az öregedési index Dorogon, 2005-2015 

 
Forrás: TEIR 

 
A fenti ábrán láthatjuk, hogy országos tendencia az elöregedés, amely Dorogra is jellemző. 
Dorog helyzete az öregedési index tekintetében 2008 óta kedvezőtlenebb a regionális, megyei, és járási 
viszonyokhoz képest, az országos trendet nagyvonalakban követi, csak kis mértékben tér el tőle. 
Az idősek magas arányával összefüggésben vizsgáltuk az öregségi nyugdíjban részesülő személyek arányát is. 
Dorogon az országos, megyei viszonyokhoz képest az ezer lakosra jutó öregségi nyugdíjban részesülő 
személyek aránya magasabb, ám az elmúlt években csökkenés jellemző, de a felsőbb térségi szintek 
értékeinél még mindig magasabban helyezkedik el. Nemek szerinti eloszlásban látható, hogy öregségi 
nyugdíjban sokkal több nő részesül, mint férfi, 2011 óta a számuk folyamatos növekedést mutat. 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ezer lakosra jutó öregségi nyugdíjban 
részesülők száma 2011- 2015 

 

Öregségi nyugdíjban részesülők száma, 
2011-2014 

Forrás: KSH 

 

Forrás: KSH 
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Nemzetiségi összetétel: 
A lenti táblázat az egyes nemzetiségek arányát mutatja be a lakónépességhez viszonyítva a népszámlálási 
adatok alapján. 
 
 

A nemzetiségek aránya Dorogon a népességen belül 2001,2011 

 2001 2011 

A német kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 4,15% 2,87% 
A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,89% 1,36% 
A szlovák kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,62% 0,71% 
A román kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) 0,07% 0,38% 

Forrás: KSH Népszámlálás 

 
A táblázatban feltüntetett nemzetiségek mellett Dorogon jelen lévő kisebbségek: a bolgár, a lengyel, az arab, 
az orosz, az örmény és az ukrán. A 2001-es népszámláláshoz képest a jelentősebb nemzetiséghez tartozók 
száma növekedett 2011-re, kivéve a német kisebbséget. Kisebbségi önkormányzata a roma, német és örmény 
kisebbségnek van.  
 
Képzettség: 
A lenti táblázat Dorog lakosságának összetételét mutatja be végzettség szerint a 7 éves és idősebbek 
arányában megyei és országos összehasonlításban. 
 
Dorog város lakossága iskolai végzettség szerint a 7 éves és idősebbek arányában megyei és országos 
összehasonlításban 

Adattípus 2001 2011 Változás 
2011/2001 % 

Általános iskola 8. osztályát végzettek       

Dorog 26,2 24,4 93,2 

Megye 27,0 25,5 94,3 

Ország 26,3 25 95,1 

Érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

Dorog 22,6 28,9 127,7 

Megye 20,1 27,2 135,6 

Ország 20,5 27,5 134,1 

Érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

Dorog 24,2 25,2 104 

Megye 24,5 23,5 96 

Ország 21,1 19,5 92,4 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

Dorog 6,6 10,3 154,6 

Megye 7,6 12,0 151,5 

Ország 9,8 15,5 158,2 

Forrás: KSH Népszámlálás 

 
A 2011-es népszámlálás eredményei azt mutatják, hogy a város iskolázottsági mutatói megközelítik a megyei 
és országos mutatókat, ugyanakkor az érettségi nélküli középfokú végezettséggel rendelkezők aránya 
meghaladja mind a megyei, mind az országos értéket. 
 
Ha a 2001 és 2011 közötti változásokat vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy Dorog lakosainak képzettsége 2011-
re az országos és megyei tendenciáknak megfelelően változott: csökkent az általános iskola 8. osztályát 
végzettek aránya. Az országos átlaggal ellentétben itt az érettségi nélküli középfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya nőtt. Növekedett az érettségivel rendelkezők és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
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aránya, ugyanakkor a növekedés mértéke kisebb a megyei, , illetve országos értéknél az egyetemi, főiskolai 
és egyéb okleveleket tekintve. 
A következő ábra szemléletesebben bemutatja az egyes képzettségi csoportok arányát és azok megyei és 
országos átlaghoz viszonyított mértéket 2011-ben. 
 

 
Forrás: KSH népszámlálási adatok 

 

Foglalkoztatottság: 
Dorog foglalkoztatottsági helyzetét szemléltető fontosabb mutatóinak időbeli alakulását a népszámlálási 
adatok szerint a következő táblázatban mutatjuk be megyei és országos összehasonlításban. 
 
Foglalkoztatottság, munkanélküliség, inaktív keresők, eltartottak arányának változása Dorogon 

  2001 2011 

  Dorog Megye Ország Dorog Megye Ország 

Foglalkoztatott (%) 
41,01039 39,15822 36,18509 44,62661 43,0321 39,67469 

Munkanélküli (%) 
2,91855 3,023469 4,081164 5,311911 4,998555 5,720651 

Inaktív kereső (%) 
29,20929 31,23377 32,41262 27,74818 28,51974 29,68241 

Eltartott (%) 26,86177 26,58454 27,32113 22,3133 23,44961 24,92226 

Forrás: KSH népszámlálási adatok 

 
A foglalkoztatottság 2001-ben a megyei és országos átlagnál is magasabb volt Dorogon. 2011-re az országos 
és a megyei mutatók is növekedtek, de Dorog stabilan magasabb foglalkoztatottságot tudott fenntartani 
2011-re is, mint a megyei és országos átlag.  
A munkanélküliség aránya 2001 a magasabb foglalkoztatottságból is adódóan alacsonyabb, mint a 
megyében, vagy az országban. 2011-re azonban a foglalkoztatottság 3%-pontos növekedése ellenére a 
munkanélküliség így is emelkedett, az országos mutató alatt, a megyei érték felett kevéssel helyezkedik el. 
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Az inaktív keresők aránya mindkét időpontban a megyei és országos átlag volt, követve az országos csökkenő 
trendet. (Inaktív kereső az a személy, aki az adatfelvétel eszmei időpontjában kereső tevékenységet nem 
folytatott, ám jövedelemmel (pl. nyugdíj, gyermekgondozási segély) rendelkezik. (Forrás: KSH) 
Az eltartottak aránya az 2001-es népszámlálás során enyhén a magasabb területi szintek átlaga alatt maradt. 
Dorogon csökkent az eltartottak aránya követve ezzel az országos tendenciát, de még így megtartotta 
alacsonyabb arányszámát a megyéhez és országhoz viszonyítva. 
 
Foglalkoztatottság foglalkozási ág szerint: 
 
Foglalkoztatottak megoszlása Dorogon 2001,2011 

  2001 2011 

Foglalkoztatottak száma - Ipar, építőipar (fő) 2775 2753 

Foglalkoztatottak száma - Szolgáltatási jellegű ágazatok (fő) 2377 2664 

Foglalkoztatottak száma - Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás (fő) 19 27 

Foglalkoztatottak száma, (fő) 5171 5444 
Forrás: KSH 

 
Dorogon a foglalkoztatottak száma a két népszámlálás között eltelt 10 évben nőt, ami annak tükrében, hogy 
az állandó-és lakónépesség is csökkent, jó eredmény.  
Az ipari foglalkoztatottak száma közel ugyanannyi a két időpontban, a szolgáltató szektorban létesültek új 
munkahelyek, közel 300. A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma Dorogon az összes foglalkoztatott 
arányában elenyésző. A magas számú ipari foglalkoztatottak a város ipari múltjából adódnak, jelenleg is több 
ipari létesítmény található a településen; Baumit, Richter. 
 
Regisztrált munkanélküliek száma (fő) 
Regisztrált munkanélküli az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 
és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, 
valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony 
kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése 
érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség álláskeresőként 
nyilvántart. 

 
Dorogon a regisztrált 
munkanélküliek száma a 2007-es év 
után gyorsan emelkedni kezdett, 
2009-re közel a duplájára nőtt. 
Azóta folyamatos csökkenés 
figyelhető meg a 2012-es évet 
leszámítva ahol újfent megugrott a 
számuk. 2015-re a 2007-es érték alá 
csökkent a munkanélküliek száma. 
A 2008-2014 közötti hirtelen 
emelkedés összefüggésbe hozható 
a gazdasági válsággal. 
 
 
 
 

 
 
 

Regisztrált munkanélküliek száma Dorogon 

Forrás: TEIR 
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A 180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek az összes 
munkanélküli százalékában mutatót 
jeleníti meg az ábra. 
A tartós munkanélküliek aránya az 
országos értékek alatt teljesít, 
követi a regionális megyei, és járási 
trendeket, melyek értékei nem érik 
el az országos szintet. Azonban az 
imént említett térségi szintek 
arányainál Dorogé magasabb. 
 
 
 

 
 

25 év alatti regisztrált munka-
nélküliek aránya (%) 
25 év alatti regisztrált munka-
nélküliek aránya (az összes 
munkanélküli százalékában).  
A fiatal munkanélküliek a munka 
világába tapasztalat hiányában 
nem tudnak könnyen 
bekapcsolódni.  
Arányuk Dorogon az országos, 
regionális megyei és járási szintek 
felett volt többnyire, de 2013-óta 
az értékszám folyamatos 
csökkenést mutat.  

 

 
 

45 év feletti regisztrált 
munkanélküliek aránya (%) 
45 év feletti regisztrált munka-
nélküliek aránya (az összes 
munkanélküli százalékában). 
A 45 év feletti munkakeresők 
szintén hátrányos helyzetből 
indulnak, nehezebben tudnak újra 
munkához jutni. 
Arányuk egyezik az országos és a 
térségi tendenciákkal. 2007 és 2015 
között 20%-kal nőtt az arányuk! 
 
 

 
 

Tartós munkanélküliek aránya Dorogon 

Forrás: TEIR 

Forrás: TEIR 

25 év alatti regisztrált munkanélküliek aránya 

Dorogon 

45 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya Dorogon 

Forrás: TEIR 
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Jövedelmi viszonyok: 
 
A lakosság jövedelmi helyzetének megítéléséhez az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelmet vizsgáljuk. A 
vizsgált mutatóknak az időbeli alakulását a járási, megyei, regionális, és országos adatokkal való 
összehasonlításával szemléltetjük. 
 
A következő ábra az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem összegének változását mutatja be 2001 és 2013 
között járási, megyei, regionális, és országos összehasonlításban. 

 
Dorog városa követi az országos 
emelkedést a nettó béreket 
illetően. A térségi szintek szintén 
növekednek, meghaladva az 
országos értéket. Dorog stabilan az 
országos, regionális és járási 
szinteken felül teljesít, 
megközelítőleg az átlagos megyei 
szinttel egybevágóan. 
 
 
 
 

 
 

 
Életminőség: 
 
A lakosság életminőségének változását jól követik a lakáskörülményekben és a közművel való ellátottságban 
bekövetkező változások. A következő táblázat a lakásállomány, a háztartások komfortossága, illetve 
közüzemi ellátottság változását mutatja be. 

A háztartások komfortossága, illetve közüzemi ellátottsága, 2001 és 2011 

 
 

Dorogon és a megyében is a 2001 és 2011 közötti időszakban nőt a lakásállomány száma, viszont a népesség 
csökkent, így ez az 1000 lakosra jutó lakások számát is megnövelte. Dorog mindkét népszámlálás alkalmával 
kedvezőbb mutatókkal bírt, mint a megyei átlag.  
A komfort nélküli lakások aránya jóval alacsonyabb, mint a megyei érték, utóbbival egyetemben 
folyamatosan csökken. 
A meleg folyóvízzel ellátott lakások aránya és a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya mutatók 
javultak az évek során, jobb értékeket produkáltak, mint a megyei arányszámok. 
 
 
 

  2001 2011 

  Dorog Megye Dorog Megye 

Lakásállomány (db) 4839 119950 5140 127398 
1000 lakosra jutó lakások száma (db) 383,8 378,9 421,3 418,3 
Komfort nélküli lakások aránya (%) 1,3 5,4 0,75 2,8 
Meleg folyóvízzel ellátott lakások aránya (%) 97,2 92,6 98,0 95,6 
Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 88,1 75,7 95,0 89,5 

Forrás: KSH 

Forrás: TEIR 

Nettó jövedelem alakulása Dorogon 
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1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 

Jelentős társadalmi feszültségek, érdekkonfliktusok nincsenek Dorogon, ugyanakkor jövedelmi, társadalmi, 
kulturális különbségek természetesen jelen vannak az egyes társadalmi rétegek között, amelyek sokszor 
ellentétes érdekekkel, fejlesztési igényekkel bírnak. 

2001 és 2011 között növekedett a városban élő kisebbségek aránya, azonban etnikai konfliktus nem áll fenn. 
A közösségi együttélés szabályait megsértők ellen a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket. A legtöbb 
problémát az alacsony iskolázottság, a mélyszegénység és a munkahely hiánya generálja. 
2011-ben a lakónépesség 36,2%-a római katolikus, 5,6%-a református, 2,1%-a egyéb (evangélikus, görög 
katolikus, egyéb vallási közösséghez, felekezethez tartozó), 1,2% ateista, 21,8 %-a vallási közösséghez, 
felekezethez nem tartozó, 31,6%-a pedig nem kívánt válaszolni a kérdésre. 

Az időskorúak számának változásában enyhe, de folyamatos növekedés figyelhető meg, míg az aktív korúak 
száma csökken, ezáltal nő az időseltartottság. 

Dorogon a helyi identitás meghatározó elemei a vallási és nemzetiségi hovatartozás, a sportélet illetve a 
bányász múlt. A hagyományok és érdeklődési körök fenntartása végett számos vallási közösség, sportegylet 
működik a városban, nem utolsósorban közösségformáló szerepet is szolgálva. Fontos szerepet töltenek be 
a nemzetiségi önkormányzatok által szervezett kulturális programok. 
 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 
 
A települési identitást tápláló értékek a városban: 
 
Identitást formáló tényezők: 

- Egykori szénbányászat központja, bányász, ipari szellemiség  
- Volt és jelenlévő német nemzetiség 
- Sport múlt és jelen: Az egykori Aranycsapat két tagja itt kezdte pályafutását, birkózás, Vidék bajnoka 

futballcsapat 
 
Jelentős művi értékei, nevezetességei: 

- Szent József-plébániatemplom 

- Schmidt-villa 

- Intézmények Háza 

- Hősök tere (I. és II. világháborús emlékmű, 
'56-os emlékkő) 

- Városháza 

- Mária-barlang 

- Kálvária 

- József Attila Művelődési Ház 

- Szent Borbála-bányásztemplom 

- Erdélyi stílusú református templom  

- Jubileum tér és a jubileumi emlékmű 

- Bányász Emlékház 

- Dorogi Sportmúzeum 

- Német Nemzetiségi Emlékház 

- Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum 

 
Kulturális élet: 

- József Attila Művelődési Ház 
 Színházterem 

 Bálterem 
 Moziterem 
 Könyvtár  

- Bányász Zenekar 

- Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum 
- Könyvtár 

- Bál a városért 
- Európa Nap, a Párbeszéd napja 
- Bányásznap 
- Adventi gyertyagyújtó szentmise 
- Karácsonyi gálaműsor 
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Civil szerveződések: 
Dorog városára a sokrétű és sokszínű civil szerveződések magas száma jellemző. A településen jelenleg 65 
darab működő civil szervezet található. Az egyes szervezetek tevékenységi köre nagyon szerteágazó, 
legnagyobb számban a kultúra, a sport, az oktatás és a szakmai, gazdasági érdekképviselet területe tünteti ki 
magát. 
 
Működő civil szervezetek száma a szervezet célja szerinti besorolásban: 

- 14 db kultúra 
- 22 db sport 
- 5 db oktatás 
- 2 db egészségügy 
- 4 db szociális ellátás 
- 2 db polgárvédelem, tűzoltás 
- 4 db környezetvédelem 
- 2 db településfejlesztés, lakásügy 
- 6 db szakmai, gazdasági érdekképviselet 
- 2 db politika 
- 2 db érdekképviselet. 

Forrás: Civil Információs Portál, http://civil.info.hu/civil-szervezetek 

Alapítványok: 

- A Zrínyi Ovisok Egészségéért Alapítvány 
- Dorog Tisztaságáért Környezetvédelmi Alapítvány 
- Dorogi Bányász Nyugdíjas Alapítvány 
- Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány 
- Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány 
- „Dorog és Vonzáskörzete Közbiztonságáért” Alapítvány 
- Dorogiak Dorogért Alapítvány 
- Dorog Vidéki Református Alapítvány 
- Eötvös Alapítvány a Gyerekekért 
- Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb Jövőért Alapítvány 
- Ifjú Muzsikusok Dorogi Alapítványa 
- Kláthik Mária Alapítvány 
- Nap-Út Alapítvány 
- Pro Scola Nostra Alapítvány  
- Szimbiózis Településfejlesztési Alapítvány 
- „Tehetség el nem vész” Alapítvány 
- Téli Sport Alapítvány 
- Zöld Levelecske Nyílt Alapítvány 

Közalapítványok: 
- Dorog Kommunális Közalapítvány 
- Dorog Város Kulturális Közalapítvány 
- Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 

Szakszervezet: 
- Bányász Szakszervezeti Szövetség 

 
A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében megvalósult 
együttműködések: 
 
Dorog Város önkormányzata  

- Adventi Vásár, Idősek Karácsonya, Karácsonyi Gála  
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Tábita Szociális Szolgáltató  
- Feladat-ellátási szerződéssel látja el a házi segítségnyújtás feladatait. 

Vöröskereszt Dorogi Szervezete 
- Adománygyűjtés 
- Tartós élelmiszerosztás 
- Véradások szervezése 
- Közösségi szolgáltatások 
- Jótékonysági estek szervezése (alkohol- és szenvedélybetegek segítése) 

Máltai Szeretetszolgálat 
- Adományok, kapcsolattartás, családi nap szervezése. 

Dorog Város Barátainak Egyesülete 
- Egyesületi estek 
- Kirándulások szervezése 
- A kutató gyerekek tudományos konferenciája 
- Kulturális örökség napok 

Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 
- Turizmusfejlesztés 
- Szervezés 
- Turisztikai tevékenységek összehangolása 
- Városi gyermeknap szervezése 
- Kosbor 
- Pilisi bicajnap 

Új-Hullám Sport Egyesület 
- Úszóbajnokság dorogi fordulója  

Dorogi Futókör  
- Farsangi jelmezes futás 
- Országfutás 
- Nyuszitojás kereső futás gyerekeknek 

Dorogi József Attila Művelődési Ház  
- Márton-napi libakergetés 
- Mikulásfutás Gyermekszínház 
- Bányásznap 
- Zene világnapja 
- Idősek világnapja 
- Kórustalálkozó 
- Adventi gyertyagyújtó 
- Karácsonyi Gála 

IPOSZ — Dorog  
- Pályaválasztási tanácsadás, Kézműves tárlat  

Petőfi Sándor Óvoda 
- Apa-kupa, Márton-napi lampionos felvonulás 

Dorog Város Egyesített Sportintézménye 
- Dorogi túra7 
- Fürdők éjszakája 
- Lady's Day 
- Városfutás  
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Védőnői Szolgálat  
- Pöttöm Klub 
- Anyatejes világnap 
- Érkezik a Mikulás.  

Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
- Tavaszi koncert  

 
ÖSSZEGZÉS: Dorog lakónépességére a csökkenő tendencia jellemző, melynek oka a természetes fogyás és a 
negatív vándorlási egyenleg. A lakónépességen belül nő a 60 évnél idősebb lakosok száma, az öregedési 
index értéke a térségi szinteknél kedvezőtlenebb, az országos értékkel hozzávetőlegesen megegyezik. 
Dorog lakossága, a statisztikák alapján, az országos átlaghoz hasonló képzettséggel rendelkezik, az 
érettségivel rendelkezők aránya kis mértékben magasabb az országos átlagnál, a szakmai oklevéllel 
rendelkezők (érettségi nélkül) és száma ellenben magasabb. Dorog az egyetemi végezettséget tekintve 
enyhe lemaradást mutat az országos átlaghoz képest. A lakók jövedelmi viszonyai az országos átlagnál 
magasabbak. A lakások komfortfokozata 2001 és 2011 között javult. Jelentős társadalmi feszültségek, 
érdekkonfliktusok nincsenek Dorogon. A város értékekben, nevezetes eseményekben, rendezvényekben 
bővelkedik, melyek a települési identitást erősítik. 
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1.8. A település humán infrastruktúrája 
 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 

Óvodák: 
 
Dorogon az óvodai feladatellátás jelenleg 4 intézményben történik, amelyek közül 3 a város, egy pedig a 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt. fenntartásában. Az óvodák területi elhelyezkedése a városon belül 
egyenletes. 

 

Óvodai nevelés feladat ellátási helyei, 2017 

Az intézmény 
megnevezése 

Fenntartó 
megnevezése 

Férőhelyek 
száma 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár 
NyRt. 2. sz. Óvoda 

részvénytársaság 78 

Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda önkormányzat 75 

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda önkormányzat 145 

Dorogi Hétszínvirág Óvoda önkormányzat 198 
Forrás: Oktatási Hivatal, https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku 

 
Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő) 

Dorogon az óvodai férőhelyek 
kihasználtsága 90% feletti, vagy 
meghaladja a 100%-ot, azaz egy 
hivatalos férőhelyre több gyerek jut. 
A járási, megyei, és regionális átlagok 
az országos érték alatt helyezkednek 
el, de Dorog az összes vizsgált területi 
szintnél rosszabb helyzetben van.  
Helyzete a térséghez viszonyítva nem 
elégséges. 
 

 

 

Az egyes óvodák különböző nevelési sajátosságokkal rendelkeznek: a környezet megismerésére-, a természet 
szeretetére-, védelmére- és az egészséges életmódra nevelés, személyre szabott nevelés, nyelvoktatás, 
zeneoktatás, néptánc.  
 
 
Általános iskolák: 
 
Az általános iskolai oktatás 7 feladat ellátási helyen, 2 intézmény keretében működik Dorogon.  
Az iskolák a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működnek. 
 
 

Forrás: TEIR 
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Általános iskolai nevelés-oktatás feladat ellátási helyei Dorogon 

A feladat ellátási hely megnevezése Az intézmény megnevezése Fenntartó megnevezése 
Férőhelyek 

száma 

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános 
Iskola Eötvös József Tagiskolája 

Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Általános Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

600 

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános 
Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 

Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Általános Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

300 

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános 

Iskola 

Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Általános Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

400 

Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Általános 
Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 

Telephelye 

Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Általános Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

60 

Forrás: Oktatási Hivatal, https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku 

 
Diákok szám a nappali oktatásban, és számítástechnikai ellátottságuk 

 Mutatók 

Időszak 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

Napközis általános 
iskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) 

Más 
településről 

bejáró 
általános 

iskolai tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 
(fő) 

Számítógépek 
száma az általános 

iskolai feladat 
ellátási helyeken 

(db) 

Számítógépet 
használó tanulók 

száma az 
általános iskolai 
feladat ellátási 

helyeken 

2001. év 1651 549 - - - 

2002. év 1634 525 - - - 

2003. év 1558 687 - - - 

2004. év 1484 517 - - - 

2005. év 1420 527 - - - 

2006. év 1325 500 390 - - 

2007. év 1276 526 390 135 697 

2008. év 1243 520 392 125 737 

2009. év 1252 578 359 182 747 

2010. év 1228 560 381 82 910 

2011. év 1238 612 412 86 925 

2012. év 1232 645 418 94 931 

2013. év 1239 616 441 91 912 

2014. év 1287 743 440 91 932 

2015. év 1264 709 450 84 925 
Forrás: TEIR 

 

Zeneiskolák: 
 

A Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészeti oktatásban részesíti az ott tanuló 
diákokat. 
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Zeneiskolai nevelés-oktatás feladat ellátási helyei Dorogon 

A feladat ellátási hely megnevezése 
Az intézmény 
megnevezése 

Fenntartó megnevezése férőhelyek száma 

Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Dorog Bécsi úti 

Telephelye 

Dorogi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

18 

Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Dorogi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

387 

Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Dorog Iskola utcai 

Telephelye 

Dorogi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

10 

Forrás: Oktatási Hivatal, https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku 

 

Középiskolák: 
 
A középfokú oktatás Dorogon 2 feladat ellátási helyen, 2 intézmény keretében valósul meg. Ezek gimnáziumi 
és szakgimnáziumi képzést nyújtanak. 
 
Középiskolai nevelés-oktatás feladat ellátási helyei Dorogon 

A feladat ellátási hely 
megnevezése 

Az intézmény megnevezése Fenntartó megnevezése 
férőhelyek 

száma 

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, 
Informatikai és Egészségügyi 

Szakgimnázium 

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, 
Informatikai és Egészségügyi 

Szakgimnázium 

Tatabányai Tankerületi 
Központ 

435 

Balassi Bálint Gimnázium Dorogi 
Tagintézménye 

Balassi Bálint Gimnázium 
Sziltop Oktatási Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

280 

Forrás: Oktatási Hivatal, https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku 

 
Nappali oktatásban tanuló diákok száma Dorogon 

Időszak 
Középiskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban 

Gimnáziumi tanulók 
száma a nappali 

oktatásban 

Szakközépiskolai tanulók 
száma a nappali 

oktatásban 

Más településről bejáró 
középiskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban (fő) 

2001. év 264 206 58 175 

2002. év 297 213 84 195 

2003. év 348 238 110 213 

2004. év 354 229 125 226 

2005. év 352 226 126 217 

2006. év 371 242 129 244 

2007. év 341 219 122 221 

2008. év 355 237 118 251 

2009. év 341 230 111 235 

2010. év 359 248 111 259 
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2011. év 330 218 112 240 

2012. év 295 175 120 192 

2013. év 291 168 123 193 

2014. év 269 190 79 185 

2015. év 285 237 48 204 

Forrás: TEIR 

 
A középiskolai tanulók számában az elmúlt években változó tendencia figyelhető meg. 2001-ben 264 diák 
vett részt az oktatásban, 2006-ban 371, azonban 2015-ben már csak 285 fő. Az egyes képzési formákat 
tekintve a gimnáziumi tanulók száma kisebb-nagyobb változásokkal stagnál, míg a szakközépiskolai tanulók 
száma növekedésnek indult, majd számuk enyhe csökkenésbe kezdett. A más településről bejáró 
szakközépiskolai tanulók száma az elmúlt időszakban viszonylag állandó. 
 
Felsőoktatás: 
 
Dorog nem rendelkezik felsőoktatási intézménnyel. 
 
Egészségügy: 
 
Dorogon mind az egészségügyi alapellátáshoz mind a szakellátáshoz való hozzáférés biztosított. Jelenleg 5 
felnőtt háziorvosi körzet és 2 gyermek háziorvosi körzet működik. A fogorvosi alapellátás területén 3 körzet 
elégíti ki a lakossági szükségleteket. Az orvosi ügyelet biztosított. A településen mentőállomás is üzemel.  
 

A városban 5 körzetben működik védőnői szolgálat, mely mellet egy iskolai védőnőszolgálat is a lakosok 
rendelkezésére áll. Tevékenységükkel a város egészét lefedik, az érintett családok (anyák, várandósok, 
gyermekek) részére elérhetőek. A településen 3 gyógyszertár működik, ügyelettel. 
 
A városban működik a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő. Korábban önkormányzati 
tulajdonban állt azonban, 2012 tavaszától állami tulajdonba került, 2013-ban költségvetési intézménnyé 
alakították. A szakkórház Dorog, és környező település lakosainak (~41 000 fő) nyújt teljes körű járó beteg 
szakellátást, gondozást, szűrővizsgálati lehetőségeket. A kórház a krónikus és/vagy idős betegek korszerű 
ellátását végzi 125 ágyon és két osztályon. (krónikus belgyógyászat és ápolási osztály). Az intézmény közel 
300 millió forint támogatás nyert korszerűsítésre az Európai Unió támogatásával, és az önkormányzat ezt 
további 60 millió forinttal egészítette ki. 
 
A Szent Borbála kórházban az alábbi szolgáltatások állnak rendelkezésre: 
 

- érsebészet 
- belgyógyászat  
- bőr- és nemibeteg-ellátás  
- bőrgyógyászat  
- endokrinológia, anyagcsere és 

diabetológia  
- fizioterápia-gyógytorna  
- fül-orr-gégegyógyászat  
- fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi 

tevékenységként)  
- gasztroenterológia  
- gyógytorna  

- gyermek-tüdőgyógyászat  
- klinikai onkológia  
- menopauza és oszteoporózis rendelés  
- nemibeteg-gondozás  
- neurológia 
- ortopédia  
- orvosi laboratóriumi diagnosztika  
- pszichiátria  
- pszichiátriai gondozás  
- röntgendiagnosztika  
- reumatológia  
- reumatológia  
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- sebészet  
- szülészet-nőgyógyászat  
- szemészet  
- tüdőgyógyászat  

- tüdőgondozás  
- teljes körű ultrahang-diagnosztika  
- terhesgondozás (orvosi)  
- urológia 

Forrás: http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas 

 

A település lakossága a következő ellátási intézmények körzetébe tartozik: 

Szolgáltató neve Szakma kódja, neve 

Nyírő Gyula Kórház 1801 Addiktológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0109 Allergológia és klinikai immunológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0109 Allergológia és klinikai immunológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0101 Angiológia, phlebológia, lymphológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0101 Angiológia, phlebológia, lymphológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 7305 Ápolás, szakápolás 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1700 Arc-állcsont-szájsebészet 

Semmelweis Egyetem 1700 Arc-állcsont-szájsebészet 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0100 Belgyógyászat 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0100 Belgyógyászat 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0800 Bőr- és nemibeteg ellátás 

Semmelweis Egyetem 0800 Bőr- és nemibeteg ellátás 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0509 Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 0509 Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 0215 Csecsemő és gyermek szívsebészet 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 0500 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
0515 Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív 
terápia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
0515 Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív 
terápia 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 0503 Csecsemő- és gyermekkardiológia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0503 Csecsemő- és gyermekkardiológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2001 Égéssebészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2001 Égéssebészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0103 Endokrinológia és anyagcsere és diabetológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0103 Endokrinológia és anyagcsere és diabetológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0203 Érsebészet 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 0203 Érsebészet 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 7306 Felnőtt hospice-palliatív ellátás 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0600 Fül-orr-gégegyógyászat 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0600 Fül-orr-gégegyógyászat 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0600 Fül-orr-gégegyógyászat 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0104 Gasztroenterológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0104 Gasztroenterológia 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 2203 Gasztroenterológiai rehabilitáció 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 2203 Gasztroenterológiai rehabilitáció 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 2203 Gasztroenterológiai rehabilitáció 

Szent Imre Kórház 0106 Geriátria 

Szent Imre Kórház 0106 Geriátria 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 2207 Gerincvelő sérültek rehabilitációja 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2303 Gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció 

Semmelweis Egyetem 2300 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 
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Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 2301 Gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2002 Gyermek plasztikai és égéssebészet 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2205 Gyermek rehabilitáció 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 2205 Gyermek rehabilitáció 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0505 Gyermek-gasztroenterológia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0505 Gyermek-gasztroenterológia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0511 Gyermekneurológia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0511 Gyermekneurológia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0506 Gyermeksebészet, ideértve gyermekurológia 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0506 Gyermeksebészet, ideértve gyermekurológia 

Semmelweis Egyetem 0508 Gyermekszemészet 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 0504 Gyermek-tüdőgyógyászat 

Semmelweis Egyetem 0504 Gyermek-tüdőgyógyászat 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 0102 Haematológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0102 Haematológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0102 Haematológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0204 Idegsebészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0204 Idegsebészet 

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 1600 Infektológia 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 1600 Infektológia 

Betegápoló Irgalmas Rend 4000 Kardiológia 

Betegápoló Irgalmas Rend 4000 Kardiológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 4000 Kardiológia 

Mátrai Gyógyintézet 4003 Kardiológiai rehabilitáció 

Szent Margit Kórház 4003 Kardiológiai rehabilitáció 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1200 Klinikai onkológia 

Országos Onkológiai Intézet 1200 Klinikai onkológia 

Uzsoki Utcai Kórház 1200 Klinikai onkológia 

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 2201 Mozgásszervi rehabilitáció 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2201 Mozgásszervi rehabilitáció 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2201 Mozgásszervi rehabilitáció 

Szent Margit Kórház 0105 Nephrológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0105 Nephrológia 

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 0900 Neurológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0900 Neurológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0900 Neurológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0406 Nőgyógyászat 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0406 Nőgyógyászat 

Parádfürdői Állami Kórház 0406 Nőgyógyászat 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0406 Nőgyógyászat 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1000 Ortopédia 

Uzsoki Utcai Kórház 1000 Ortopédia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0502 PIC 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0502 PIC 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2000 Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 2000 Plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
2208 Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus 
csontfolyamatok utáni rehabilitáció 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1800 Pszichiátria 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak 1800 Pszichiátria 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1800 Pszichiátria 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1800 Pszichiátria 

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

1804 Pszichiátriai rehabilitáció 
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Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

1804 Pszichiátriai rehabilitáció 

Nyírő Gyula Kórház 1804 Pszichiátriai rehabilitáció 

Betegápoló Irgalmas Rend 1400 Reumatológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1400 Reumatológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1400 Reumatológia 

Uzsoki Utcai Kórház 0200 Sebészet 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0200 Sebészet 

Szent Borbála Kórház 0901 Stroke ellátás 

Országos Onkológiai Intézet 1201 Sugárterápia 

Uzsoki Utcai Kórház 1201 Sugárterápia 

Misszió Egészségügyi Központ 2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja 

Pécsi Tudományegyetem 2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, 
polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja 
gyermekkorban 

Uzsoki Utcai Kórház 0700 Szemészet 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0700 Szemészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0205 Szívsebészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0405 Szülészet 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 0405 Szülészet 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1002 Traumatológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1002 Traumatológia 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 1002 Traumatológia 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 0202 Tüdő- és mellkassebészet 

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 0202 Tüdő- és mellkassebészet 

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet 1900 Tüdőgyógyászat 

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 1900 Tüdőgyógyászat 

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 1900 Tüdőgyógyászat 

Mátrai Gyógyintézet 1903 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció 

Mátrai Gyógyintézet 1903 Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1100 Urológia 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1100 Urológia 

Forrás: http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?17 
 
Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

 
Forrás: TEIR 
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Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma Dorogon 2013-ig jelentősen jobb helyzetben volt 
az országos és térségi átlagokhoz képest, azóta viszont helyzete romlott, hátrányosabb helyzetbe került a 
többi területi szinthez képest. 
 
Prevenciós tevékenységek: 
 
Dorog városa széleskörű sportolás-kultúrájának köszönhetően számos klubbal, egyesülettel, és 
tömegsportrendezvénnyel szolgál az ott élők számára. A sportoláshoz kötődő szervezetek és rendezvények a 
sérüléseket megelőzendő óvintézkedésekről, és az egészséges életmódról nyújtanak tájékoztatást.  
 
Szociális közszolgáltatások: 
 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években többször is módosították, 
melynek részletes szabályozását Dorog Város Önkormányzatának 7/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
a „Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve 
szolgáltatások igénybevételéről”, 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete a „Térségi Szociális Alapellátó 
Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról”, valamint 
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete „a települési támogatások rendjéről” tartalmazza. 
 
E szerint a szociális alapszolgáltatások közé tartozik a házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, napi 
egyszeri meleg étkezés, személyes gondoskodás. 
 
Települési támogatás 
 
Települési támogatás az alábbi létfenntartási veszély, vagy létfenntartási gond esetén igényelhető: 

a) Egészségi állapot megromlása miatt kialakult létfenntartási nehézség, 
b) Lakhatási feltételek veszélybe kerülése miatt kialakult létfenntartási nehézség, 
c) Foglalkozási helyzet megrendüléséből fakadó létfenntartási nehézség, 

 
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

Szolgáltató neve 
Szolgáltató 

címe 
Szolgáltatás Ellátási terület Fenntartó 

Dorog és Térsége 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Bécsi út 79-81 
Családsegítés és 

gyermekjóléti 
szolgáltatás 

AnnavöIgy, Bajna, Csolnok, Dág, 
Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, 
Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, 

Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny. 

Dorogi Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Forrás: Dorog.hu 
 
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 

Szolgáltató neve Szolgáltató címe Szolgáltatás Ellátási terület Fenntartó 

Dorog és Térsége 
Szociális 

Alapellátó 
Szolgálat 

Dorog, Schmidt Villa 
Kert 3 

szociális 
étkeztetés, idősek 
nappali ellátása, 

házi 
segítségnyújtás 

Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, 
Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, 
Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, 

Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny. 

Dorogi Többcélú 
Kistérségi Társulás 

Forrás: Dorog.hu 
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Dorog Város Egyesített Sportintézménye 

Szolgáltató neve Szolgáltató címe Szolgáltatás Ellátási terület Fenntartó 

Dorog és Térsége 
Szociális 

Alapellátó 
Szolgálat 

Iskola u. 1. 
Egyesületi, verseny, szabadidő- és 

tömegsport szolgálatában álló 
intézmények üzemeltetése 

Dorog Önálló 

Forrás: Dorog.hu 

 
Idősek Klubja 

Szolgáltató neve Szolgáltató címe Szolgáltatás 

Idősek Klubja Borbála ltp. 3o 
Étkezés biztosítása, személyi higiénia biztosítása, programok, szabadidős 
tevékenységek, kirándulások szervezése, érdekképviselet, egészségügyi 

ellátás 

Forrás: Dorog.hu 

 
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 

Szolgáltató neve Szolgáltató címe Szolgáltatás Ellátási terület 

Dr. Mosonyi 
Albert Gondozási 

Központ 
Otthon tér 3. 

Személyes szolgáltatások nyújtása 
az ellátást a szociálisan segítséget 

igénylő lakosság részére 

Dorog, Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, 
Epöl, Kesztölc, Leányvár Máriahalom, 

Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, 
Tokodaltáró, Úny, Bajót, Dömös, 

Esztergom, Lábatlan, Mogyorósbánya, 
Nyergesújfalu, Pilismarót, Süttő, Tát 

Forrás: Dorog.hu 

 
Egyes önkormányzati szociális intézmények főbb kihasználtság adatait mutatják a következő táblázatok. 
 

 

Tartós bentlakásos és 
átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézményeinek 
kihasználtsága (%) 

Idősek nappali ellátásában 
engedélyezett férőhelyek 

kihasználtsága (%) 

Működő bölcsődei 
férőhelyek kihasználtsága 

(%) 

2006 98 95 120 

2007 101 95 150 

2008 103 100 150 

2009 93 100 125 

2010 101 100 125 

2011 96 100 62 

2012 97 110 106 
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2013 96 107 100 

2014 101 110 100 

2015 99 117 88 

Forrás: Dorog.hu 

 
Bölcsődei nevelés feladat ellátási helyei, 2017 

Az intézmény 
megnevezése 

Fenntartó 
megnevezése 

Férőhelyek száma 

Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde önkormányzat 52 

Forrás: Dorog.hu 

 
Jelenleg Dorogon egy bölcsőde üzemel, melyet Európai Uniós társfinanszírozás keretében hoztak létre, majd 
2011-ben bővítették 28 férőhellyel. A bővítés előtt volt, hogy 150%-os volt a kihasználtsága! A bővítés után 
ez az arány enyhült, azóta a kihasználtság 100% körülire tehető. 
 
A táblázatból azt láthatjuk, hogy a szociális intézmények kihasználtsága igen magas, több esetben túlterhelt.  
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeinek kihasználtsága 100% körül (93 és 101% 
között) mozog. Az Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek kihasználtsága 2008 óta 100%-on, 
illetve több mint 10%-os túltelítettségen üzemel. 
 
Közösségi művelődés, kultúra 
 
Dorogon az alábbi kulturális események kerülnek rendszeresen megrendezésre: 

- Bányász Nap 
- Európa Nap, a Párbeszéd Napja 
- Adventi gyertyagyújtó szentmise 

 
A Dorogi József Attila Művelődési házban több kulturális program, foglalkozás is igénybe vehető: 

- Bányász fúvószenekar 
- Képzőművész szakkör 
- Különböző tánccsoportok 

 
Forrás: Dorog.hu 

 
A közösségi művelődésre és a kulturális szolgáltatásokra a 1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 
(történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil 
szerveződések, vallási közösségek stb.) című fejezetben tértünk ki. 
 
A legfontosabb rendezvények 
 
Dorogon éves szinten megrendezésre kerülnek a következő események: 

- Bányász Nap  
- Bál a városért 
- Európa Nap, a Párbeszéd Napja 
- Adventi gyertyagyújtó szentmise 
- Karácsonyi gálaműsor 
- MindenKOR Mozgásban! rendezvénysorozat 

 
Forrás: Dorog.hu 
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Sport 
 
Dorog Város életében a sport jelentős szerepet tölt be, a városi identitás szerves része. A város jelentős sport 
múlttal, és figyelemreméltó jelennel rendelkezik. 

Dorog Város Egyesített Sportintézménye egy közfeladatot ellátó, önállóan működő intézmény, amely 2012. 
április 1-jén alakult. Célja és fő feladata Dorogon az egyesületi, verseny, szabadidő- és tömegsport 
szolgálatában álló intézmények üzemeltetése. Dorog Város Egyesített Sportintézménye a létesítmények 
fenntartása és üzemeltetése mellett a civil kezdeményezések felkarolását és segítését is végzi.  

Fenntartásába tartozó létesítmények:  
- Dorog Városi Uszoda  
- Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion és műfüves labdarúgó pályák,  
- Városi Tekepálya,  
- Városi Teniszpályák,  
- Városi Sportcsarnok,  
- DOKI Eötvös József Általános Iskola tornaterem,  
- DOKI Zrínyi Ilona Általános Iskola tornaterem,  
- DOKI Pedagógiai Szakszolgálat tornaterem. 

 
Forrás: Dorog.hu 

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára. 
 
A helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, 
amelyek HEP elkészítésének alapját képezik. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a 2014-2019-es évekre határoz meg célkitűzéseket és feladatokat.  

Dorog Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a HEP 

helyzetelemzésében feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai: 

- mélyszegénységben élők 
- romák 
- gyermekek 
- nők 
- idősek  
- fogyatékkal élők 

 
Mélyszegénységben élők: 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők, 
közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás 
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az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia megállapítása szerint ma Magyarországon kb. 3 millió ember 
a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen 
sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren 
ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem 
lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség 
javításától. A romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is 
a legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak. 

Az önkormányzat a – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 15. §-a alapján 
feladat- és hatásköreinek ellátása során jogszabályban meghatározott módon és mértékben biztosítja a 
közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 8.§-a értelmében 
az önkormányzat: 

- közfoglalkoztatást szervez 
- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását 
- döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 

következményeit 
- az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt 

 
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység  
 
A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, 
majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) számú határozatával a „Legyen jobb a Gyermekeknek 2007- 2032.” 
Nemzeti Stratégiát. Fő cél, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek 
fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre vonatkozik, de azokra a gyermekekre kell a hangsúlyt helyezni, 
akiknek érdekei a legjobban sérülnek. A szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve alacsony munkaintenzitású 
családban él. A társadalmi juttatások szegénység csökkentő hatását tekintve uniós összehasonlításban igen 
jól áll Magyarország. A pénzbeli juttatásoknak jelentős jövedelemkiegészítő hatásuk van. Az alacsony 
jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre jutó havi jövedelem 
összege és a vagyoni helyzet alapján kerül megállapításra. Célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 
Ennek formája: 

- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény 
- pénzbeli támogatás 
- jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény 

 
A HEP gyermekekre vonatkozó főbb pontjai: 

- Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
- A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
- A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 

lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 
A Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így 
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka 
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egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a 
munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai, vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, 
felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

A HEP a nők helyzete, esélyegyenlősége vonatkozó főbb pontjai: 
- A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
- Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
- A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
- Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
- A nők helyzete a helyi közéletben 
- A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 
 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális változása: az idősebb 
korú munkavállalók (55-64) száma növekszik, az idős (65-79) és nagyon idős (80+) népesség aránya is egyre 
magasabb, ezzel egyidejűleg a munkaképes korú lakosság száma csökken. 
Dorogon a nyugdíjasok aránya a város lakosságából 27%. Az öregedési index 100% körül van, nem túl nagy 
mértékben, de az elöregedés irányába indult meg a népesség. Lényegesen magasabb a nyugdíjban részesülő 
nők aránya. 
 
A HEP az idősek helyzete, esélyegyenlősége vonatkozó főbb pontjai: 

- A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

- Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
- Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
Fogyatékos személy az, aki érzékszervi – látás-, hallás-, mozgás –, értelmi képességeit jelentős mértékben, 
vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára 
tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. Az Európai Unióhoz való csatlakozás 
egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a fogyatékossággal élő emberek számára – megteremtődjön 
az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén, a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és 
közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a 
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Magyarországon a legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint 457 ezer fogyatékos ember van, az aktív korú megváltozott munkaképességű 
személyek száma pedig 700 ezer körül. Az Európai Unióban e populáció 40%-a dolgozik, Magyarországon ez 
az arány mindössze 7-9%. 
 
A HEP a következő sajátosságokat és problémákat emelte ki a fogyatékkal élő személyek kapcsán: 

- Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

- Magyarországon az 1990-es évektől jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a fogyatékos 
emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. 

- Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. Dorog városában is működik a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete. Fogadóórákon segíti az egyesülethez fordulókat. Az önkormányzat 
és intézményei, a lehetőségekhez képest, foglalkoztatja a csökkent munkaképességű személyeket. 

- Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
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ÖSSZEGZÉS: Dorog humán infrastruktúrája alkalmas a város és térsége ellátására, de az intézményei 
túlterheltek. A környező településekről növekvő számban járnak be a tanulók, ugyanakkor 2010 óta a 
tanulók számában kismértékű csökkenés figyelhető meg, amely elsősorban a lakónépesség csökkenésével 
függ össze. A településen felsőoktatási intézmény nem található. 
Dorog helyzete a háziorvosi és házi gyermekorvosra jutó lakosok tekintetében országos és megyei átlagnál 
kedvezőtlenebb. A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Dorog és a környező település 
lakosainak (~41 000 fő) nyújt teljes körű járóbeteg szakellátást, gondozást, szűrővizsgálati lehetőségeket. 
A kórház a krónikus és/vagy idős betegek korszerű ellátását végzi 125 ágyon és két osztályon.  
Dorog városa számos rendszeresen megrendezett eseménnyel rendelkezik, lakossága aktív sportéletet él, 
sportban kiemelkedő teljesítményt nyújt.  
A város rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. 
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1.9. A település gazdasága 
 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Dorogon a működő korlátolt felelősségű társaságok számát, a működő betéti társaságok számát és a működő 
egyéni vállalkozók számát az alábbi táblázat mutatja be 2000 és 2014 között. 
Dorogon azonos folyamatok játszódtak le, mint az országos és megyei szinteken. A működő korlátolt 
felelősségű társaságok száma nőtt (207%-al), de Komárom-Esztergom megye és az országos értékektől 
lemarad. A működő betéti társaságok és az egyéni vállalkozók száma csökkent (43% és 36%-al) a trendnek 
megfelelően, de Dorog kedvezőbb értékeket produkált, mint amilyen a megyei vagy az országos csökkenés 
volt.  
 
Dorog vállalkozási demográfiája 2000 - 2014 

 Dorog Megye Ország 

 

Működő 
korlátolt 

felelősségű 
társaságok 
száma (db) 

Működő 
betéti 

társaságok 
száma (db) 

Működő 
egyéni 

vállalkozók 
száma (db) 

Működő 
korlátolt 

felelősségű 
társaságok 
száma (db) 

Működő 
betéti 

társaságok 
száma (db) 

Működő 
egyéni 

vállalkozók 
száma (db) 

Működő 
korlátolt 

felelősségű 
társaságok 
száma (db) 

Működő 
betéti 

társaságok 
száma (db) 

Működő 
egyéni 

vállalkozók 
száma (db) 

2000 107 140 430 2893 3289 12007 114112 134169 360075 

2001 105 156 439 3120 3605 12145 121849 146422 360668 

2002 115 171 445 3445 3827 13005 131776 154420 390843 

2003 128 166 436 3817 3950 12736 142954 157877 383509 

2004 133 165 420 4256 4031 12416 155333 160236 376463 

2005 146 160 425 4457 3983 12237 163475 155325 372973 

2006 148 150 419 4837 4058 11511 173393 156942 351745 

2007 166 143 414 5178 3960 11115 183920 152243 336205 

2008 191 124 389 5778 3685 10667 206344 146347 332918 

2009 216 114 364 6197 3500 9995 222289 137136 313887 

2010 231 110 389 6614 3288 9859 239673 129165 311733 

2011 243 94 346 7059 3064 9311 256200 120725 297540 

2012 247 91 298 7152 2822 7916 264732 112109 252187 

2013 226 83 266 7030 2674 7739 262795 105455 256923 

2014 222 80 279 6980 2572 7977 263343 101314 272170 

2014/2000 
(%) 

207,47 57,14 64,88 241,27 78,20 66,43 230,77 75,51 75,58 

Forrás: KSH 

 
Az 1000 lakosra jutó regisztrált gazdasági társaságok száma megnevezésű mutató a gazdasági társaságok 
számát mutatja be a népesség vonatkozásában. Dorog helyzete megyei szinten jónak mondható, azon 
települések csoportjába tartozik, ahol a gazdasági táraságok száma sűrűsödést mutat a megyei átlaghoz 
képest. A legkisebb értékszám a megyében 6,31, a legmagasabb 16,16. Dorog értéke 11,16. 
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Regisztrált gazdasági társaságok száma 1000 lakosra (db) - 2013 

 
Forrás: TEIR 

Dorog vállalkozásainak belső struktúrájában az alkalmazotti létszám alapján a mikro- és a kisvállalkozások 
dominálnak, a középvállalkozások még jelen vannak, de foglalkoztatási szempontból nagyvállalkozásoknak 
minősülők nem találhatóak a településen. 
 
Működő vállalkozások száma létszám-kategóriánként, 2014 

 Dorog Megye Ország 

1-9 fő 562 16848 619866 

10-19 fő 17 511 17549 

20-49 fő 8 270 9180 

50-249 fő 4 144 4560 

250-499 fő - 19 468 

500 és több fő - 19 434 

Forrás: KSH 

 
Vállalkozások fő ágazatonkénti megoszlása, 2010 

 
Forrás: KSH 

 
Dorogon a vállalkozások fő ágazatonkénti megoszlására jellemző a mezőgazdaság alacsonyabb arányú 
részvétele az ipar és a szolgáltató szektorhoz képest, mind járási, megyei és országos viszonylatban is. Az 
szolgáltatás aránya hozzávetőlegesen megegyezik az országos értékkel, magasabb, mint Komárom-
Esztergom megyében, vagy az Esztergomi járásban. Az ipar az országos átlagnál magasabb, de a járási és 
megyei szinteket nem éri el. 
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1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
A település legnagyobb árbevétellel és legtöbb foglalkoztatottal rendelkező vállalkozása a Richter Gedeon 
Nyrt. (Az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a legnagyobb adózó és méretéből következtethető, hogy a 
legtöbb embert is foglalkoztatja.) 
Második helyen a Baumit Kft. szerepel, amit a Sarpi Dorog Kft. követ. 
 
A város legjelentősebb vállalkozásai (adófizetői Top 10) 

Vállalkozás neve Főtevékenység 

Richter Gedeon Nyrt . Gyógyszerkészítmény gyártása 

Baumit Kft. Habarcsgyártás 

Sarpi Dorog Kft. Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

Rego-Jász Chem Ker. Szolg. Kft. Hulladék újrahasznosítása világítóeszköz gyártása 

Dorog-Esztergom Erömü Kft. Gőzellátás, légkondicionálás 

Preymesser Hungária Kft. Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 

Struktura Kft. n.a. 

E.On É-D Áramhálózati Zrt. Villamosenergia-elosztás 

Knykk Zrt. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

Techno-Produkt Kft. Fémszerkezet gyártása 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, https://www.e-cegjegyzek.hu/ 

 
Mezőgazdaság 
 
A mezőgazdasági ágazat Dorog történelmében a bányászat fellendüléséig képviselt jelentős szerepet a 
település életében, azóta jelentősége csökkent. 
A mezőgazdaságban regisztrált működő vállalkozások száma az összes regisztrált vállalkozás elenyésző (<1%) 
részét teszi ki, mely jóval az országos és megyei érték alatt van. 
A KSH adatbázisában elérhetőek adatok az egyéni gazdaságok és a mezőgazdasági tevékenységet folytató 
szervezetek használatában lévő földterületekről. Egyéni gazdaságok tulajdonában álló termőterületeken az 
erdő és a szántó a legelterjedtebb. Gazdasági szervezetek a mezőgazdálkodásban kevés számban vannak 
jelen, tulajdonukban gyep, és művelés alól kivont terület áll.  
 

Egyéni gazdaságok földhasználata, 2015 

 
Forrás: KSH 

 

Egyéni gazdaságok haználatában lévő
területek 2010-ben

 Szőlő  Gyep

 Erdő Szántó

 Gyümölcsös  Művelés alól kivett földterület
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Ipar 
 
Dorogon az ipari tevékenységek jelentős szerepet töltenek be a város mindennapi életében; a legnagyobb 
adózók és a legnagyobb foglalkoztatók is egyben. Az iparban regisztrált vállalkozások száma az összes 
regisztrált vállalkozás 19,8%-át tette ki 2015-ben.  
Az egyes ipari ágazatok közül a feldolgozóipar és az építőipar túlsúlya a jellemző. A villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás területén az Promtávhő Zrt. működik, mint jelentős vállalkozás. Legjelentősebb 
építőipari foglalkoztató a Baumit Kft, míg a hulladékgazdálkodásban az ország egyetlen veszélyeshulladék-
égetője a Sarpi Dorog Kft. 
Feldolgozóiparban a város legnagyobb adózója a Richter Gedeon Nyrt., egyben a legjelentősebb ipari szereplő 
a városban. 
A fenti vállalkozások mindegyike közel 100, vagy több mint 100 főt foglalkoztatott 2017-ban, mellyel Dorogon 
a legnagyobbaknak számítottak. 
Dorog ipari vállalkozásainak nemzetgazdasági áganként való megoszlása nagymértékű egyezőséget mutat a 
járási, megyei, és országos adatokkal. 
 
Az ipari ágazat megoszlása (vállalkozások száma alapján nemzetgazdasági áganként), 2015 

 

Forrás: KSH 

 
Szolgáltatások 
 
Dorogon az összes regisztrált vállalkozás 79,3% a szolgáltatási ágazatban tevékenykedik. A településen szám 
szerint a legtöbb vállalkozás kereskedelemmel, gépjárműjavítással és a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenységekkel foglalkozik. Viszonylag nagy súllyal fordulnak elő a szálláshely szolgáltatással, 
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységgel foglalkozó vállalkozások. 
Dorog szolgáltató vállalkozási szerkezetében nagyobb arányban van jelen az adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység, kereskedelem, gépjárműjavítás, az egyéb fajta szolgáltatások, ellenben kisebb 
százalékban képviseltetik magukat a szállítással, raktározással, ingatlanügyletekkel, humán-egészségügyi, 
szociális ellátással foglalkozó vállalkozások. Szolgáltatással foglalkozó cég Dorogon a Preymesser Hungária 
Kft., mely szállítást kiegészítő szolgáltatásokat nyújt. A városban számos élelmiszerkereskedelmi áruház 
található: Aldi, Lidl, Spar. Szolgáltatások tekintetében Dorogra jelentős hatást gyakorol Esztergom és 
Budapest közelsége. 
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Dorog

Esztergomi járás

Komárom‐Esztergom megye

Ország

Működő ipari vállalkozások megoszlása Dorogon 2015-ben

Bányászat, kőfejtés
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Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

Építőipar
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Szolgáltató ágazat megoszlása (vállalkozások száma alapján nemzetgazdasági áganként), 2013 

 

Forrás: KSH 

 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése 
 
Dorogon 2014-ben 591 vállalkozás működött, melynek 95%-a mikro-, 5%-a kis- és középvállalkozás. A kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján. 

„(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 
millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.” 

 

A települési önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóbevétele 2006-tól jelentős növekedést mutat 2008-
ig, azonban 2011-re az értékek csökkentek, megközelítették a 2006-os értéket. Dorogon az iparűzési adó 
kiemelkedően magas a megyei és országos értékekhez viszonyítva. 
 
Egy lakosra jutó iparűzési adó (1000 Forint), 2006-2011 

 Dorog Megye Ország 

2006 80,05875604 45,48293 30,23773 

2007 83,76426779 55,0344 33,95088 

2008 111,8449682 53,2764 37,15199 

2009 89,30248437 56,8428 37,95421 

2010 92,72382761 50,33193 35,81587 

2011 83,11900592 52,80745 37,55756 

Forrás:KSH 
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Kereskedelem, gépjárműjavítás Szállítás, raktározás
Szálláshely‐szolgáltatás Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás Oktatás
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1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 
K+F stb.) 
 
Elérhetőség 
A település külső elérhetősége mind közúti, mind kötöttpályás közlekedési mód szerint lehetséges, az 
intermodális kapcsolatok kiépítésre került, de jelentős fejlesztések szükségesek még a közlekedés (logisztika) 
hatékonyságának javításához. 
Budapesttől megközelítőleg 40 km távolságra fekszik a 10-es úton, Esztergom belvárosa, szomszédságuk 
révén, pár kilométer távot megtéve elérhető a 111-es úton.  
A vasúti összeköttetést a Budapest- Esztergom vasútvonal adja. 
A Doroghoz legközelebbi folyami kikötőváros Esztergom ahol, jacht kikötő, közforgalmú kikötő és teherkomp 
kikötő is üzemel. 
Dorog repülőtérrel nem rendelkezik. A szomszédos Esztergomban található az id. Rubik Ernő Repülőtér. 
 
A város infó-kommunikációs helyzete 
Dorog város igényes, folyamatosan frissülő tartalommal ellátott honlappal rendelkezik. A városban az 
internet előfizetések száma a megyei és az országos trendeknek megfelelően folyamatosan növekszik. 
 
K+F és innováció 
Dorog településére nem jellemző az önálló K+F tevékenységű szervezetek jelenléte. A térség kutató bázisa a 
meglévő telephelyekhez, így a Richter Gedeon Nyrt.-n belül a gyógyszergyártáshoz, biotechnológiához 
kapcsolódik. 
 
Munkaerő képzettség 
A településen a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya áltagos munkaerő képzettségre utal. A 
lakosság számára a felnőttképzés lehetősége bizonyos szakmákban elérhető, szélesebb körű oktatási 
lehetőséget Esztergom kínál. 
 
Gazdasági infrastruktúra 
A gazdasági infrastruktúra legfőbb eleme az Ipari Park, amely azonban e cím viselésére 2015 óta nem jogosult. 
Sem a vállalkozások száma, sem pedig a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma nem felelt meg a 
rendeleti előírásoknak, így az önkormányzat lemondott a címről. Dorog városában lévő vállalatok megfelelő 
infrastrukturális környezettel rendelkeznek, egykori ipari park címet viselő területe is közművesített.  
 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
Lakásállomány vizsgálat 
A Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási adatbázisa részletes adatokkal rendelkezik Dorog 
lakásállományáról. A lakások mennyiségéről 2001-től állnak rendelkezésre adatok, ezen időszak alatt a 
lakások száma kismértékű, ám folyamatos növekedést mutatott. Dorog területén 2018-ban 5169 db lakás 
volt. Ezt összevetve a földhivatali alaptérkép lakóépületeinek darabszámával (1935 db) bebizonyosodik, hogy 
a városban jelentős a többlakásos lakóépületek száma, amit a város számos meglévő lakótelepe alá is 
támaszt. 
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A lakásállomány 2001 és 2018 között összességében 6,8%-kal bővült. A statisztikai adatok szerint 2010-ban 
épült a legtöbb lakás (127 db), az ezt követő években a lakásépítés stagnál. A megszűnő lakások a vizsgált 
időszakban nem voltak. Az önkormányzati bérlakások állomány jellemzőivel a 1.10.5. Lakás- és 
helyiséggazdálkodás alfejezetben foglalkozunk részletesen. 
 
A KSH 2011-es népszámlálási adatai lakásállományra vonatkozó adatai közül a továbbiakban az építési időre, 
tulajdonviszonyra, szobák számára, alapterületre, lakások számára és komorfokozatra vonatkozó adatokat 
tekintjük át. 
 
 

 
 
 
A település lakásainak 14%-a 1946 előtt, 25%-a 1946 és 1970 között, 53%-a 1970 és 1990 között és 7%-a 1990 
után épült. 
Az épületek 91%-a magánszemélyek, 7%-a önkormányzat, 1%-a más intézmény, szervezet tulajdonában állt. 
 
  

  

  

Lakásépítések száma Dorogon 2001- 2014 Lakásépítések száma Dorogon 2001- 2014 

Forrás: KSH Forrás: KSH 

Forrás: Népszámlálás, 2011 
 

Forrás: Népszámlálás, 2011 
 

Lakásállomány megoszlása építési év szerint 
 

Lakásállomány megoszlása tulajdonviszony szerint 
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Dorogon az egyszobás lakások mindössze 8%-ban vannak jelen, a kétszobás lakások dominálnak 52%-al, a 
kettő együtt közel 2/3-a a lakásállománynak. A 3 szobás ingatlanok aránya 28%, míg a 4, vagy annál több 
szobásoké 12%. 
Az alapterület szerinti megoszlás változatos, a 39 m2 alatti lakások aránya 5%, a 40 és 59 m2 közötti 
alapterületűeké 51%. A 60 és 99 m2 közötti lakások a lakásállomány 31%-át teszik ki. A 100 m2, vagy annál 
nagyobb lakások száma 655, azaz 13%. 
 
 

 
 
 
A lakóházakban található lakások száma szerinti megoszlást tekintve az épületek túlnyomó többsége (83%) 1 
lakásos, kis része a településnek (5%) 2-3 lakásos és 4-10 lakásos (4%). Utóbbi kettőnél nagyobb számban van 
jelen a 11, vagy annál több lakásos lakóegységek, 8%-kal képviseltetik magukat.  
Az állomány 97%-a komfortos, vagy összkomfortos, mindössze 3%-a félkomfortos, komfort nélküli, szükség 
és egyéb lakás. 
 
Kereslet – kínálat alakulása 
 
A kínálati és értékesítési árakat az Otthontérkép (http://otthonterkep.hu/) adatai alapján vizsgáltuk. Dorog 
országos viszonylatban az alacsonyabb kínálati és értékesítési árral rendelkező térségek közé tartozik. 2012 

  

  

Forrás: Népszámlálás, 2011 
 

Forrás: Népszámlálás, 2011 
 

Lakásállomány megoszlása szobák száma szerint 
 

Lakásállomány megoszlása alapterület szerint 
 

Forrás: Népszámlálás, 2011 
 

Forrás: Népszámlálás, 2011 
 

Lakásállomány megoszlása komfort fokozat szerint 
 

Lakásállomány megoszlása lakások száma szerint 
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és 2015 között a kínálati árak 123–129 000 Ft között mozogtak. Az értékesítési árak 2013-2014 között 
visszaestek, de a 2012-es értékhez képest 2015-re növekedtek. 
 

Dorogi ingatlanok átlagos kínálati és értékesítési árai 

 Átlagos kínálati árak (Ft/m2) Átlagos értékesítési árak (Ft/m2) 
 Dorog Budapest Dorog Budapest 

2015 126.000 403.000 95.000 274.000 
2014 128.000 323.000 78.000 230.000 
2013 123.000 315.000 78.000 228.000 
2012 129.000 267.000 86.000 245.000 

Forrás: Otthon térkép, http://otthonterkep.hu/ingatlanterkep 

 
Kínálati árak Dorog környékén 2015 

 
Forrás: http://otthonterkep.hu/ingatlanterkep 

 
Értékesítési árak Dorog környékén 2015 

 
Forrás: http://otthonterkep.hu/ingatlanterkep 
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Kínálati ár változás Dorog környékén, 2015-2016 

 
Forrás: http://otthonterkep.hu/ingatlanterkep 

 
 

A kínálati ár Dorogon szignifikánsan emelkedett a 2015-2016-os időszakban. 126 000 forintról 140 000-re 
nőtt egy év leforgása alatt. 
 

ÖSSZEGZÉS: A városban magas a működő korlátolt felelősségű társaságok száma, azonban a működő betéti 
társaságok és az egyéni vállalkozók száma csökkent a megyei átlaghoz képest. Az egyes gazdasági ágazatok 
közül a szolgáltatások és az ipar dominálnak, míg a mezőgazdasági tevékenységek a településen kevésbé 
jelentősek. Az iparban regisztrált vállalkozások száma az összes regisztrált vállalkozás 19,8%-át tette ki 
2013-ban. Dorognak turisztikai szerepe nem jelentős.  
A település lakásállománya az elmúlt 10 évben folyamatosan bővült, ugyanakkor a lakások 93%-a 1990 
előtt épült. A városban a lakások kínálati és értékesítési ára országos viszonylatban alacsonyabbnak számít. 
Az ingatlanpiac 2015 óta újra fellendülőben van, a kínálati árak jelentősen növekedtek az elmúlt években. 
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1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 
 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

8/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete tekinthető a legutolsó lezárt költségvetési rendeletnek.  

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendelte el: 

 
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege  

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:  

a) bevételek főösszegét 3.873.520,- eFt-ban, melyből  
1. a működési célú bevételek összegét: 2.753.070,- e Ft-ban 
2. a felhalmozású célú bevételek összegét: 430.182,- e Ft-ban 
3. a finanszírozási bevételek összegét: 690.268,- e Ft-ban 
állapítja meg. 
b) Az önkormányzat kiadásainak főösszegét 3.294.261,- eFt-ban hagyja jóvá, melyből  
1. a működési célú kiadások összegét: 2.109.559,- e Ft-ban 
2. a felhalmozási célú kiadások összegét: 406.581,- e Ft-ban 
3. a finanszírozási kiadások összegét: 778.121,- e Ft-ban 
hagyja jóvá. 
Az Önkormányzat összesített pénzmaradványa 579.259.071,- Ft. 
 
Vagyongazdálkodás – Önkormányzati kiadások/bevételek 
 

Dorog Város önkormányzatának összesített bevételei 

Időszak Összesített bevétel (1000 Ft) 

2001. év 7729124 

2002. év 8595904 

2003. év 10581127 

2004. év 11773485 

2005. év 14193999 

2006. év 16439563 

2007. év 16672882 

2008. év 14407634 

2009. év 13673028 

2010. év 15496620 

2011. év 13901423 

Forrás: KSH statinfo 

 
Dorog Város önkormányzatának összesített kiadásai 

Időszak Összesített kiadás (1000 Ft) 

2001. év 6604083 

2002. év 7190062 

2003. év 8474890 

2004. év 9235476 

2005. év 14116188 
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2006. év 16923680 

2007. év 16701550 

2008. év 12742744 

2009. év 12578779 

2010. év 15220307 

2011. év 12727241 

Forrás: KSH statinfo 

 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete ad további tájékoztatást a vagyongazdálkodás 
szabályai, vagyonhasznosítás, nyilvántartás, üzemeltetés, ellenőrzés tekintetében. Az Önkormányzatának 
ingatlanvagyonát 344 db forgalomképtelen és 39 db korlátozottan forgalomképes ingatlan alkotja.  
 
Gazdasági program 
A város Gazdasági Programját 2011 márciusában fogadta el a képviselő testület, amely a 2011-2014 éves 
ciklusra szól. A gazdasági program célkitűzései a város hosszú távú fejlődését hivatottak elősegíteni.  
A Program szerint Dorog fejlesztési irányai a következők: 

1. Városi gazdaság- és turizmusfejlesztés  
1.1. A város gazdasági vonzerejének növelése 
1.1.1. Befektetés szervezői tevékenység 
1.1.2. Ipari park közlekedési infrastruktúra fejlesztés 
1.1.3. A Rákóczi út és a vasút közötti terület környezetet terhelő tevékenységet folytató gazdasági 
társaságinak korszerű ipari területre való áthelyezése 
1.2. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 
1.2.1. Bányászati Múzeum – a Bányász Emlékház Fejlesztése 
1.2.2. Sport Múzeum – a sport Klubház fejlesztése 
1.2.3. Helytörténeti Múzeum – a Bányatiszti kaszinó helyreállítás 

2. Települési és humáninfrastruktúra fejlesztés  
2.1. A képzési rendszer fejlesztése 
2.1.1. A két tannyelvű és közoktatási sport pedagógiai programot megvalósító közoktatási rendszer 
fejlesztése 
2.1.2. Új zeneiskola 
2.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése 
2.2.1. A szakorvosi rendelő felújítása 
2.2.2. A gyermekorvosi rendelés és a védőnői szolgálat korszerűsítése 
2.3. A települési funkciók bővítése, korszerűsítése 
2.3.1. A városháza felújítása 

3. Környezet- és közlekedésfejlesztés  
3.1. A környezeti állapot javítása 
3.1.1. Tömedék aknai völgy rendezése, pihenőpark kialakítása 
3.1.2. Lakossági energiagazdálkodási felújítások támogatása 
3.1.3. Lakóterület fejlesztés, a volt homokvasút töltésének elbontása, lakótelkek kialakítása 
3.1.4. Kenyérmezei patak meder karbantartása 
3.2. Megújuló energiaforrások és alternatív energiák hasznosítása 
3.2.1. A dorogi zöld erőmű program támogatása 
3.2.2. Szolár elemek önkormányzati alkalmazása 
3.3. Közösségi közlekedés fejlesztése 
3.3.1. Intermodális közlekedési csomópont a volt brikettgyári területen 
3.3.2. A gyalogos aluljáró felújítása 
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 
Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét a Polgármesteri Hivatalon belül működő PME (projekt 
menedzser) szervezet keretében végzi. 
A Dorogi Polgármesteri Hivatal – amelyet Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/1990. (X. 25.) 
számú határozatával hozott létre – a következő szervezeti egységekre tagozódik: 

- Műszaki Osztály 
- Pénzügyi Osztály / Gazdasági Szervezet 
- Szervezési Osztály 
- Emberi Erőforrás és Hatósági Osztály 

 
Forrás: Dorogi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata 

 
A Polgármesteri Hivatalon belül valamennyi osztály, saját szakterületét lefedve, érintett projektmenedzseri 
feladatokkal.  
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
A település gazdasági programja vizsgálja a gazdaságpolitikát befolyásoló tényezőket, valamint határozza 
meg a legfőbb stratégiai kitörési pontokat. Dorog gazdasági programját a 1.10.1. Költségvetés, 
vagyongazdálkodás, gazdasági program fejezetben részletesebb bemutatásra került. 
A hosszú távú irányok beazonosítását a Településfejlesztési Koncepció végzi, amely jövőkép 
megfogalmazására és az ehhez vezető utak célfába rendezésére vállalkozik. A Koncepció egyik sarokpillére a 
gazdaság jövőjének meghatározása, a gazdaságfejlesztési tevékenység kijelölése. 
 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 
Dorog önkormányzatának célja, hogy a településen minél több embernek munkát tudjon nyújtani, az 
önkormányzati tulajdonú szervezetek számos embert foglalkoztatnak: 

- KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
- Dorogi városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Emellett fontos még megemlíteni a közmunka programokat is, melyek a közterületek karbantartására és 
üzemeltetésére fókuszálnak. 
 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben a 
14/2014.(V.30.), 24/2014.(XII.12.), a 22/2015.(XII.18.), a 20/2016.(XII.15.), valamint a 15/2017. (XII. 15.) 
rendelettel) rendelkezik az önkormányzati tulajdonban álló lakások kiadásának szempontjairól. 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Tv. 3. § (2) bekezdésében, 4.§. (3) 
bekezdésében, 12.§. (5) bekezdésében, 15.§-ában, 20.§-ában, 23.§- ában, 35.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg rendeletét. 

„1. A rendelet hatálya 
1. §. 
A rendelet hatálya Dorog Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló 
lakásokra terjed ki. 
2. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei  
2. §. 
(1) Dorog Város területén az önkormányzat tulajdonában lévő lakások típusai:  

a) szociális bérlakások: rászorultság esetén, e rendelet alapján csökkentett lakbérrel utalható ki  
b) piaci alapú bérlakások: piaci alapú költség vállalás alapján utalható ki  
c) 1 szolgálati bérlakások: állami és önkormányzati feladatot ellátó személy részére utalható ki  

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások kiutalásának jogát a képviselő-testület a polgármesterre 
ruházza át  
(3) A döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi, szolgáltatja a döntéshez szükséges adatokat. (4) A 
rendelkezésre álló kiutalható bérlakások függvényében kerül meghirdetésre a bérlakás pályázat.  
3. §. 
(1) Az önkormányzati lakásokat:  

a) szolgálati jelleggel  
b) pályázat elnyerése jogcímen  
c) bérleti jogviszony folytatása jogcímen lehet bérbe adni.  
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(2) A polgármester elemi kár, katasztrófa, szociális krízishelyzet esetén jogosult átmeneti jelleggel 
lakáskiutalás felett rendelkezni. Erről az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló 
keretében évente egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet… 
6.§ 
(1) Piaci alapú bérlakás bérlőjévé az a nagykorú személy válhat,  

a) aki legalább 5 éve bejelentett dorogi lakóhellyel rendelkezik  
b) lakás-, illetve ingatlantulajdonnal, lakásbérleti joggal sem ő, sem a vele együtt költözni kívánó 

személy nem rendelkezik a bérleti jogviszony létesítésének időpontjában  
c) Vállalja a lakás felújítási, korszerűsítési költségeit  
d) A pályázó és a vele együtt költöző családtagok egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét eléri, de nem haladja meg a négyszeresét Gyermeket nevelő 
személyeknél, családoknál a jövedelemhatár gyermekenként 10%-al csökken, legfeljebb 40%-al.  

(2) A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a fiatal, gyermekes családok, ahol legalább a szülők egyike 
35 évesnél fiatalabb.” 
 
„Az Önkormányzati lakások díjszabása a Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet szabályozza. 
Az Önkormányzati lakások díjszabása a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján történik. 
 
A komfortfokozattól függő egy m2-re eső havi lakbér mértéke Dorogon 

Komfortfokozat 
Határozatlan időre 

kiutalt lakás lakbére 
Ft/m2/hó 

Lakbértámogatás mértéke %-
ban, a szociális 5 éves 

időtartalmú szerződések 
esetében 

Összkomfortos 366 25% 

Komfortos 261 25% 

Félkomfortos 125 25% 

Komfort nélküli 75 25% 

Forrás: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete  

 

1.10.6. Intézményfenntartás 
 
Az önkormányzat által 2018-ban működtetett intézményeket az alábbiak: 

Közintézmények: 
- Polgármesteri Hivatal  
- Intézmények Háza 

Közoktatás: 
- Hétszínvirág Óvoda  
- Petőfi Sándor Óvoda 
- Zrínyi Ilona Óvoda 
- Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Informatikai és 

Egészségügyi Szakgimnázium 

Szociális szolgáltatások: 
- Dr. Mosonyi A. Gondozási Központ 
- Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 

Közművelődés: 
- Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 
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- Dorogi József Attila Művelődési Ház 

Sport: 
- Dorog Város Egyesített Sportintézménye 

Egyéb: 
- Kincstári Szervezet 

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény értelmében azok az intézmények, melyek köznevelési alapfeladatot látnak 
el állami fenntartásba kerültek. 
 

1.10.7. Energiagazdálkodás 
 
A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiről az 1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei fejezetben írunk. 
 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorog város Gazdasági Programja a város fő fejlesztési feladatait határozza meg. A város 
rendelkezik közfoglalkoztatási programmal, városüzemeltetési szervezettel. Dorog jelentős számú 
önkormányzati bérlakással bír, melyek többsége összkomfortos, vagy komfortos. Az önkormányzat 
intézményrendszere az elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint lett kialakítva.  
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 
 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól – 13. §-a meghatározza a helyi 
önkormányzatok feladatait /A kiemelt tevékenységek érintik Dorog Várost/: 
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok különösen: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari 
szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 
6. óvodai ellátás; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
16. nemzetiségi ügyek; 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás; 
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi 
önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.” 
 

Dorog Város szervezeti és működési szabályzata /Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete/ rögzíti, hogy a város mely tevékenységegeket köteles ellátni. 

„Szakfeladat szerint besorolt alaptevékenységek 

A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, társadalmi közös 
szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés 
céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett.  

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége” 

Dorog Város Önkormányzatának alaptevékenysége 

Kormányzati  
funkció száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási feladatok 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
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041232 Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

042180 Állat-egészségügy 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás–nevelési tevékenység és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 

082091 Közművelődés-közösségi részvétel fejlesztése 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok 

091220 Köznevelési int.1-4.évf.nev.okt.működtetési feladatok működtetési feladatok 

091240 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

092120 Köznevelési int.5-8.évf.nev.okt.működtetési feladatok működtetési feladatok 

092260 Gimnázium és szakképző iskola működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

098022 Pedagógiai szakszolgálat tevékenység működtetési feladatok 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos 

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102031 Idősek nappali ellátása 

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 

103010 Elhunyt személyek hátramaradottak pénzbeli ellátás 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104037 Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés 

104042 Család és Gyermekjóléti szolgáltatások 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 

900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartás 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
Forrás: Dorog város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 

 
Dorog Város Önkormányzata önként vállalt önkormányzati feladatként: 

- A város lakosságának életminősége javítása érdekében támogatja a közösségi, kulturális és sport 
tevékenységeket, valamint az ehhez kapcsolódó hagyományok és értékek ápolását. 
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- A demokrácia társadalmi szervezeti feltételeinek javítása érdekében támogatja a város polgárainak 
önszerveződéseit. 

- Támogatja a társadalmi érdekegyeztetés szervezeti, intézményi fejlesztési programjait. 
- Támogatja a térség és a régió gazdaság fejlesztési programjait. 
- Az időskorúak szociális biztonságának javítása érdekében fenntartja a Dr. Mosonyi Albert Gondozási 

Központ bentlakásos intézményét. 

Forrás: Dorog város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete 

 
 
ÖSSZEGZÉS: A helyi önkormányzatok feladatai törvényileg szabályozottak, melyeknek Dorog 
településüzemeltetési szolgáltatásai eleget tesznek. A Dorog város szervezeti és működési szabályzata 
rögzíti a város számára kötelezően ellátandó tevékenységeket.  
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 

1.12.1. Természeti adottságok 
 
Magyarország területén 6 nagytájat (Alföld, Kisalföld, Nyugat-magyarországi-peremvidék, Dunántúli 
dombság, Dunántúli-középhegység, Észak-magyarországi-középhegység), 35 középtájat és 230 kistájat 
különböztetünk meg. 
 
Dorog Város közigazgatási területe nagyrészt a Dunántúli-középhegység nagytájnak a Dunazug-hegyvidék 
középtájhoz tartozó Pilisi-medencék területén helyezkedik el, kisebb részben a település nyugati része átlóg 
a Keleti Gerecse kistájba. A térség karakterét leginkább a középhegységi medencés jelleg határozza meg. 
 
Magyarország földrajzi kistájainak térképe 

Forrás:http://www.novenyzetiterkep.hu/node/407 
 

Geológiai adottságok  
 
A település geológiai viszonyainak meghatározásához a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet térképeit 
használtuk fel. 

Földtani képződmények Dorog Város területén 

Név Litológia Elhelyezkedés 

Fluvioeolikus homok Homok Dorog település északi részén 

Folyóvízi homok Homok Település középső részén 

Lösz Lösz A település deli, nyugati részein 

Mányi Formáció 

Meszes aleurit, agyagos 
aleurit, homok és 

homokkő váltakozása; 
konglomerátum, 
kőszénzsinórok, 

tarkaagyag 
betelepülések 

A település dél-keleti részén 

 

http://www.novenyzetiterkep.hu/node/407
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Deluviális, részben szoliflukciós 
aleurit 

Aleurit (részben 
lejtőlösz) 

A település dél-keleti részén 

Dachsteini Mészkő Formáció 

Megalodontaceae 
kagylókat tartalmazó, 

jellegzetesen lofer 
ciklusú mészkő 

A közigazgatási terület dél-nyugati részén 

Forrás: Magyarország földtani térképe 1:100 000 http://map.mfgi.hu/fdt100/ 
 
Földtani alapszelvények Dorog közelében: 

Tokod: 

Szelvény jele E-08 

Szelvény neve Tokod, Ótokodi külfejtés 

Jelentősége országos 

X (EOV_Y) 623263 

Y (EOV_X) 263943 

További koordináták 
 

Védettség nem védett 

Jelleg kővájógödör 

Nemzeti Park duna-ipolyi 

Képződmény Dorogi Formáció dE2, Csolnoki Agyagmárga Formáció cE2 

Érték rétegtani 

Megközelítés Tokod polgármesteri hivatalától K-re egy földúton 2300 m-re DK-re leágazó földút 
ÉK-i oldalán a leágazástól kb. 300 m-re. A Kis-Gete alja domboldalának alján. 

Állapot/Engedély BETEMETŐDÖTT, NEM LÁTHATÓ! Bozótos, nehezen megközelíthető. (2015) A 
legközelebbi kibúvás: (623209; 263982) 

Forrás: https://map.mfgi.hu/fdt_alapszelvenyek/ 
 

Szelvény jele E-24 

Szelvény neve Ótokod, Ótokodi feltárás 

Jelentősége országos 

X (EOV_Y) 622266 

Y (EOV_X) 264272 

További koordináták 
 

Védettség nem védett 

Jelleg kibúvássor 

Nemzeti Park duna-ipolyi 

Képződmény Szépvölgyi Mészkő Formáció sE3 

Érték lithothamniumos rétegsor 

http://map.mfgi.hu/fdt100/
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Megközelítés Tokodról, a Fórián István utcából kiérve a földúton 

Állapot/Engedély Jól látható, a feltárás alja törmelékes, nehezen járható. (2015) 

Forrás: https://map.mfgi.hu/fdt_alapszelvenyek/ 
 
Kesztölc: 

Szelvény jele J-45 

Szelvény neve Kesztölc, Kétágú-hegyi feltárás (Öreg-szirt) 

Jelentősége nemzetközi regionális 

X (EOV_Y) 631698 

Y (EOV_X) 264937 

További koordináták (631665; 265000) (631666; 264931) (631638; 264970) 

Védettség nemzeti park 

Jelleg sziklakibúvások 

Nemzeti Park duna-ipolyi 

Képződmény Lókúti Radiolarit Formáció lJ2-3, Eplényi Mészkő Formáció eJ1-2, Pisznicei Mészkő 
Formáció pJ1 

Érték A Pilis egyetlen számottevő, jura képződményeket tartalmazó feltárása. 

Megközelítés Kesztölcről gyalog (kék vagy zöld, majd zöld jelzés) a Kétágú-hegy nyergén keresztül, 
majd a K felé vivő szekérúton, zöld négyzet jelzésen. 

Állapot/Engedély Növényzettel benőtt, törmelékkel borított. (2015) 

Forrás: https://map.mfgi.hu/fdt_alapszelvenyek/ 
 
Pilisszentlélek: 

Szelvény jele T-001 

Szelvény neve Pilisszentlélek, Fekete-hegy 

Jelentősége nemzetközi regionális 

X (EOV_Y) 633009 

Y (EOV_X) 265035 

További koordináták (633009;265095) 

Védettség nemzeti park 

Jelleg útbevágás 

Nemzeti Park duna-ipolyi 

Képződmény Feketehegyi Formáció feT3 

Érték rétegtani 

Megközelítés Pilisszentléleket D-ről kerülő műúttól, a parkolóból indulva Z+ jelzésen Ny felé, 
majd a sárga négyzet jelzésen fel a hegyre, néhány tíz méter után jobbra szintben 
letérve a turistaútról. 

Állapot/Engedély Meredek, nehezen járható hegyoldal, a sziklák jól láthatóak. (2015) 

Forrás: https://map.mfgi.hu/fdt_alapszelvenyek/ 
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Domborzat: 
 
A Dorogi-medence a Pilis, a Gerecse és a Budai-hegység által közrefogott, északnyugatról részben nyitott 
árkos medence. Átlagos tengerszint feletti magassága 110 és 250 m között alakul, fő vízfolyása a 
Kenyérmezői-patak. A település közvetlen közelében található a Palatinus tó. 
 
Talajtani adottságok: 
 
Az alfejezet megírásához Dövényi Z. (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere (MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet Budapest, 2010) kiadványait használtuk. 
Dorog város közigazgatási területének mészkövön kialakult rendzina talajai gyenge termőképességűek és 
nagyrészt erdővel borítottak. A löszös üledékeken vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek.  
Dorog környékén a csernozojom barna erdőtalajok is előfordulnak, mechanikai összetételük homokos vályog. 
A barnaföldek Dorogon, harmadidőszaki üledékeken képződött változata található meg. 
A Kenyérmezői-patak völgyében a réti öntéstalajok is megtalálhatóak, melyek szántóként is hasznosíthatóak. 
Forrás: Kistájkataszter 
 
Vízrajzi adottságok: 
 
Felszíni vizek: 
Dorog egyetlen felszíni vize a Kenyérmezői-patak, mely a Dorogi-medence fő vízfolyása. A Budai-hegység 
északnyugati részén ered és Esztergom közigazgatási területén, a Körtvélyesi-szigettel szemben folyik a Kis-
Dunába. 19 km hosszú, vízgyűjtő területe 136 km2. 
 
Felszín alatti vizek: 
A talajvizek völgytalpakon 2-4 m, míg a lejtőoldalakon 4-6 m mélyen helyezkednek el. A talajvíz kémiai típusa 
kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos. A vízkeménység 35 nk°-t, a szulfátkoncentráció a 600 mg/l-t is 
elérheti. A rétegvízszint korábban süllyedést mutatott. 
Forrás: Kistájkataszter 
 
Dorog és környéke talajvíztérképe 

 
Forrás: map.mfgi.hu 
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Klimatikus adottságok 
 
Az alfejezet megírásához Dövényi Z. (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere (MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet Budapest, 2010) kiadványait használtuk. 
 
Dorog hőmérsékleti és csapadék diagramja havi bontásban 

Az évi csapadékösszeg 650-700 mm között 
változik, melyből 320-360 mm hullik a 
vegetációs időszakban. A legnagyobb 
egynapos csapadék 96 mm. A legszárazabb 
hónap a március (32 mm), a leg-
csapadékosabb a június (67 mm). A hó-
takaróval borított napok száma átlagosan 
40-50. Az ariditási index 1.0-1.10 közötti. A 
leggyakoribb szélirányok az ÉNy-i, ÉNy-DK-i 
futású, az átlagos szélsebesség 3 -3.5 m/s 
közötti. A nem túl hosszú fagymentes 
időszak a kevésbé hőigényes és nem 
fagyérzékeny növények termesztését 
indokolja. 

 

 

Dorog hőmérsékleti diagramja havi bontásban a napi hőingást is ábrázolva 

Dorog város éghajlata mérsékelten-hűvös 
mérsékelten nedves, de már közel a meleg 
típushoz. 
Az éves napfénytartam körülbelül 1920 
óra, ebből a nyári napsütéses órák száma 
760-770, míg a télieké 180. Az évi 
középhőmérséklet 9 -9,5 °C, a vegetációs 
időszaké 16 - 16,5 °C. A 10 °C foknál 
magasabb középhőmérsékletű napok 
száma 180-190. A fagymentes időszak 
április 15-20-án kezdődik és október 18-20 
között ér véget. A nyári legmelegebb 
napok maximum hőmérsékleteinek átlaga 
31-33 °C, míg a leghidegebb téli napok 
minimum hőmérsékleteinek átlaga -17 °C. 
A legmelegebb hónap július átlag-
hőmérséklete 20.9 °C, a leghidegebb 

hónap január, -1.2°C-al. 
 
Növényzet 
 
Az alfejezet megírásához Dövényi Z. (szerk.) Magyarország kistájainak katasztere (MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézet Budapest, 2010) kiadványait használtuk. 
 
A kistáj nagy része régóta lakott terület, régi közlekedési útvonal halad itt. A jelentős emberi tevékenység a 
kistáj természetszerű növényzetét kisebb, szigetszerű foltokra szorította vissza. A síkvidéki részeken, 
különösen É-on, alföldi jellegű, homokon kialakult élőhelyeket, szórtan homoki gyepeket (magyar csenkesz 

Forrás: https://en.climate-data.org/location/21491/ 

Forrás: https://en.climate-data.org/location/21491/ 
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— Festuca vaginata, kései szegfű — Dianthus serotinus, naprózsa — Fumana procumbens, homoki varjúháj 
Sedum hillebrandtii, fényes poloskamag — Corispermum niticturn). A patakok mellett, forrásos részeken meg 
ma is megtaláljuk a korábbi nagyobb kiterjedésű lápiarrnocsári növényzet maradványait: zsom- 
béksásosokat, láp-, sás- és mocsárréteket, nádasokat (zsombék- és bugás sás — Carex elata, C, paniculata, 
kékperje — Molinia caerulea, lápi nyúlfarkfű — Sesieria uliginosia, kormos csáté — Schoenus nigricans, sziki 
kígyófű — Triglochin maritimum, ördögharaptafű — Succisa pratensis). A magasabb részeken, elsősorban a 
medencék peremén, a környező kistájakra jellemző változatos növényzet átnyúló darabjait és szigeteit 
találjuk: különféle, elsősorban cseres- és mészkedvelő növényeket: (baracklevelű harangvirág — Campanula 
persiczfolia, sátoros margitvirág — Tanacetum coryrnbasum, erdei szamóca — Fragaria vesca, felemáslevelű 
csenkesz — Festuca heterophylla, egyvirágú gyöngyperje — Melica uniflora„ fehér pimpó — Potentilla alba, 
illetve bajuszoskásaffi Piptatherum virescens, egyenes iszalag — Clematis recta, magyar zergevirág ---- 
Doronicum hungaricum, nagyezerjófű — Dictrammts albus). 
 
A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet - az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény végrehajtásáról – 2. számú melléklete tartalmazza az egyes erdészeti tájakon őshonos fafajok 
jegyzékét, a 3. számú melléklet pedig az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok 
jegyzékét. 
 
Dunazugi-medencék és Velence-vidék erdészeti tájakon őshonos fafajok jegyzéke 

Ssz. Magyar név Latin név 

1. Barkócaberkenye Sorbus torminalis 

2. Csertölgy Quercus cerris 

3. Déli Berkenye Sorbus graeca 

4. Fehér Fűz Salix Alba 

5. Fehér Nyár Populus Alba 

6. Feketegyűrű (Tatár) Juhar Acer Tatarica 

7. Fekete Nyár Populus Nigra 

8. Gyertyán Carpinus Betulus 

9. Házi Berkenye Sorbus domestica 

10. Hegyi Juhar Acer Pseudoplatanus 

11. Hegyi Szil Ulmus Glabra 

12. Kecskefűz Salix Caprea 

13. Kislevelű Hárs Tilia Cordata 

14. Kocsányos Tölgy Quercus Robur 

15. Kocsánytalan Tölgyek Quercus petraea 

16. Közönséges Boróka Juniperus communis 

17. Közönséges Bükk Fagus sylvatica 

18. Lisztes Berkenyék Sorbus aria 

19. Közönséges Nyír Betula Pendula 

20. Madárcseresznye Prunus Avium 

21. Magas Kőris Fraxinus Excelsior 

22. Mezei Juhar Acer Campestre 

23. Mezei Szil Ulmus Minor 

24. Mézgás Éger Alnus Glutinosa 

25. Molyhos Tölgy Quercus pubescens 

26. Nagylevelű Hársak Tilia platyphyllos 

27. Rezgőnyár Populus Tremula 

28. Sajmeggy Prunus mahaleb 

29. Törékeny Fűz Salix Fragilis 

30. Vadalma Malus Sylvestris 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sorbus_graeca&action=edit&redlink=1


VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

93 

31. Vadkörte Pyrus Pyraster 

32. Vénic Szil Ulmus Laevis 

33. Virágos Kőris Fraxinus ornus 

34. Zselnicemeggy Prunus padus 
Forrás: 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 
 
Az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke 

Ssz. Magyar név Latin név 

1. amerikai (vörös) kőris* Fraxinus pennsylvanica 

2. alásfa Ptelea trifoliata 

3. amerikai mocsártölgy Quercus palustris 

4. aranyribiszke* Ribes aureum 

5. atlasz cédrus Cedrus atlantica 

6. bálványfa* Ailanthus altissima 

7. erdeifenyő és fajtái Pinus sylvestris és P. sylvestris convar. 

8. európai vörösfenyő és fajtái Larix decidua és L. decidua convar. 

9. ezüst juhar* Acer saccharinum 

10. fehér akác* Robinia pseudoacacia 

11. fehér eper Morus alba 

12. feketedió Juglans nigra 

13. feketefenyő Pinus nigra 

14. gyalogakác* Amorpha fruticosa 

15. japánakác Sophora japonica 

16. kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanninana 

17. kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii glauca 

18. keleti tuja Thuja orientalis 

19. kései meggy* Padus serotina 

20. keskenylevelű ezüstfa* Elaeagnus angustifolia 

21. közönséges dió Juglans regia 

22. közönséges orgona* Syringa vulgaris 

23. közönséges ördögcérna* Lycium barbarum 

24. közönséges vadszőlő* Parthenocissus inserta 

25. lepényfa* Gleditsia triacanthos 

26. lucfenyő fajtái Picea abies convar. 

27. magyar tölgy Quercus farnetto 

28. mahónia és fajtái Mahonia aquifolium és L. decidua convar. 

29. mocsárciprus Taxodium distichum 

30. nemes füzek Salix alba spp. 

31. nemes nyarak 

Populus x euramericana, P. x interamericana,  
P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa 
hibridek és fajták, Populus alba x P. 
grandidentata ’Favorit’, Populus 
.alba ’Villafranca’ 

32. nyugati ostorfa* Celtis occidentalis 

33. nyugati tuja Thuja occidentalis 

34. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 

35. parti szőlő* Vitis riparia 

36. seprőzanót Sarothamnus scoparius 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

94 

37. simafenyő Pinus strobus 

38. szürke duglászfenyő Pseudotsuga menziesii caesia 

39. tamariskák Tamarix spp. 

40. tiszaháti nyár Populus nigra ’Thevestina’ 

41. torzsás ecetfa* Rhus typhina 

42. törökmogyoró Corylus colurna 

43. turkesztáni szil Ulmus pumila 

44. vadgesztenye Aesculus hippocastanum 

45. vörös tölgy Quercus rubra 

46. zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii viridis 

47. zöld juhar* Acer negundo 

* Intenzíven terjedő fajok.  

Forrás: 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 
 
Dorogon kiemelkedő nemzeti értékként fellelhető a hegyi tárnicska, mely napjainkban már csak elvétve 
fordul elő a Pilisben. 
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
Természeti környezet 
A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 
A hegyi tárnicska (Gentiana Austriaca Grundliana Degen) a 19. századi Pilis flórájában még fellehető növény 
volt. 
Forrás: http://www.kemertektar.hu/hu/ertekek/hegyi-tamicska-tudomanyos-neve-gentiana-austriaca-grundliana-
degen 
 
Állatvilág 
 
A városban a településrészekhez kötődően különböző állatfajták jellemzőek. 
A beépített részeken a településekhez köthető házi és- haszonállatok, illetve az ember által teremtett városi 
életmódhoz alkalmazkodni tudó, vagy a településre élelemszerzés céljából bejáró állatok lehetnek jelen. 
A település szántóin, legelőin a növénytermesztéshez kapcsolódóan lágy szárú növényzetet kedvelő kisebb 
állatok jellemzőek, kártevők is előfordulhatnak.  
A település erdőterületein az erdőfajtához típusosan kapcsolódó állatfajok élnek. 
 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 
 
Az alfejezet megírásához Dorog örökségvédelmi hatástanulmányát használtuk fel. 

A város területén szinte valamennyi régészeti kor képviselve van. A koravaskorban már lakott település volt. 
Erre vallanak azok a tűzhelymaradványok, cserepek, fazék és tál töredékek, amelyeket a Hungária-hegyen és 
környékén feltártak. A rézkorból a Homoki Szőlők területén fazék és bögre töredékek kerültek elő. A 
bronzkort mészbetétes cserepek, tál és urnatöredékek, agyagcsüngők képviselik. Nagyobb római település 
nyomai körvonalazódnak a leletek alapján. A Hosszúréten talált kerámiák, tálak, pénzek, érmek és 
fürdőmaradvány, a régi dűlő mérföldkövei, s a Kálváriahegy környékén talált vízvezetékek azt bizonyítják, 
hogy az Aquincum és Brigetio közti út mentén jelentősebb római kori település volt itt.   

Dorog az oklevelekben 1181-ben tűnik fel először, mint az esztergomi káptalan birtoka.  

A török megszállás kezdetén még lakott hely, 1570-ben azonban már lakatlan pusztaként említik. A falut 
1694-1695-ben német telepesekkel telepítik be azonban nem a régi helyén, hanem a Kálváriahegy ÉK-i 
lejtőjén.  
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A XVIII. század legvégén Vályi András ország leírásában Dorogról a következőket írja:  

„Dorog. Német falu Esztergom Vármegyében, földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik az ország úttyában Csolnok, és Esztergom között, Tokod, Kesztöltz, és Csív faluknak 
szomszédságokban, Posta is van benne, legelője elég, tűzre fája tsekély, szőlei meglehetősek, eladásra 
alkalmatossága Esztergomban és a’ Duna vizén, de mivel földgye homokos, második Osztálybéli.”  

1715-ben újabb sváb telepesek érkeztek a községbe. Plébániáját 1730-ban állították fel. 1848-ig az 
esztergomi főkáptalan földesurasága alá tartozott. Róm. Kat. temploma 1735-ben épült. A község határa 
hajdan a rómaiak temetkező helyéül szolgált. Ezt az ott kiásott leletek tanúsítják, melyek a budapesti és 
esztergomi múzeumokba kerültek.  

Az igazi fordulatot a község életében a szénbányászat megkezdése jelentette az 1850-es évektől. Már a 
korábbi években, így 1808-ban, majd 1845-ben végeztek szénkutatásokat, de a kitermelés csak Miesbach 
Alajos vezetésével 1851-ben kezdődött meg a Henrik-aknán. A Kőszénbánya és Téglagyár Társulat, a dorogi 
szénmedence első nagy részvénytársasága, nyitotta meg a Samu- és Tömedékaknát. A kutatásokat és a 
feltárást egyaránt megnehezítette mészkőrétegekből állandóan feltörő víz, amely a művelésre szánt területet 
elöntötte. A technikai fejlődés csak a XX. század elejére jutott olyan szintre, hogy ezeket a nehézségeket 
megoldották, s így Dorog lehetett a bányavidék központja. Évi több száz tonna szén kitermelésével. 1890-ben 
megépült az Esztergom-Fűzitői, majd 1892-ben az Annavölgy-Tokodi, 1895-ben pedig a Kenyérmező-
Budapesti vasútvonal. A fellendülő szénbányászat a község arculatát és népesség számát is jelentősen 
megváltoztatta. Amíg a századfordulón a lélekszám alig érte el kétezer főt, addig a harmincas évekre közel 
hatezerre emelkedett. 1892-ben a dorogi Samu-akna közelében 176 munkás-, 14 altiszti és 9 tiszti lakás épült, 
az ún. Drasche-telep. Az I. világháborúig a bányakolónia lakásainak száma 380 lakással gyarapodott. 
Bányaiskola, bányaóvoda működött. 1918-ben megnyílt a Szent Borbála Kórház is, amelyben 4 kórterem és 
24 ágy állt a betegek szolgálatában. A bányászat és az ipar rohamos fejlődése újabb bányakolóniák 
kialakítását tette szükségessé. 1916-17-ben így 95 új ház épült fel 358 lakással a megjelölt területen. 1922-
ben a bányatelep 13 házzal bővült, 25 lakással és 4 altiszti lakással. 1926-ban átadták a Munkásotthont, ahol 
kulturálódási és szórakozási lehetőséget egyaránt találtak magunknak a bánya dolgozói. Átépítették az 1896-
ban létesült bányaiskolát is. Két épületben, 14 tanteremben, 15 tanerővel tanultak a telep tanulói. A két 
világháború között felépült a bányatemplom is, amely Gáthy Zoltán főmérnök tervei szerint épült Szent 
Borbála tiszteletére. 

Dorog a háború végső, döntő hónapjaiban hadszíntérré vált, ami jelentős gazdasági romlást okozott. 1945. 
Január 4-én kezdődő bombázások miatt le kellett állítani az üzemeket, a termelés abbamaradt és a víz 
elöntötte a bányákat.  

A környék közlekedésében, kereskedelmi, egészségügyi, kulturális ellátásában betöltött szerepe, 
közigazgatási funkciója, növekvő intézményhálózata, gyarapodó lakossága indokolták, hogy 1971-ben 
nagyközségi rangot kapott. 

Az ipar felfutásának következményében a városiasodási folyamat megerősödött, ami a település arculatában 
is megjelent. A bányászkolónia szanálása nyomán lakótelepek épültek, a lakások száma meghaladja az 
ötezret. Az építkezésekkel összefüggésben bővült az út és közműhálózat is. A lakosság száma elérte a 
tizenhárom ezret. 1984. január 1-vel Dorog várossá vált. 

A rendszerváltás utáni gazdasági folyamatok alapjaiban érintették a várost. 1992-ben a szénár központi 
szabályozása a szénpiac beszűkülésével járt, aminek következtében elkezdődött a bányák felszámolása, 
megindult a szerkezetváltás.  

A mai épített környezet kialakulásának nézőpontjából alapvetően négy öt korszakot tudunk Dorog 
történelmében megkülönböztetni.  

Az első nagy korszak a vidéken megjelenő embertől tulajdonképpen a letelepülő magyarságig ívelődik. Ez a 
hosszú időszak alapvetően a régészet tárgykörébe tartozik.  
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A második nagy periódus a letelepülő magyarságtól a XVIII. század eleji újratelepülésig tart. Ennek az 
időszaknak az emlékanyaga szintén a régészet tárgykörébe sorolható.  

A harmadik nagy korszak a XVIII. század elejétől a szénbányászat települést átalakító kibontakozásáig, a XIX. 
század második felének közepéig, végéig húzódik. Emlékanyaga Dorog város mai településépítészetében is 
fellelhető.  

A negyedik nagy korszak a szénbányászat időszaka: a XIX. század második felének közepétől, végétől 
lényegében véve a rendszerváltásig nyúlik. Ezen utolsó nagy periódus alakítja ki a város mai 
településépítészeti karakterét, amely napjainkban újra alakulóban van. 

Ötödik kategóriába napjaink tartoznak, a település gazdasági és szerkezeti átalakulása, a településkép 
rendezése. 
 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 
 
A földhivatali alaptérkép szerinti művelési ágak területi adatait az 1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok 
alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok alfejezet tartalmazza. Az említett alfejezet 
szintén tartalmazza a művelési ágakról a Központi Statisztikai Hivatalban elérhető, 1895-től feljegyzett 
statisztikai adatok feldolgozását is. 
 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása pontosította az OTrT alapján lehatárolt 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét. Dorog közigazgatási területének déli, 
Csolnokkal határos erdős része tartozik az említett övezetbe. Az övezetre vonatkozó jogszabályi előírásokat 
az OTrT országos övezeteinek bemutatásánál ismertettük. 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelete tartalmazza a terület lehatárolását.  

 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

 
Nemzetközi jelentőségű (Natura 2000) védett természeti területek 
Dorog területét az alábbi Natura 2000 területek érintik: 
 
Csolnoki löszgyepek (HUDI20013) 
Kiterjedése: 410,75 ha, melyből 23,8882 hektár esik Dorog közigazgatási területére, ez a település teljes 
területének 2,07%-a. 
A Csolnoki löszgyepek Natura 2000 terület jóváhagyott fenntartási tervvel rendelkezik. 
 
Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: Pannon cseres-tölgyesek 
Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel, síksági 
pannon löszgyepek 
Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), szarvasbogár (Lucanus cervus) 
Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria), leánykökörcsin (Pulsatilla 
grandis), piros kigyószisz (Echium russicum) 
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A Csolnoki löszgyepek Natura 2000 terület elhelyezkedése 

 
Forrás: mme.hu 

 
Északi-Gerecse (HUDI20018) 
Közösségi jelentőségő élőhelytípusok: Pannon cseres-tölgyesek  
Kiemelt közösségi jelentőségő élőhelytípusok: Meszes alapkőzető féltermészetes száraz gyepek és 
cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei, Szubpannon sztyeppék, Síksági 
pannon löszgyepek, nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok, Pannon gyertyános-tölgyesek 
Quercus petraeával és Carpinus betulusszal, 91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel 
Közösségi jelentőségő állatfajok: magyar futrinka (Carabus hungaricus), kék pattanóbogár (Limoniscus 
violaceus), nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), havasi cincér (Rosalia alpina), szarvasbogár (Lucanus cervus) 
Közösségi jelentőségő növényfajok: bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum), leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis) 
 
Az Északi-Gerecse Natura 2000 terület elhelyezkedése 

 
Forrás: mme.hu 

 
Országos jelentőségű védett természeti területek 
Dorog közigazgatási területét országos jelentőségű védett természeti terület nem érinti. 
 
Ex lege védett természeti értékek 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása nem tesz említést ex lege védett természeti 
értékekről. (A barlangokon kívül, melyre későbbi fejezetben térünk ki.) 
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Helyi jelentőségű védett természeti területek 
A Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapja szerint Dorogon nem található, nyilvántartott védett 
természeti terület. 
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl&mode=search&nev=&tkv=&megye=0&telepules=620&vedszint=0
&vedkateg=0&evszam=&orderby=nev&direction=asc&headers=50 

 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete rendelkezik a természet- és környezetvédelem helyi szabályairól. 

„TERMÉSZEVÉDELEM 
11. Helyi védelem 
15. § 
(1) Helyi védelem tárgya olyan objektum, amely a város jelentőségét, múltját képviseli, vagy megjelenésével 
jelentős tájképi éhék, pótolhatatlan, egyedi természeti érték.  
(2) A helyi védelem irányítása a polgármester hatáskörébe tartozik, mely kiterjed a védelem tárgyának feltárása, 
dokumentálása, a Képviselő-testület elé való beterjesztése, bemutatásának biztosítása és fenntartásának 
megszervezése feladatokra.  
(3) Helyi védelem alá helyezésre és annak megszüntetésére természetes, vagy jogi személy tehet javaslatot, 
ajánlást, melyet a polgármesternek kell benyújtani.” 
 

A rendelet helyi természetvédelmi értéket nem nevesít. 
 
Egyedi tájértékek: 
Az 1996. évi LIII. törvény - a természet védelméről – szerint: 

„6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző 
természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol 
kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. 
(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 
természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó 
természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.  
(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek természetvédelmi 
kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását.” 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a tájértékekről adatokat nem szolgáltatott, a tájértékek 
kataszterezése nem történt meg. 
 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatásában megküldte az Országos Ökológiai Hálózat 
Dorogot érintő területeinek lehatárolását. Ökológiai folyosó területébe tartozik a település déli részén az 
Árokföldek dűlő, a Csolnoki út környéke, valamint a Baumit Kft-től délre elhelyezkedő erdőterület. Az 
adatszolgáltatás alapján a bánya területének egésze szintén az ökológiai folyosó terület részét képezi. Ez 
utóbbi lehatárolás a valós területfelhasználás miatt megkérdőjelezhető. 
 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
A Dorog területét érintő tájhasználati konfliktusokat funkcionális, tájökológiai és vizuális szempontok alapján 
csoportosítjuk. 
 
Funkcionális konfliktusok: egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, rendeltetését zavaró, 
egymással konkuráló területhasználatok 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

99 

- Település növekedésére kevés a rendelkezésre álló terület, megnehezíti a tervezést 
- Zártkertek funkciójának megváltozása, használat átértékelődése 
- Zöldterületek alacsony aránya a városon belül 

 
Tájökológiai konfliktusok: egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét veszélyeztető 
területhasználati módok 

- Természetközeli területek magas antropogén eredetű terheltsége 
- Ipar jelenléte közvetlenül a lakóövezetben 
- Illegális hulladéklerakás  
- Invazív, idegenhonos növényfajok terjedése – őshonos fajok kiszorítása 

 
Vizuális konfliktusok: „csúnya” látvány, a rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a 
befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya 

- Bányaműveléshez kapcsolódó területek elhanyagoltsága 
- Gazdasági, kereskedelmi területek rendezetlensége 
- Eltérő területfelhasználások közötti átmenet hiánya 
- Eltérő beépítési módok találkozása 
- Eltérő települési karaktertípusok éles váltakozása a település egyes részein 

 
 
ÖSSZEGZÉS: A fejezetben elemeztük a település táji adottságait, tájtörténetét. Dorog a karakterét földrajzi 
helyzete, a bányász múlt emlékei és jelenlegi ipari jellege határozza meg.  
Dorog természeti értékei közé tartozik a Csolnoki löszgyepek és az Északi-Gerecse Natura 2000 terület, 
valamint a hegyi tárnicska, mely kiemelkedő nemzeti érték.  
A várost érintő tájhasználati konfliktusokat összegyűjtöttük, csoportosítottuk. 
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1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 
Dorog zöldfelületi rendszerét az alábbi elemek képezik: 
 
Belterület 

- Zöldterületek, közterek 
- Lakótelepi zöldfelületek 
- Zöldsávok, fasorok 
- Zöldfelületi jellegű intézmények (temetők, sportpályák stb.) 
- Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (egészségügyi intézmények, óvodás, iskolák stb.) 
- Belterületi vízfolyások 
- Kertvárosias beépítésű lakóterületek kertjei 
- Gazdasági területek védelmi fásításai 
- Használaton kívüli, beépítetlen belterületi ingatlanok 
- Zöldfelülettel rendelkező ipari terület 

Külterület 
- Üzemtervezett erdőterületek, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek 
- Ökológiai folyosók 
- Külterületi utak, közlekedési területek menti fásítások 

Az alábbiakban ezen elemek részletesebb vizsgálatát végezzük el. 
 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

 
Közparkok, közterek 
 
Jubileum tér: A Park területén emlékmű található, növényállománya főként gyepszintű, elszórtan néhány fa. 
Területének egy része betonnal borított. Alulhasznosított terület. 
 
Otthon tér: Bányász emlékművek és közintézmények találhatók a téren és a tér mentén. Magas a fásultság 
aránya, kikapcsolódásra, rekreációra alkalmas terület. Utcabútorokkal felszerelt. 
 
Petőfi tér: Egy iskola és egy lakótelep fogja közre, ideális zöldfelülettel szolgálva a környéken élő és tanuló 
lakosságnak. Zöldterületi elemei a gyepesítés és egy fasor. 
 
Lakótelepi zöldfelületek 
 
A lakótelepi zöldfelületek feladata a kis helyen, nagy számban élő lakosság számára kondicionáló zöldfelület 
biztosítása. A lakótelepek kiterjedése miatt a növényállomány a város egésze számára levegő tisztító, nyári 
időszakban hőmérséklet csökkentő hatással bír. A zöldfelületek többsége gyepes területekből és telepített 
faállományból áll. 
 
Jelentősebb lakótelepi zöldfelületek: 

- Baross Gábor lakótelep 
- Bányász körönd lakótelep 
- Fáy András lakótelep 
- Hám Kálmán lakótelep 
- Schmidt Sándor lakótelep 
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- Zsigmondy Vilmos lakótelep 

 
Jelentősebb fasorok, facsoportok, virágágyak 
 
Hősök tere – Virágágyás 
Bécsi út- Esztergomi út - Virágágyás 
Rákóczi út – Fasor 
 
Egyéb zöldfelületek 
 
Kálvária 
Kenyérmezői patak menti sáv 
 
Zöldfelületi jellegű intézmények 
 
Zöldfelületi jellegű intézmények közé azokat az intézményi területeket soroltuk, melyek rendeltetésükből 
adódóan jelentős zöldfelülettel bírnak. Ide tartoznak a temetők és a sportpályák. A zöldfelületi jellegű 
intézményeknek a használati funkciójukon kívül jelentős kondicionáló és esztétikai szerepkörük is van. A 
különböző rendeltetésű zöldfelületek hozzájárulnak a lakosság zöldfelületi ellátásához is. 
 
Temető 
A településen több temető is létezett, ma azonban már csak egy üzemel 1765 óta, a Temető utca-Csolnoki út 
szegletében. Azóta többször is bővítették 1845-ben, 1930-as években, 1988-ban. 
A temető területe ma 3286 m² és hozzávetőlegesen 5000 sírt foglal magában. 
 
Sportpályák 
- Buzánszky Jenő Stadion (Köztársaság út) 
- Sportmúzeum (Köztársaság út) 
 
Üzemtervezett erdő területek és kiváló termőhelyi adottságú erdő területek 
 

Az üzemtervezett erdőterületeket, illetve a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket a NÉBIH Komárom-
Esztergom megyére vonatkozó adatszolgáltatása alapján határoltuk le.  
Forrás: Erdőtérkép: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

Üzemtervezett erdőterületek Dorog közigazgatási területének déli részén helyezkednek el főképp a település 
Csolnokkal határos részén. Az erdőterületek nagysága a település összterületéhez viszonyítva 25,5%. 

A település területén 121 hektár kiváló termőhelyi adottságú erdőterület található. 

  Az üzemtervezett erdők területi megoszlása Dorogon 

Elsődleges rendeltetés Terület (ha) Arány (%) 

Védelmi 170 57,6 

Közjóléti 17 5,8 

Gazdasági 85 28,8 

Egyéb részlet 23 7,80 

Összesen 295 100 

  Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 
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1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 
 
Normalizált vegetációs index (NDVI) számítás  
 

Az NDVI egy dimenziómentes mérőszám, amely egy adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki. Értékét 
a növényzet által a közeli infravörös (NIR) és a látható vörös (RED) sugárzási tartományban visszavert 
intenzitások különbségének és összegének hányadosa szolgáltatja. Az NDVI érték összefüggésben van a 
növényzet klorofill tartalmával, és közvetve a növények egészségi állapotával, így települések zöldfelületei 
(növényzettel borított területei) minőségének, a zöldfelület intenzitásának megállapítására is alkalmazható. 
 

Az NDVI számítás során -1 és +1 közötti értékek keletkezhetnek. Ezeket az értékeket a további számítások 
megkönnyítése érdekében 9 kategóriára osztottuk. Térképes megjelenítés már az alábbiak szerint történt: 
 

NDVI számítás megjelenítése 
 

Kategória 
sorszáma 

 

Jelmagyarázat felirata 
 

NDVI érték 
 

Jellemző felület 

1 Növényzettel nem fedett terület -1 - 0 Vízfelület, hómező, felhő, teljesen 
beépített terület 

2 Alacsony mértékű növényborítottság 0 - 0,1 Mesterséges felület, sziklás, köves, 
csupasz talaj 3  0,1 – 0,2 

4  0,2 – 0,3 

 

Növényzet (minél magasabb érték, 
annál magasabb mértékű a 
növényborítottság) 

5  0,3 – 0,4 
6  0,4 – 0,5 
7  0,5 – 0,6 
8  0,6 – 0,7 
9 Magas mértékű növényborítottság 0,7 – 1 

 
Az NDVI számításához Landsat 5 űrfelvételeket használtunk (Forrás: U.S. Geological Survey, 
http://earthexplorer.usgs.gov/), ahol a 3-as sáv a látható vörös, a 4-es a közeli infravörös tartományt mutatja. 
Az űrfelvételek felbontása 30x30 méter, azaz pixelenként ekkora területet fednek le. 
 
A Dorog területére készített, normalizált vegetációs index számítás eredményét térképmellékleten 
ábrázoltuk. Az ábrán piros színnel jelöltük az alacsony, pirosas zöld, halványzöld színnel a közepes, zöld színnel 
a magas mértékű növényborítottságot. A felhasznált LANDSAT műholdfelvétel készítési ideje 2016. október 
6. A térképmellékletre rávetítettük az ITS által használt városrész lehatárolásokat a könnyebb 
értelmezhetőség kedvéért. 
 
Növényborítottságot tekintve Dorog területén az alábbi megállapítások szűrhetők le: 

- Városközpont – az egyik leginkább beépített területe a városnak, kevés zöldfelülettel 
- Hatos akna dűlő és Fehérhegy – A település fő részétől elkülönül, jól kivehető a vegetációs index 

csökkenése a két városrész területén 
- Vasútállomás – A vasútállomástól északra fekvő Otthon tér, a vasút menti zöld sáv, és a stadion 

pályája megemeli a NDVI értéket, egyértelműen kivehető a megjelenésük a térképen. 
- Baumit Kft. – A mészkőbánya az aktív fejtés következtében nem igen ad lehetőséget a növényzet 

állandó megtelepedésére, így az érték negatív lesz. A külfejtéshez nagy számú épületegyüttes, és 
depók is tartoznak.  

- Richter Gedeon Nyrt. – A gyárterület alacsony értékkel rendelkezik, 288 darab épülete közül, számos 
megjelenik a térképen. 

- Ipari terület – A település déli részén található ipari terület jellegéből adódóan alacsony érékekkel 
rendelkezik 

http://earthexplorer.usgs.gov/)
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- Veszélyes hulladék égető – Magas beépítettség 
jellemzi, melynek következménye az 
alacsony, negatív eredmény 

- Kertes családi házas városrészek – A kertes 
családi házas részei a településnek kedvezőbb 
értékeket produkálnak, mint a városközpont, 
de a külterület erdős értékeinél jóval 
alacsonyabbak 

- Zártkert – A várostól távolabbra egyre 
zöldebb vegetáció jellemzi 

- Külterület – Növényzettel a legintenzívebben 
borított területek közé tartozik, főképp 
erdővel borított terület, melyre a magas 
vegetációs index jellemző 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és 
problémái 
 
Dorog zöldfelületi rendszerét az alábbi konfliktusok és problémák érintik: 

- Kicsi a zöldfelületek összborítottsága a város tényleges méretéhez képest, magas a beépítettség a 
zöldfelületek rovására. 

- Meglévő zöldfelületek minőségi problémái, a növényzet sok helyen szegényes, frissítésre és 
bővítésre szorul, elöregedett. 

- Zöldfelületek alacsony kihasználtsága, multifunkcionalitás hiánya. 
- Tájidegen, allergén fajok elszaporodása. 
- Nyilvántartás hiánya. Zöldfelületi rendszer elemeit, növényállomány jellemzőit, dekoratív kiültetések 

helyét, fejlesztendő, zöldfelület-hiányos területeket nyilvántartó adatbázis. 

 
 

ÖSSZEGZÉS: Dorog zöldfelületei rendszere változatos, melynek fontos eleme a város déli részén található 
erdőterület, illetve a közparkok, természetközeli területek. Legjelentősebb belterületi zöldfelületei a 
Kálvária, a Kenyérmezői-patak, a lakótelepek és környezetük, a közparkok és a sportpályák. A település 
zöldfelületi rendszere több szempontból konfliktussal terhelt, melynek egy része orvosolható a zöldfelületi 
rendszer körültekintő megtervezésével. Leghangsúlyosabb probléma a túlzott beépítés, a növényállomány 
elöregedése. 

  

Dorog NDVI értékei 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
 
Dorog Város közigazgatási területének területfelhasználási vizsgálata részben a földhivatali alapadatokra, 
részben a nagytávú elhatározásokat is rögzítő településszerkezeti terv területfelhasználási tervlapjára épül. 
 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
 
A település létrejöttében, fennmaradásában, fejlődésében közrejátszottak a természet-, a társadalom- és a 
gazdaság-földrajzi viszonyok. Az egyes adottságok hatására egymástól jól megkülönböztethető karakterű, 
szerkezetű településrészek alakultak ki.  

A Város közigazgatási területe az eltérő használat és karakterjegyek szempontjából településrészekre lett 
felosztva, amelyet a Helyzetértékelő munkarész 3.3. fejezete részletez.  

Dorog város eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészei: 
- Falu 
- Kolónia 
- Ipari – gazdasági terület 
- Bánya 
- Tömedéki-dűlő 
- Akna 
- Külterület 
- Vasút 

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám megállapítás szabályairól szóló 
5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete határozza meg az egyes városrészeken belüli tájékozódást segítő 
elnevezések rendszerét. 

A földhivatali alaptérkép szerint meghatározott fekvéshatárok a település közigazgatási területét 
belterületre, külterületre és zártkertre tagolják. 
 
Belterület 
 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerint: 

„A település belterületének 1 ha-t meg nem haladó földrészletét – a fő hasznosítási módra tekintet nélkül – 
művelés alól kivett területként kell nyilvántartani.” [23§ (3)] 

Dorog központi belterülete az 10 sz. és 111 sz. főút mentén helyezkedik el, és a teljes belterület túlnyomó 
részét teszi ki. Belterület besorolásba tartozik még a településtől Leányvár irányába néhány parcella a 10 sz. 
főút mellett. 
A belterület nagysága: 420,3 ha 
Forrás: Földhivatali alaptérkép 

 
Zártkertek 
 
Dorog közigazgatási területén a zártkertek a központi belterület közelében, ahhoz kapcsolódva, illetve a 
településközponttól elválva, attól távolabb egyaránt megtalálhatók. A zártkertek egy részén gazdálkodás 
folyik, de egy részük jelenleg már lakófunkciókat lát el.  
A zártkertek nagysága: 103,3 ha 
Forrás: Földhivatali alaptérkép 
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Városszerkezetet befolyásoló tényezők a jövőre nézve 
 

- Közlekedési hálózat térszerkezetének változása. 
- Klímaváltozás hatása és annak ellensúlyozására tett lépések – belterületi zöldfelületek nagysága, 

külterületi erdőterületek. 
- Örökségvédelem, régészet, természetvédelem korlátozásai és előnyei. 
- Változó turisztikai igények, Esztergom turisztikai dominanciája a térségben 
- Ipari vállalatok, illetve szolgáltató szektor megtelepedése  
- Bánya-bővítés, bánya-rekultiváció igénye 
- Magyarország demográfiai sajátosságai (csökkenő népesség, változó családmodell), 
- Lakóterületekkel szembeni elvárások. 

 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

 
Dorog területén a termőföld hasznosításáról és a művelési ágak megoszlásáról a 19. század vége óta állnak 
rendelkezésre statisztikai adatok. A településen lévő művelési ágak vizsgálatát az említett statisztikai adatok 
elemzése mellett a földhivatali alapadatok térinformatikai elemzésével végeztük el. Jelenleg a település 
területének 57%-a művelés alól kivont terület. A beépített területekről elmondható, hogy a 20. század eleji 
kb. 1,55%-os beépítéshez képest az 1960-as évekre 25-szörösére emelkedett az arányuk, ami magasan 
kiemelkedő érték. Ez a 20. századi bányászat fellendülésének tudható be. A bányászat következtében jelentős 
területek kerültek művelés alóli kivonásra, szükség volt a területre az infrastruktúra bővítéséhez, a 
lakásállomány növeléséhez. 

A 20. század eleje óta folyamatosan csökken a szántók területe, ez is az imént említett okkal magyarázható. 
A szántók területe megközelítőleg a hatodára esett vissza. A szőlők, rétek, kertek és gyümölcsösök folyamatos 
területvesztést mutatnak, ezzel ellentétben az erdővel borított területeket, 1895-höz képest, 303%-os 
növekedés jellemzi.  
 
Művelési ágak megoszlása Dorog területén, 1895-2017 

 
Forrás: Történeti statisztikai kötetek: Földterület községsoros adatok, 1895-1984, Földhivatali alaptérkép, 2017 
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Művelési ágak megoszlása, 2017 

Művelési ág Terület (ha) Arány (%) 

Szántó 117 
 

10,1 

Kert, gyümölcsös 25 
 

2,2 

Szőlő 24 
 

2,1 

Rét 2 
 

0,2 

Legelő 67 
 

5,8 

Erdő 261 
 

22,6 

Művelés alól kivett terület 658 
 

57,0 

Összesen 1154 
 

100,00 
 Forrás: Földhivatali alaptérkép 

 
Minőségi osztályok 
 
Dorog területén a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály adatai szerint az alábbi minőségi osztályok találhatóak. 
 
  Dorog város területének megoszlása minőségi osztályok és művelési ágak szerint 

Művelési ág 
Minőségi osztály 

Terület ha,m2 % Átl. KTJ K/ha 
KTJ K/ha 

Szántó 3 27,80 AK 6,4803 6,7 19,19 

 4  22,60 AK 38,6409 40,1 19,19 

 5  15,60 AK 50,6494 52,5 19 19 

 6  11,10 AK 0,7012 0,7 19,19 

Gyümölcsös 5  17,40 AK 0,1000 100,0 17,40 

Szőlő 3  62,60 AK 0,1242 68,9 56,63 

 4  43,40 AK 0,0560 31,1 56,63 

Legelő 5  2,80 AK 1,0365 2,0 1,43 

 6  1,40 AK 52;0905 98,0 1,43 

Rét 5  26,10 AK 1.5796 100,0 26, 10 

 
Az adatszolgáltatás szerint:  

„A Tfvt. által meghatározott általános földvédelmi szempontok, valamint annak figyelembevételével, 
hogy a város külterületén a szántó 3, 4, szőlő 3, legelő 5 minőségi osztályú területek átlag fölöttinek 
minősülnek, más célú hasznosításukat nem javasoljuk” 

 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
 
Dorog Város 19/2001. (II. 23.) határozattal elfogadott Településszerkezeti tervén a területfelhasználások az 
alábbi nagyságban szerepelnek. 

Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználási kategória ha 

Nagyvárosias lakóterület 25 
Kisvárosias lakóterület 15 
Kertvárosias lakóterület 134 
Településközpont vegyes 35  
Központi vegyes 15 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 90  
Egyéb ipari terület 147 
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Hétvégi házas üdülőterület 6  
Különleges beépítésre szánt terület 36  
Hulladék elhelyezésére szolgáló különleges terület 25 
Különleges bányaterület 44 

 
Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználási kategória ha 

I. rendű közúti közlekedési terület 55 
Vasúti közlekedési terület 19 
Zöldterület 25 
Védelmi rendeltetésű erdőterület 140 
Gazdasági rendeltetésű erdőterület 150 
Egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület 103 
Hagyományos kertes mezőgazdasági terület 29 
Általános mezőgazdasági terület 39 
Korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület 9 
Természetközeli terület 0,8 
Vízgazdálkodási terület 7 
Különleges beépítésre nem szánt terület 0,2 

 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 
 
Dorog Város Önkormányzata tulajdonában lévő intézmények felsorolását a 1.8. A település humán 
infrastruktúrája fejezet tartalmazza. 
Az egyes épülettípusok területi eloszlását, darabszámát az 1.14.5.1. Funkció, kapacitás című fejezetben 
részletesen bemutatjuk. 
 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 
 
A barnamezős terület definíciója az EU CLARINET (2002.) szerint: 

„Az a hely, amit előzőleg már használtak, jelenleg elhagyott, vagy kevésbé hasznosított és feltárt, vagy 
feltételezett szennyezettségi problémákat rejt, újrahasznosításához kármentesítési beavatkozást igényel.” 
Forrás: www.kszgysz.hu/files/.../HG_karmentesitesi_konferencia_20130321.ppt 

 
A barnamezős terület meghatározása egy további forrás szerint: 

„A "barnamező" tehát a használaton kívül került, vagy jelentős mértékben alulhasznosított, általában leromlott 
fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági területet, vasútterületet, 
illetve felhagyott katonai területet, laktanyát stb. jelenti.” 
Forrás: http://www.trenderprime.hu/?oldal=fogalomtar 

 

Dorog városában a volt Brikettgyár területe számít barnameződ területnek. Ennek egy részén valósult meg a 
vasútfejlesztés kapcsán kiépült P+R parkoló. 
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 

„Szlömösödött területek alatt azokat a területeket értjük, melyek épített környezetének állapota leromlott, 
elhanyagolt, emellett kedvezőtlen társadalmi folyamatok, konfliktusok színtere is.” 
Forrás: Berta Mónika „Szociális városrehabilitáció” Budapesten - Okok, eszközök, kérdések, 
http://www.vki.hu/~tfleisch/~humanokologia/dolgozatok/berta-monika-szocrehab.pdf 

 
A szlömösödött terület fogalma beazonosítható a szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett 
területekkel. 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

108 

A KSH Dorog településre nyújtott adatszolgáltatásában az alábbi szegregált területet sorolja fel: 
- Tömedék dűlő 

 
Dorog szegregátum áttekintő térképe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Forrás: KSH 

 
Ezen a területen a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 éves) belül eléri, illetve meghaladja a 35%-ot. 
Szegregációval veszélyeztetettek azok a területek, amelyeknél a szegregációs mutató értéke nagyobb 
egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%. 
A térképen olyan területek is megjelenítésre kerületek, melyek ugyan eleget tesznek a szegregációs mutató 
kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézményi háztartásban élés miatt mégsem tekinthetők 
valódi szegregátumoknak. 
 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 
A telkek vizsgálatának alapja a 2017. januári állapotot tükröző földhivatali alaptérkép adatállománya. Dorog 
közigazgatási területét– az állami alapadatok alapján – 4393 db telek alkotja. 
 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 
Telekméret megoszlás Dorog közigazgatási területén 

 
Forrás: Szerző készítése a Földhivatali alaptérkép alapján 
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Dorog közigazgatási területén a telkek darabszáma nagyság szerint a kisebbtől a nagyobb telkek felé 
csökkenő tendenciát mutat. A megvizsgált telekméret intervallumok esetén a legnagyobb arányban a 1-299 
és 300-599 m2-es telkek jelennek meg, a kettő együtt 51%-át adta a telkeknek.  
Ezen telekméret főként a belterületre jellemző. 300 m2 alatti telekméret szórványosan a belterülethez, a 
10.000 m2-nél nagyobb telkek a külterülethez köthetőek. 

Legjellemzőbb telekméret zártkertek esetében 720-1500 m2, külterületen 10.000-100.000 m2, belterületen 
500-600 m2. 
 
Belterület telekméret megoszlása 

 
Forrás: Szerző készítése a Földhivatali alaptérkép alapján 

 
Dorog belterületén a telekméretek 1000 m2-ig a leggyakoribb, de a 101-300 és 751-1000 m2-es telkek száma 
a többi kategóriához képest számbeli elmaradást mutat. 1000 m2 felett folyamatos csökkenés a jellemző.  
 
Zártkertek telekméret megoszlása 

 
Forrás: Szerző készítése a Földhivatali alaptérkép alapján 

 
A zárttelkek méretében a 100 m2-ig terjedő telkek magasan a leggyakoribbak, utána egyenletes növekedés 
tapasztalható 1000 m2-ig, azt követően pedig a telekméretek csökkenése a tendencia. 
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Külterület telekméret megoszlása 

 
Forrás: Szerző készítése a Földhivatali alaptérkép alapján 

 
Külterületen a telekméretek 1000 m2-ig a legelterjedtebb, utána váltakozóan, de többnyire egyenletes 
mértékben oszlanak el a telkek méretük szerint. 
 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
 
A telkek tulajdoni formája tekintetében eltérő viselkedést a Magyar Állam, az Önkormányzat és a 
magántulajdonban álló ingatlanok mutatnak. 
 
Állami tulajdonú területek 
 
A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokról részletes adataink nincsenek. Jó néhány ingatlantípus állami 
tulajdona viszont ismert. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. melléklete tartalmazza az 
állam kizárólagos tulajdonában lévő vízfolyásokat, vízilétesítményeket, valamint az országos törzshálózati 
vasúti pályákat. Dorog területén az alábbi állami tulajdonok találhatók: 
 
Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pályák: 

- Budapest (Rákosrendező) – Esztergom 

 
Az állam kizárólagos tulajdonában lévő vízilétesítmények: 

- Dorogi Regionális Víziközmű 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklete tartalmazza a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonok körét. 
 

„II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek 
a) A 100%-ban az állam tulajdonában álló 
aa) védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő, 
ab) a gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, természetszerű erdő és származék erdő 
természetességi állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdő.” 

 

Az állami tulajdonú erdőkről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyarországi Erdészeti Webtérkép 
adatbázisa (http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) nyújt információt.  
 
Dorog Város területén ~183 ha állami tulajdonú erdőterület található. (Az erdőterületek 70%-a.) 
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A településen áthaladó országos közutakról a Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis 
(http://kira.gov.hu/kira/) nyújt információt. 
 
Dorog területét érintő országos közutak: 

- 10 sz. elsőrendű főút – Budapest – Almásfűzfő 
- 111 sz. másodrendű főút – Dorog – Esztergom 
- 117 sz. elsőrendű főút – Dorog – Esztergom- Kertváros 
- 1106 j. Dág – Csolnok – Dorog összekötő út 

 
Önkormányzati tulajdonú területek 
 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elhelyezkedését a korábbi 1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, 
gazdasági program és a következő 1.14.3. Önkormányzati tulajdonkataszter fejezetben tárgyaljuk. 
 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 
Dorog Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok vizsgálatára az önkormányzati 
adatszolgáltatás, illetve a földhivatali alaptérkép alapján került sor. A nyilvántartás tartalmazza az ingatlanok 
elhelyezkedését, helyrajzi számát, művelési ágát, minőségi osztályát, illetve területét. A kataszter adatainak 
térképi megjelenítése mutatja az önkormányzati vagyon városon belüli eloszlását. 
 
A vagyonkataszter azon túl, hogy a térbeli összefüggéseket megmutatva tájékoztat az önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanokról, a fejlesztési területek és környezetük önkormányzati részvételét is előrevetíti. 
Dorog Város Önkormányzata a település belterületén jelentős számú önkormányzati telekkel rendelkezik 
(15,96%). Az egész területre vetítve az arányok még magasabbak, az Önkormányzat részesedése 24,80%-os. 
 
Önkormányzati tulajdonú telkek elhelyezkedése 

 
Forrás: Szerző készítése az önkormányzati adatok és a földhivatali alaptérkép felhasználásával 
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Az önkormányzati tulajdonú telkek döntő része belterületen városi közterületeket, utakat, köztereket, 
közparkok és lakóépületek, védett épületek, közintézmények területét foglalják magába. Önkormányzati 
tulajdonban áll továbbá a településhez tartozó zártkertek egy része, illetve a külterületen található legelők 
és erdők néhány szelvénye. 

 

 

 
Az önkormányzati telkek területi elhelyezkedése 

 

Forrás: Szerző készítése a fölhivatali alaptérkép és az önkormányzati adatok felhasználásával 

  
Forrás: Szerző készítése a fölhivatali 
alaptérkép és az önkormányzati adatok 
felhasználásával 

Forrás: Szerző készítése a fölhivatali 
alaptérkép és az önkormányzati adatok 
felhasználásával 
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Az önkormányzati tulajdonú telkek túlnyomó többsége belterületen helyezkedik el (460 db), külterületen 131 
db, zártkeretben pedig 113 db található. Terület szerinti megoszlást vizsgálva a bel és- külterületi ingatlanok 
részesedése meghaladja a 95%-ot, míg a zártkertek elenyésző részesedésűek. Legnagyobb méretben a 
külterületen találhatóak az önkormányzat telkei. 
 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
 
A fejezetrész esetünkben nem releváns, mivel 522 adatszolgáltatási sorszámmal kapott, hivatalos állami 
alapadatbázis áll rendelkezésünkre. 
 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény fogalommeghatározása 
szerint: 

„Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – 
rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden 
olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér 
megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).” 

 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 
 
Az építmények funkció szerinti vizsgálatát az egyes épülettípusok térbeli sűrűsödése alapján vizsgáltuk. A 
vizsgálathoz a földhivatali alaptérkép adatait használtuk fel. Az egyes épülettípusok sűrűsödésének vizsgálata 
során azt elemeztük, hogy a lakóépületek, üdülőépületek, gazdasági épületek, illetve üdülőépületek a 
település mely részein helyezkednek el legnagyobb számban. A vizsgálat eredményeképpen kirajzolhatóak a 
különböző funkciójú településrészek, illetve az egyes településrészek legsűrűbben beépült részei. 
 
Épületek funkció szerinti megoszlása 

Dorog területén a földhivatali alaptérkép szerint 1935 db 
lakóépület található, mely a teljes épületállomány 30%-
a. A lakóépületek legnagyobb sűrűsödése a Belvárosban, 
illetve az egykori bányásztelepeken található. 
A településen 193 db középület, közintézmény van, mely 
a teljes épületállomány 3%-át teszi ki. Ezek a városban 
térbelileg elosztva találhatóak, jelentős sűrűsödést nem 
mutatható ki. 
A gazdasági és melléképületek száma 3625 db, mely az 
épületállomány 56%-a. Elhelyezkedésük a belterület 
egészére nagyrészt egységes, halmozódást a Munkás 
utcában és a Bányász köröndön figyelhetünk meg. 
Üzemi épületek, építmények száma 659 db, mely a teljes 
épületállomány 10%-át képviseli, elhelyezkedésük az 
iparterületekhez köthető. 
A településen alacsony az üdülőépületek és a 
rendezetlen funkciójú épületek aránya. Mindössze 8 db 

üdülőépület található a település Csolnok felé található részén, illetve néhány rendezetlen funkciójú épület 
a település egészén elszórtan. 
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1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
 
Az ingatlanok beépítettségének mértékét a földhivatali alaptérkép adatai alapján vizsgáltuk. A beépítetlen 
ingatlanokat fehér színnel, a növekvő beépítettségi mértéket sötétedő színekkel jelöltük. A földhivatali 
alaptérkép szerint a településen 4393 db ingatlan található. Ebből 1427 db (32%) beépítetlen, melyek 
túlnyomó többsége a külterületen, vagy zártkertben található. A településen belül a legmagasabb mértékű 
beépítettség (100%) a Munkás, Hársfa utcánál és a Zrínyi Miklós lakótelepen és környékén tapasztalható, 
garázssorok formájában. A településmagtól távolodva a beépítési százalék csökkenő tendenciát mutat. A 
településen az 5-49%-os beépítettségi arány a legjellemzőbb, mely összesen az ingatlanok 43%-ánál 
figyelhető meg. 

Középületek, közintézmények sűrűsödése 

 

Gazdasági és melléképületek sűrűsödése 

sűrűsödése 

  

Üzemi épületek sűrűsödése 

 

Lakóépületek sűrűsödése 

 

Forrás: Szerző készítése Földhivatali 
alaptérkép alapján 

 

Forrás: Szerző készítése Földhivatali 
alaptérkép alapján 

 

Forrás: Szerző készítése Földhivatali 
alaptérkép alapján 

 

Forrás: Szerző készítése Földhivatali 
alaptérkép alapján 
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Közigazgatási terület telkeinek beépítettsége 

 
Forrás: Szerző készítése földhivatali alaptérkép alapján 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 
 
Dorog területén a földszintes lakóházak, és az emeletes épületek egyaránt jellemzőek. A KSH 2011-es 
népszámlálás adatai alapján Dorog lakóházainak 88,3%-a földszintes, 11,7%-a emeletes. A földszintes 
lakóházak többsége nyeregtetős, sátortetős, illetve kontyolt nyeregtetős szerkezetű. A lakótelepek házai 
lapos tetővel rendelkeznek. Magasság tekintetében kiemelkednek még a város templomai és ipari 
létesítményei. 
 
   Lakóházak szintszáma 

 Lakóházak száma Földszintes lakóházak száma Emeletes lakóházak száma 

Dorog 2099 
 

1852 
 

247 
    Forrás: KSH 2011 Népszámlálás 

 

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
 
Településépítészeti karakter: 
Dorog két nagy településtörténeti periódusa, nevezetesen a XVIII. század eleji újratelepítéstől a XIX. század 
második felének közepéig, végéig tartó időszak és a XIX. század második felének közepétől, végétől az 1980-
as évek végéig tartó periódus, markánsan elválik egymástól.  

Az esztergomi káptalan birtokába tartozó mezőgazdasági jellegű helység és a szénbányászat felfutása 
következtében nagyra növő, bányászfaluból várossá váló település mai településépítészeti karakterében – 
utcahálózatában, telekszerkezetében és az egyes telkek beépítésében – is markánsan elválik egymástól. 
Területileg - térbelileg ez a majd három évszázadot felölelő, és egyre gyorsuló folyamat a Kálvária-hegy 
északkeleti oldaláról a Kenyérmezői-patak síksága felé irányul. A Kálvária-hegy morfológiájához igazodó és a 
mai Bécsi út mentén, illetőleg az Esztergomi útelágazás környezetében terjeszkedő faluból az idők során egy 
szabályos alaprajzú, mérnöki precizitással szerkesztett bányásztelepülés, majd később bányászváros 
bontakozik ki, amely mai településépítészeti karakterét tekintve is szinte modellértékűen hordozza az elmúlt 
másfél évszázad magyar bányásztelepüléseinek településépítészeti változásait. 
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Telekszerkezet: 
Az utcahálózathoz hasonlóan a telekszerkezetben is megjelenik az a kettősség, amely alapvetően egy régire, 
egy morfológiához igazodó szabálytalanra és egy szabályosan kiosztott újra osztja a város telekszerkezetét. 
Ugyanakkor a Bécsi út délnyugati oldalán elterülő településrész telekszerkezetében is megjelenik egy 
határozottan kirajzolódó kettősség. Amíg a Kálvária-hegy északkeleti lejtőjén elterülő egykori mezőgazdasági 
település telekszerkezetére a morfológiához igazodó szabálytalanság, vagyis a változó telekméret és a változó 
telekforma a jellemző, addig a szabályos telekformák – a Kálvária-hegy déli részén húzódó Attila utca két 
oldala, vagy a Hegyalja utcától északra elterülő térség – már az újabb kiosztások eredményei.  

A Bécsi úttól északkeletre elterülő, és vasúttal kettévágott, síkságon fekvő térség telekszerkezete szabályos 
kiosztást mutat. A városrészben napjainkban fellelhető karakteres különbségek mindenekelőtt a funkcionális 
rendeltetésből – lakótelek, intézménytelek, ipari-gazdasági funkciójú telek – , illetőleg a mindenkori aktuális 
településrendezési koncepció szelleméből következnek: mondhatnánk, a Bécsi út északkeleti, síksági oldalán 
elterülő, fiatal városrész telekszerkezetében Dorog legutolsó, szénbányászatra alapozott, összes régi-új, 
településfejlődési-településfejlesztési korszaka megjelenik. 
 
Építési típusok: 
Az utcahálózatban és a telekszerkezetben megjelenő régi és új közötti különbségek a beépítésben is jól 
megragadhatók.  

A Kálvária-hegy északkeleti oldalán elterülő történeti településmag – vagyis a Kálvária köztől nagyjából a 
Mária utca vonaláig tartó egykori falu - beépítése rendkívül vegyes képet mutat. A falusias jellegű fésűs és 
szabadonálló, illetőleg félig zártsoros L és U alakzatú beépítéstől a zártsoros beépítésig úgyszólván minden 
beépítési forma megtalálható a városrészben. A városias jellegű zártsoros beépítési mód mindenekelőtt a 
Bécsi út két oldalának jellemző beépítési formája. Az Árpád utca felső oldalán a nagyobb méretű telkeket a 
belső részen harántirányban álló melléképületek zárják. A Csolnoki út és a Mátyás király utcának a Temető 
utcától nyugatra eső szakaszán megtalálható présházak a szőlőművelés és bortermelés időszakának jellemző 
beépítési formáját őrizték meg.  

A történeti magot északnyugaton és délkeleten újabb beépítés övezi: itt, az egyes telkeken szabadonálló, 
oldalhatáron álló és ikres beépítési mód található. 

A Bécsi út északkeleti oldalának vasúttal kettévágott területe – mint már említettük korábban - a 
szénbányászat XIX. század második felének közepétől, végétől induló településfejlődés eredményeként jött 
létre. A szabályos utcahálózattal és telekszerkezettel rendelkező térség funkcionális rendeltetését tekintve – 
lakófunkció, városi intézmény funkciók, ipari-gazdasági funkció, vasút – heterogénabb jellegű a Bécsi út 
délnyugati oldalán elterülő városrésznél. 

Zártsoros és félig zártsoros – többnyire L alakzatú - beépítés található a Bécsi út - Mária utca – Vasút utca – 
Martinovics utca által határolt térségében, valamint a Bécsi út és az Esztergomi út háromszögében elterülő 
településrészben.  

A Táncsics Mihály utca – Zrínyi Miklós utca – Rákóczi Ferenc utca – Kossuth Lajos utca tömbjében előkertes, 
ikerházas beépítés található, amely a két világháború közötti „kolónia-jellegű” beépítés emléke. 

A Martinovics utca – Vasút utca – Iparvágány – Eötvös József utca által határolt terület telkeit szabadonálló 
és oldalhatárra helyezett beépítés uralja. Ezen a területen a Radnóti Miklós utca északkeleti oldalán, valamint 
az Eötvös József utca Puskin utca és az Iparvágány közötti szakasz északkeleti részén az egyes telkeknek az 
előkertes-ikres beépítés a jellemzője. 

A városrészt kettévágó vasúttól a Kenyérmezei-patakig elterülő területen, bizonyos intézményi funkciók 
mellett mindenekelőtt a lakófunkció uralkodik. Délkeleten, az Iparvágány és a Gorkij utca közötti részen az 
egyes telkeknek oldalhatárra helyezett és szabadonálló beépítési mód a jellemző beépítési módja. A 
városrész északi, az Esztergomi úttól nyugatra elterülő részét is szabadonálló beépítés jellemzi, vele szemben, 
az út keleti oldalán elterülő térségnek pedig az ikres beépítés a jellemzője. Nagyobbrészt ikres beépítés 
található a Jubileum tér környezetében is.  
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A délkeleti és az északnyugati, kertvárosias karakterű lakóterületek közötti részen található lakótelepeknek 
– Szent Borbála lakótelep, Hám Kálmán lakótelep, Kandó Kálmán lakótelep, Schmidt Sándor-, Zsigmondy- és 
Széchenyi lakótelep - a telepszerű beépítési mód a jellemző beépítési formája. A Kenyérmezei-patak 
jobbpartja és a közigazgatási határ közötti területen, oldalhatáron álló beépítés található. 

Külön kell szólnunk még a város területén előforduló különböző célú intézményi, ipari és gazdasági célú 
nagyméretű telkek beépítéséről is. Ezen nagyméretű telkek beépítésére kivétel nélkül a telepszerű beépítés 
a jellemző: a telkeken található épületek elhelyezkedése az intézmény, gyár, erőmű, sportpálya funkcionális 
rendeltetéséből következik. 
 

1.14.6. Az épített környezet értékei 
 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 
A település kialakulásával tájtörténeti megközelítésből a 1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat című fejezetben 
érintőlegesen betekintést nyújtottunk. 

Dorog településszerkezetét, a település terjeszkedését közlekedés-csomóponti és gazdasági szerepe 
befolyásolta. 
 
Közlekedés: 
Dorog települése a középkorban csomópont szerepet töltött be. Egyrészt, mert a Győrből Budára vivő út itt 
ágazott el Esztergom felé, másrészt dél felé Csolnokon és Kis-Cséven át vezetett egy fontos út, amelyről ugyan 
Dágnál ismét át lehetett jutni a budai nagy útra, de igazi jelentősége abban állt, hogy Kirván, Szomoron és 
Örsön át ez vitt le Székesfehérvárra. Dorog települése tehát igen korán, már a középkorban országos 
jelentőségű településhálózati szerkezeti csomóponttá volt. A település mind a mai napig településhálózati 
szerkezeti csomópont maradt, igaz viszont az is, hogy a középkori országos úthálózat átstrukturálódása – 
legutoljára a Budapest – Tatabánya – Győr autópálya megépítése következtében veszített egykori 
jelentőségéből, és ma már csak regionális jelentőséggel bír.  
Dorog város településszerkezeti, pontosabban utcahálózati sajátosságaiban azonban mind a mai napig 
tükröződik a település egykori településhálózati csomópont szerepe és egyben regionális kapcsolatrendszere 
is: a Budapest – Dorog – Komáromi - 10. sz. főút – a Bécsi út -, illetőleg a Budapest – Dorog – Esztergom-i 111. 
sz főút – az Esztergomi út -, valamint a Csolnokra vezető út - mint településszerkezeti tengelyek a városnak 
mind a mai napig meghatározó szerkezeti elemei.  
A regionális kapcsolatrendszer másik fontos eleme a vasút, amely szintén meghatározó településszerkezeti 
elem. A XIX. század kilencvenes éveiben megépült vasútnak a Budapest – Dorog – Esztergom, illetőleg Tokod 
- Almásfüzítő városon átvezető szakasza szinte kettévágja a várost és mintegy másfél kilométeren keresztül 
gátolja a vasút két oldalán elterülő városrészek között az átjárás lehetőségét. 
 
Ipar: 
Dorog város települését egyrészt a síksághoz, vagyis a Kenyérmezei-patak völgyéhez, másrészt pedig a patak 
délnyugati oldalán emelkedő hegyhez, a Kálvária-hegyhez való igazodás jellemzi.  
A szénbányászat és a rá épülő ipar XIX. század második felében történő megjelenéséig a település 
tájhasználatát alapvetően a mezőgazdasági termelés jellemezte. A XVIII. század végén készült I. Katonai 
felmérés Dorogot ábrázoló térképéről jól leolvasható, hogy a kisméretű település a Budáról Komáromba 
vezető országút bal oldalán fekvő hegylábhoz simul, és csak az esztergomi elágazás környezetében, az út 
keleti oldalán látszik egy picinyke beépítés.  
Lényegében nem változik ez a helyzet a XIX. század közepére sem: a II. Katonai felmérés 1841-ből való 
szelvénye Dorog települését olyan útelágazás menti helységként ábrázolja, amely elsősorban a települést 
délnyugatról karéjozó hegy alsó részén terül el.  
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Az 1882-ben készült III. Katonai felmérés térképe a település terjeszkedésének irányáról tanúskodik: 
láthatóan a falu a síkság irányába terjeszkedik; ekkor már a mai Bécsi út északkeleti oldalán is házak állnak és 
jelentősebb beépítést mutat a mai Bécsi út és Esztergomi út találkozásától északnyugatra elterülő terület is.   
A XIX. század második felében felfutó szénbányászat és a később rá települő ipar telephely szükséglete, 
továbbá a növekvő lakásszükséglet kielégítése következtében a település a hegyláb felől a patakvölgy 
irányában terjeszkedik. A település terjeszkedésének irányát nyilvánvalóan a XIX. század végén megépített 
vasút is nagyban befolyásolta, amely a Kenyérmezei-patak bal partján fut északnyugat felé.  
 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 
A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság nyilvántartási 
adatszolgáltatása alapján 13 db régészeti lelőhely található Dorog közigazgatási területén, melyek 
mindegyike szakmai védelem alatt áll. Lelőhelyek a város bel- és külterületén egyaránt előfordulnak. 
 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletének 1. melléklete tartalmazza a védett egyedi értékeknek helyet adó ingatlanok 
felsorolását, illetve lehatárolását. 
 
Helyi védettség alatt álló építmények 

Ssz. Egykori funkció Jelenlegi funkció Cím Hrsz. 

1 Bánya öltöző épület Üresen áll Hantken Miksa 6. 
1518/9, 
1518/13 

2 Hangya szövetkezet Városi könyvtár Bécsi út 48. 1192 

3 Lakóépület Múzeum 
Dorog Sziklai S. út 
70. 

118/40 

4 Bányairoda Intézmények háza 
Hantken Miksa utca 
8. 

1518/5 

5 Általános iskola Üresen áll 
Mészáros Lázár utca 
7. 

1825/1 

6 Patika Zeneiskola Bécsi út 65. 1430/1 

7 Római katolikus plébánia hivatal 
Római katolikus 
plébánia hivatal 

Templom tér 7. 1155 

8 40 ágyas emeletes kis kórház Rehabilitációs kórház Kossuth Lajos utca 6. 1466/10 

9 Támfal, lépcső és kegyhely 
Támfal, lépcső és 
kegyhely 

Mária tér 1305 

10 Művelődési ház Művelődési ház Otthon tér 1. 884/1 

11 Lakóház Üresen áll Bécsi út 48. 1412/1 

12 Templom Templom Köztársaság út 599 

13 Lakóház 
Német nemzetiségű 
emlékház 

Bécsi út 8. 1046, 1044/1 

14 Bejárati kapuzat és lelátó 
Bejárati kapuzat és 
lelátó 

Munkás út 725/2 

15 Zenepavilon Zenepavilon Köztársaság út 725/2 

16 Községháza Városháza Bécsi út 79-81. 1592 

17 Pedagóguslakás 
Többlakásos 
lakóépület 

Bécsi út 43. 1454 

18 - Rendőrség Mátyás Király utca 1. 1158 
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19 Vasútállomás felvételi épület 
Vasútállomás 
felvételi épülete 

- 383/10 

20 Vasúti aluljáró ki- és bejárata 
Vasúti aluljáró ki- és 
bejárata 

- 383/3 

21 Lakóépület 
Vízmű központi 
épülete 

Esztergomi út 42. 12/1 

22 Kapuzat Kapuzat Bécsi út. 534/5 

23 Óvoda Óvoda Otthon tér 1 1781 

24 lakóépület Üresen áll Rákóczi Ferenc utca 1466/12 

25 Vendéglő Söröző Bécsi út 34. 1059 

26 Lakó, kereskedelem, vendéglátás 
Lakó, kereskedelem, 
vendéglátás 

Bécsi út 34. 1194/2 

27 Óvoda később általános Iskola Általános Iskola Bécsi út 45. 1452/2 

28 Általános iskola Általános iskola Iskola utca 1. 660/1 

Forrás: Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
 
Az UNESCO Világörökségi Listája, valamint a Világörökség Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 
27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet melléklete alapján Dorog város sem világörökségi helyszínnel, sem 
világörökségi várományos helyszínnel nem érintett. 
 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 
 
A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság nyilvántartási 
adatszolgáltatása alapján a következő műemlékek találhatóak Dorog területén: 
 
Műemlékek 

Törzsszám Azonosító Név Hrsz. 

2486 13692 Késő római lakóépület 0292/21 

2486 6141 Késő római lakótelep maradványai 0292/21 

2488 6142 R. k. templom 1157 

11291 12126 római katolikus bányásztemplom 1826 

11635 20484 
Reimann-altáró (dorogi altáró) 
bejárati építménye 

1518/22, 1518/12 

Forrás: Adatszolgáltatás 

 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
 
A Történeti Kertek Adattára adatbázis alapján, Dorog területén 1 db nemzetközi jelentőségű történeti kert, a 
Schmidt-kastély kertje található. 
Forrás: https://www.historicgarden.net/?orszag=1&megye=12&varos=296 

 
Dorog város területén a Nemzeti örökség Intézet által nemzeti sírkertbe sorolt sírhely nem található.  
 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
 
A Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság nyilvántartási 
adatszolgáltatása alapján a következő műemléki környezetek találhatóak Dorog területén: 
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Törzsszám Azonosító Név Hrsz. 

11291 13812 
Római katolikus bányásztemplom 
műemléki környezete 

1823/2, 1823/1 

2486 27885 
Késő római lakótelep maradványai 
ex-lege műemléki környezete 

0292/13, 0292/7, 0292/24 

2488 27886 
R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

1311, 1392, 1410, 1305, 1201, 1203, 
1204, 1213, 1210, 1209/4, 1156/4, 
1205/1, 1155, 1099, 1158, 1156/3, 
1194/1, 1156/2 

Forrás: Adatszolgáltatás 

 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint Dorog területén nemzeti emlékhely nem 
található. 
 

1.14.6.9. Helyi védelem 
 
A helyi védett épületek felsorolása a 1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító 
építészeti jellemzők című fejezetrészben található. 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletének 1. melléklete a város egyedi védelem alatt álló építményeit tartalmazza. 
 
A rendelet szabályozza a helyi védettség keletkezését és megszűnését, az eljárás megindítását és annak 
szabályait, a védett érték fenntartását és annak hasznosítását, a védett értékekre vonatkozó 
településrendezési és építési előírásokat, a védett értékek nyilvántartását, megjelölését, és a helyi védelem 
irányítását.  
 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Az épített környezet konfliktusai az alábbi esetekben léphetnek föl: 
 
Eltérő, egymást zavaró területhasználat: 

- Környezetvédelmi problémák okozása (zaj-, rezgés-, levegő-, talajterhelés) 
- A város épített részén belül túl sűrű beépítés, ezáltal alacsony zöldfelületi arány 

Jelentős épülettömegbeli eltérés: 
- Esztétikai probléma 

Színhasználat. 
- Balesetveszélyes figyelemelterelés 
- Állandó vizuális terhelés 

Világítás 
- Fényszennyezés 
- Alulvilágított településrész 

Telepítés konfliktusai: 
- Kilátás elépítése 
- Rálátás eltakarása 
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Településarculati konfliktus: 
- Karaktertípusok közötti éles váltakozás 
- Karakterek hiánya 
- Egyhangúság  

 
Az épített környezet konfliktusait részletesen a 1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
című fejezetben fejtettük ki.  
 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorog város közigazgatási területének 36,3%-a belterület, 8,9%-a zártkerti fekvésű, míg a többi 
része külterület. A művelési ágak vizsgálatából megállapítható, hogy jelentős kiterjedésű a művelés alól 
kivont területek és az erdők aránya. Minden más művelési ág aránya alacsony. A művelés alól kivett 
területek összterülethez viszonyított aránya az 1990-as évek óta növekedett elsősorban a szántó területek 
rovására, azaz a város tovább terjeszkedett.  
A város beépítésre szánt lakóterületei a vasúttól északra és délre találhatóak, ipari-gazdasági területei 
viszont a város több pontján tömbösítve, olykor a lakóterületek mellett helyezkednek el. A város 
barnamezős területe részben felhasználásra került. 
Dorog a KSH adatközlése alapján szegregációval érintett. 
Dorog ismert állami tulajdonú területeit főként erdőterületek, országos közúthálózati és törzshálózati 
vasúti pályák, valamint a Dorogi Regionális Víziközmű alkotják.  
A város telekállományának jelentős hányada (24,8%) önkormányzati tulajdonban van. Az önkormányzati 
tulajdonú telkek döntő része városi közterületeket (utakat, köztereket, közparkok) takar.  
A város épített környezete értékekben gazdag, régészeti lelőhelyekben és műemlékekben bővelkedik. A 
városban egy történeti kert is található, a Schmidt-kastély kertje. 
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1.15. Közlekedés 
 
A település közlekedési hálózatában a legjelentősebb szerepet a közúti és a kötöttpályás közlekedési 
nyomvonalak adják. Továbbiakban ezekre térünk ki részletesebben. 
 

1.15.1. Hálózatok, kapcsolatok 
 
Dorog város területét számos közúti közlekedési nyomvonal érinti, illetve tárja fel, következően – a korábban 
már ismertetett – történeti közlekedéshálózati szerepköréből.  
 
Közúthálózati elemek 
 
Meglévő elemek: 
- Főutak: 

- 10 sz. Budapest – Dorog – Almásfüzitő elsőrendű főút 
- 111 sz. Esztergom – Dorog másodrendű főút 
- 117 sz. Dorog – Tát másodrendű főút  

- Mellékutak: 
- 1106 j. Dorog – Úny – Tinnye összekötő út 
- Vasútállomáshoz vezető út 

Forrás: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp 
 

Tervezett elemek: 
- R100 gyorsút – Bicske térsége (M1) – Kesztölc (M10) 

Kerékpárutak: 
- Térségi kerékpárút (lásd:1.3.2) 
- Nemzetközi, illetve országos kerékpárút nem halad át Dorogon.  

A legközelebbi hálózati elem az 1. Felső-Dunamente kerékpárút 1/A. szakasza (6-os jelű Euro Velo) 
 
Vasúthálózati elemek 
 
- Törzshálózati vasútvonal: 

- 2-es számú Budapest [XIV. kerület, Rákosrendező] – Esztergom vasútvonal 

- Vasútállomás 
- Dorog vasútállomás 

- Iparvágányok 
- Baumit Kft. 
- Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 

 
Vízi közlekedési elemek: 
 
Dorog területén vízi közlekedési elem nem található. A legközelebbi vízi közlekedési elemek a szomszédos 
Esztergomban találhatók, melyet a 1.15.6. fejezetekben mutatunk be. 
 
Légi közlekedési elemek: 
 
Dorog területén légi közlekedési elem nem található. A legközelebbi légi közlekedési elem a szomszédos 
Esztergomban található, melyet a 1.15.7. fejezetekben mutatunk be. 
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1.15.2 Közúti közlekedés 
 
Közúthálózat 
 
A város közlekedésének gerincét az országos közutak belterületi szakaszai jelentik, melyek teljes hossza közel 
6 km. A település működése szempontjából nélkülözhetetlen önkormányzati úthálózat hossza kb. 41 km. Az 
önkormányzat által kiépített járda hossza közel 42 km. (Forrás: KSH) 
Az úthálózat kialakulásában a természeti adottságok és a történeti kapcsolatok irányai is szerepet játszottak. 
Jelzőlámpás forgalomirányítás az alábbi helyeken üzemel: 

- 10 sz. főút és 117 sz. főút találkozásánál,  
- 10 sz. főút Mária utca találkozásánál, 
- 111 sz. főút Bányász köröndi lecsatlakozásánál (Spar, Lidl megközelítése), 

A 10 sz. és 111 sz. főutak csomópontjánál körforgalom épült ki.  
A vasútállomás 10 sz. főúttal párhuzamos nyomvonalának betudhatóan, a vasútvonal a 111 sz. és a 117 sz. 
főutakat keresztezi. Mindkét szintbeni vasúti átjáró fénysorompóval biztosított. Ezen túl a Mária (Iskola) 
utcánál került fénysorompó kiépítésre. 
Az iparvágányok egyike a 10 sz. főutat keresztezik, a másik a közutat keresztező közforgalmú vágányból ágazik 
le a fénysorompóval biztosított átjárót követően. 
 
Forgalmi jellemzők 
 
A Dorog város közigazgatási területét érintő országos közutak keresztmetszeti forgalmának 2013-2017. évre 
vonatkozó idősoros adatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. éves kiadványai alapján elemezzük. A 
diagramokban az összes forgalom, a kapacitás kihasználtság és az adat forrása szerepel. 
 
111-es számú II. rendű főút 6+000 km+m szelvénye (érvényes 4+170 – 7+556 km+m) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes forgalom (j/nap) 8861 9183 9644 10189 11879 

Összes forgalom (E/nap) 9427 9813 10289 10861 12667 

Kapacitás kihasználtság (%) 42 44 50 53 62 

Adat forrása mért mért felszorzott felszorzott felszorzott 

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 

Az 111 számú út forgalma mind a 
jármű/nap, mind az egységjármű/nap 
jelentős növekedést mutat a vizsgált idő 
alatt, a kapacitás kihasználtság 
folyamatosan nő. 
Erre a Dorog és Esztergom közötti 
növekedett napi ingázás, és teherforgalom 
adhat magyarázatot. 
 

 

 

 

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
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10-es számú I. rendű főút 37+870 km+m szelvénye (érvényes 35+399 – 38+574 km+m)) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes forgalom (j/nap) 6872 6473 7051 7060 7410 

Összes forgalom (E/nap) 7316 6899 7516 7477 7851 

Kapacitás kihasználtság (%) 34 32 37 37 38 

Adat forrása mért mért mért mért mért 

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 

A 10-es számú főút Dorog körforgalmáig 
tartó szakasza, visszaeső majd emelkedő 
értékeket mutatott. 2017-re egyértelmű 
növekedés észlelhető az összes forgalom 
számában és a kapacitás kihasználtságban 
egyaránt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

10-es számú I. rendű főút 38+700 km+m szelvénye (érvényes 38+574 – 42+555 km+m)) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes forgalom (j/nap) 7691 8045 8910 8963 9341 

Összes forgalom (E/nap) 8075 8456 9321 9350 9759 

Kapacitás kihasználtság (%) 38 39 46 46 48 

Adat forrása mért mért felszorzott felszorzott felszorzott 

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 
A 10-es számú főút Dorog és Tokodaltáró 
közti szakaszára a növekvő értékek 
jellemzőek. 2013-hoz képest nőtt a 
kapacitáskihasználtság és az összes 
forgalom értéke is. 
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117-es számú II. rendű főút 6+728 km+m szelvénye (érvényes 0+000 – 7+354 km+m)) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes forgalom (j/nap) 5356 5336 6093 6320 5222 

Összes forgalom (E/nap) 6392 6333 7196 7649 6321 

Kapacitás kihasználtság (%) 29 29 35 38 31 

Adat forrása mért mért mért felszorzott mért 

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 
A 117-es számú főút Dorog és Esztergom 
közötti forgalomelterelő út, mely Dorog 
külterületéről indul és Esztergom-
Kertvárosba csatlakozik, Kesztölcöt is 
érintve. Növekedés, majd visszaesés 
tapasztalható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis 2017-os adatai alapján az egyes utak forgalmi jellemzőit 
tekintve a városon kelet-nyugati irányban áthaladó 10-es számú főút (Dorog- Tokodaltáró része) és 111-es 
főút bonyolítja le a legnagyobb forgalmat. Jelentős forgalommal rendelkezik továbbá az 10-es főút Dorog 
körforgalomig, illetve a 117-es főút. Az országos mellékutak belterületi szakaszain a jellemző napi forgalom 
2000 E/nap alatti. A forgalom okozta zajterhelés főképp a főúthálózaton okozhat zavarást az ott élők számára. 
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Baleseti jellemzők 
 
A baleseti jellemzők elemzéséhez a KSH adatbázisa ad támpontot a forgalombiztonsági jellemzőkről. Az 
adatokból látható, hogy a legtöbb baleset Dorog lakott területén történt. A halálos és súlyos sérüléssel járó 
balesetek száma folyamatosan csökken. 
Összességében elmondható, hogy a balesetek száma az összes vizsgált szempontból mérséklődést mutatott, 
noha az évek folyamán voltak kiugró értékek. 
 
/Dorog területén a police.hu adatai szerint a 2016.08.30 és 2017.08.30-as időszak alatt egy halálos 
kimenetelű baleset sem történt. Az ORFK-OBB honlapján (http://obb.traffihunter.hu/balesetiterkep/) elérhető 
adatok alapján, Dorogon nem történt halálos kimenetelű baleset 2000 január elseje óta./ 
 

Időszak 
Halálos közúti 

közlekedési 
baleset (eset) 

Súlyos sérüléses 
közúti 

közlekedési 
baleset (eset) 

Könnyű 
sérüléses közúti 

közlekedési 
baleset (eset) 

Összes személyi 
sérüléssel járó 

közúti 
közlekedési 

baleset (eset) 

Lakott területen 
történt összes 

közúti 
közlekedési 

baleset (eset) 

Lakott területen 
kívül történt 
összes közúti 
közlekedési 

baleset (eset) 

Ittas állapotban 
okozott összes 

közúti 
közlekedési 

baleset (eset) 

2010. év  9 14 23 21 2 4 

2011. év 1 7 6 14 12 2 3 

2012. év  8 17 25 18 7 5 

2013. év  1 10 11 9 2 3 

2014. év 1 1 21 23 19 4 4 

2015. év  5 5 10 9 1 2 

Forrás: KSH 

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 
 

1.15.3.1. Közúti 
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A közösségi autóbusz közlekedés üzemeltetője a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ. (KNYKK). 
A településen belüli kapcsolatokat a helyközi járatok biztosítják, Dorog nem rendelkezik helyi autóbusz 
közlekedéssel. 
 
Autóbusz megállóhelyek Dorogon és környékén 

 
Forrás: www.volanbusz.hu 

A település megállóhelyei a városban viszonylag egyenletes eloszlásban, a főbb közlekedési nyomvonalak 
mentén találhatóak.  
 

- Volán telep 
- Gyógyszerárúgyár 
- Városháza 
- Újtelep 
- Égetőmű 

- Ipari Park  
- Puskin u. 
- IBUSZ iroda 
- Dorog, VI. akna ltp. 
- Dorog, Tömedékakna 

A közösségi közlekedés főként a főutakon (10 és 111-es számú főút,), illetve a település külterületén található 
utakon elérhető. 
Közvetlen járatokkal érhető el a régióközpont Esztergom (napi 100+ járat), a megyeszékhely Tatabánya (napi 
25+ járat) a főváros (napi 50+ járat), illetve a környező településekre is naponta több járat közlekedik. 
 
Dorogon közlekedő autóbuszok 

8421 Tatabánya – Bajna – Dorog – Esztergom 

8492 (800) Budapest – Pilisvörösvár – Piliscsaba – Dorog – Esztergom 

8495 (2854) Budapest – Piliscsév – Kesztölc – Dorog 

8510 Esztergom – Dorog – Piliscsév 

8515 Esztergom – Dorog – Csolnok – Dorog – Esztergom 

8518 Esztergom – Tokod – Sárisáp – Dorog – Esztergom 

8519 Esztergom – Dorog – Esztergom 

8521 Esztergom – Dorog – Sárisáp – Piliscsaba – Pilisvörösvár 

8529 Esztergom – Dorog 

8530 Esztergom – Dorog – Tokod 

8538 (815) Budapest – Dorog – Nyergesújfalu – Süttő – Komárom 

8544 Esztergom – ((Tát) rövid út) / (Dorog) – Mogyorósbánya – Nyergesújfalu – Süttő 

Forrás: KNYKK 

http://www.knykk.hu/images/m_kem_2017/m8495_161211.pdf
http://www.knykk.hu/images/m_kem_2017/m8510_161211.pdf
http://www.knykk.hu/images/m_kem_2017/m8544_161211.pdf
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1.15.3.2. Kötöttpályás 
 
A Budapest–Esztergom-vasútvonal a MÁV 2-es számú villamosított budapesti elővárosi vonala, mely 
keresztülhalad Dorog városán. Aquincum és Pilisvörösvár között kétvágányú, Pilisvörösvártól Esztergomig 
egyvágányú. A vasútvonal megépülése a Dorogi szénmedence kitermelésével vált szükségessé, eredetileg 
HÉV-ként épült meg.  
 

 
Forrás: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/media/terkepek 

Vonal száma: 2 

Hossz: 53 km 

Nyomtávolság: 1 435 mm 

 
A Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában álló Vasútállomás a település közepén helyezkedik el. 
A helyi ipari létesítményekhez iparvágányok vezetnek. 
 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
Kerékpárutak 
 
Dorog belterületén kerékpárút nincsen kiépítve. Külterületen Komárom-Esztergom megye területrendezési 
terve egy térségi jelentőségű kerékpárútvonalat jelöl. 
 

„Mind nemzeti szinten, mind a desztináció szempontjából rendkívül fontos és kiemelt szektor a kerékpárturizmus 
fejlesztése. A nemzetközi tendenciákat is figyelembe véve, erős fejlődési potenciál mutatkozik a 
kerékpárturizmusban. A dorogi desztináció földrajzilag közvetlen közelében helyezkedik el az EuroVelo6-os 
kerékpárút tervezett nyomvonalának. A főszakasz megépülése esetén a csatlakozás elsődleges fontosságú, vagyis 
cél, hogy Dorog belvárosából kerékpárúton elérhetővé váljon az EuroVelo6-os útszakasz. A desztináció számára 
további lehetőséget jelent a Csolnok és Dorog közötti homokvasút nyomvonalának megtisztítása és kerékpárút 
kialakítása. A természeti környezet, a nyomvonal hossza és útvonala kiváló adottságokkal rendelkezik ahhoz, 
hogy amatőr hegyikerékpárosok és sportolók használhassák túraútvonalként az említett nyomvonalat. A 
nyomvonal kialakításán felül további fejlesztési igény a szükséges minimális infrastruktúra (pihenőhelyek, 
szeméttárolók) megépítése.” 

Forrás: A dorogi térség Desztinációfejlesztési stratégiája 

 
Gyalogos közlekedés, gyalogutak 
 
Dorogon a kiépített gyalogjárdák teljes hossza 41,8 km, ami közel 100%-os kiépítettséget takar. 
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1.15.5. Parkolás 
 
A város közforgalmú parkolói elsősorban a kereskedelmi létesítményekhez és az intézményekhez 
kapcsolódva helyezkednek el.  
 
Parkolók a városban: 

- Bécsi út – Penny Market 
- Táncsics utca 
- Otthon tér 
- Brikettgyár utca (P+R) 
- Bányász körönd: 

o Profi  
o Dr. Padló 
o Spar 
o Lidl 
o Fáy András lakótelep 
o Hám Kálmán lakótelep 

- Szent Borbála templom – Mészáros Lázár utca 
- Dorog városi stadion – Zsigmond Vilmos lakótelep 
- Posta – Mária utca 
- Szakorvosi rendelő – Mária utca 
- Tesco – Puskin utca 
- Temető – Bécsi út 
- Schmidt lakótelep  
- Baross lakótelep  

 

1.15.6. Vizi közlekedés 
 
Dorog területe vízi közlekedéssel nem érintett. Legközelebbi vízi közlekedésre alkalmas vízfolyás a Duna, 
amely nemzetközi vízi út.  
Országos jelentőségű kikötő: Komárom. 
Személykikötő: Esztergom, Hajóállomás 
Teherkomp kikötő: Esztergom, Szentkirályi kikötő 
Jachtkikötő: Esztergom, Nautica Jachtkikötő: a Duna jobb partján, az 1718,5 fkm-nél 
 

1.15.7. Légi közlekedés 
 
Dorog városban légi közlekedés nem zajlik. Esztergom található egy sportrepülőtér, valamint Budapesten 
található a legközelebbi nemzetközi repülőtér, melyre a 1.3.1-es fejezetben kitértünk. 
Esztergom-kertvárosi repülőtér: 

o Nem nyilvános, füves sportrepülőtér 
o Csak nappali, VFR [Visual Flight Rules] repülés folytatható 
o 111. sz. út mellett található 
o ICAO kód: LHEM 

 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorog közlekedési hálózati kapcsolatai jónak mondhatóak. Közúthálózat szempontjából a fő 
közlekedési útvonalat az 10 sz. Budapest – Almásfüzitő főút jelenti. Emellett a 111 sz. főút és a 117 sz. főút 
is fontos kapcsolódást kínál Esztergom és Komárom felé.  



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

130 

A város gyorsforgalmi eléréssel jelenleg nem rendelkezik, de a közlekedéshálózat-fejlesztési tervekben 
gyorsúti kapcsolat kiépítése prognosztizálódik. 
A közösségi autóbusz közlekedés üzemeltetője a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ 
(KNYKK), mely a helyközi járatokat biztosítja. A közösségi közlekedés főként a főutakon, illetve a települési 
összekötő úton zajlik. Közvetlen járatokkal érhető el Budapest, Tatabánya, Tata és a szomszédos 
települések is.  
A vasúti összeköttetést a Budapest–Esztergom országos törzshálózati vasútvonal adja, melyen 
teherforgalom és személyszállítás egyaránt zajlik. 
Dorogon tervezett térségi jelentőségű kerékpárút halad át. Nemzetközi kerékpárút nem érinti a várost. 
A város közforgalmú parkolói elsősorban a kereskedelmi létesítményekhez és az intézményekhez 
kapcsolódva helyezkednek el, de a lakótelepek parkolói is számos parkolási lehetőséget biztosítanak.  
A településen vízi és légi közlekedés nincsen. 
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1.16. Közművesítés 
 
Jelen fejezetben összefoglalva mutatjuk be a település közmű ellátottságát, az alfejezetekben az egyes közmű 
szakágakat külön grafikonokkal jellemezve. Az adatok a KSH tájékoztatási adatbázisából származnak. 
 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 
 
A településen az ivóvíz- és szennyvízközmű hálózatot az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. üzemelteti.  
Dorogon regionális vízmű működik, mely a település környéki vízszolgáltatást látja el. 
A településen az állam által üzemeltetett szennyvíztisztító telep működik, amely helyileg Esztergom város 
területén található. 
 
Dorogi regionális vízmű 

A dorogi regionális vízmű vízbázisát nagyrészt a 
tokodaltárói ereszkék, a Dunára telepített Prímás 
szigeti parti szűrésű csápos kutak és ablakos kút, 
valamint a dorogi és a sárisápi mélyfúrású kút karsztvíz-
készlete jelenti. A szolgáltatott ivóvíz jó minőségű. 
Jellemzője a közvetlen szolgáltatás mellett a 
társvállalati vízátadás.  
 

 
 
 
 
Forrás: Észak-dunántúli Vízmű Zrt. 

 

Vízbázisok védőterületei Dorogon és környékén 

 
Forrás: OKIR, http://webgis.okir.hu/base/ 

 
Dorogon a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2016-ben 5028, 2002 óta periodikus 
növekedést mutat. A településen az összes szolgáltatott víz mennyisége 2000-2014 között átlagosan 720 m3

 

volt, 2014-ben az összes szolgáltatott víz 60%-a került ki a háztartásokból. 2008 óta az összes szolgáltatott víz 

http://www.edv.hu/szolgaltatasaink/vizellatas/vizbanya_animacio_2/
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és a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége váltakozó tendenciájú csökkenést mutat, amely azonban 
2013-tól megfordult, de még 2016-ban sem érte el a 2011-ben szolgáltatott mennyiséget. 
 

  

Forrás: KSH 

 

Forrás: KSH 
 
Termálvízhasználat 
 
Dorogon az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert termálvíz nem található. 
 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 
 
Dorog területén a szennyvízelvezetést és -tisztítást az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. működteti, noha a 
szennyvízelvezetésben Dorog Város is részt vesz. A településen a csatornázottság (közcsatornába bekapcsolt 
lakások száma/lakásállomány) 2016-ben 94,3%-os. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatában elvezett összes 
szennyvíz csökkenést mutat, ellenben a háztatásokból elvezetett szennyvíz mennyisége nőtt. Az összes 
elvezetett szennyvíz 77%-a származik háztartásokból. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat 
(közcsatornahálózat) hossza 2016-ban 42,1 km. 
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Forrás: KSH 

 
Forrás: KSH 

 
Forrás: KSH 
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1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A településen elválasztott rendszerű csatornahálózat működik. A lehulló csapadék elvezetése nyílt 
árokrendszerrel és zárt csatornarendszerben történik. Zárt rendszer a városközpontban, a lakótelepeken, 
ipari létesítmények közelében és a forgalmasabb utak mentén jellemző.  
 

1.16.2. Energia 
 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, 
távhőellátás és más ellátórendszerek) 

 
Villamos energia 
 
Dorog közigazgatási területén az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. végzi a villamosenergia 
szolgáltatását.  
 
A szolgáltatott összes villamos energia periódusokban csökkent, illetve nőtt, ám összességében a 2007-es 
évhez képest megközelítőleg 10%-al csökkent. A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia 2007 és 
2015 között nem mutatott jelentős változást. A háztartási villamosenergia-fogyasztók számában 2008-ra 
növekedés következett be, majd az azt követő évben csökkenés, ami 2011-ig tartott, azóta stagnálnak az 
értékek. A villamos energia fogyasztók száma a 2008-as csökkenés után növekedést mutatott, ami azóta 
enyhe ingázással stagnál. A KSH adatbázisa alapján, Dorog területén a kisfeszültségű villamosenergia-
elosztóhálózat hossza 2016-ban 68,5 km. 
 

 

Forrás: KSH 
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Forrás: KSH 
 
Közvilágítás 
 
Dorog Városa köz és- díszvilágítással ellátott, a közvilágításért az önkormányzat foglalkoztatásában álló 
városgazda a felelős. 
A településen az Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. szolgáltatja a közvilágítást. 2016- óta üzemel Dorogon az 
E.ON Közvilágítási hibabejelentő applikáció. 

 „Az E.ON kiemelt hangsúlyt fektet közvilágítási hálózatának karbantartására, valamint a fellépő közvilágítási 
hibák minél előbbi javítására. Ezért fejlesztett ki a társaság egy új, mobil eszközön használható alkalmazást, 
amellyel az emberek bejelenthetik a közvilágításban tapasztalt bármilyen problémát. Legyen szó kiégett izzóról, 
sérült lámpatestről, vagy bármilyen megrongált és emiatt veszélyessé váló eszközről, az alkalmazáson keresztüli 
hibajelzés révén az E.ON szakemberei még rövidebb időn belül tudomást szereznek a problémáról, így gyorsabban 
elkezdhetik a hiba elhárítását, javítását.” 
Forrás: www.eon-hungaria.com 

 
Gázellátás 
 
Dorog közigazgatási területén az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. végzi a földgázelosztási tevékenységet. 
Az összes gázcsőhálózat hossza 56,4 km 2016-ban. A gázfogyasztók száma (összes és- háztartási), 2000-hez 
képest nőtt, azonban 2010 óta visszaesés figyelhető meg. 
A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége csökkent, de az igazán nagy csökkenés az összesített 
gázfogyasztásban mutatkozott meg. A 2016-os érték a 2007-ben szolgáltatott gáznak mindössze 23,1%-a. 
A város területének nagy részét középnyomású gerincvezeték hálózat fedi le. Nagyközép-nyomású vezeték 
ÉNy – DK irányban keresztezi a város területét. 
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Forrás: KSH 

 

 
Forrás: KSH 
 
Távhő: 
 
A város távhő ellátottságáért a Promtávhő Kft. felel. Az energiát termelő hőerőmű Dorogon üzemel, két 
blokkal melyek egyenként 5-5 MW energiát termelnek.  
A távfűtésbe bekapcsolt lakások száma nem mutat jelentős változást az évek folyamán, legnagyobb 
növekedés 2015 és 2016 között volt tapasztalható, amikor 27-el nőtt a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma. 
Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a lakosság részére 2009-ben és 2010-ben volt a legmagasabb, azóta 
ingadozásokat mutatva ugyan, de csökkent. Ez magyarázható a hatékonyság növelésével, illetve a fogyasztói 
igények csökkenésével is. 
 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2000.
év

2001.
év

2002.
év

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

Gázfogyasztók száma

Háztartási gázfogyasztók száma (db) Összes gázfogyasztók száma (db)

0

10000

20000

30000

40000

50000

2000.
év

2001.
év

2002.
év

2003.
év

2004.
év

2005.
év

2006.
év

2007.
év

2008.
év

2009.
év

2010.
év

2011.
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

Szolgáltatott gáz mennyisége

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000 m3)

Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (1000 m3)



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • TELEFON: (36 1) 413-0959 • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

 

137 

 
Forrás: KSH 
 

 
Forrás: KSH 
 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

 
A megújuló energiaforrások (napenergia, szélenergia, vízenergia, geotermikus energia, biomassza) közül 
Dorog területén főként a napenergia, a geotermikus energia és a biomassza felhasználás feltételei adottak. 
 
Napenergia 
 
A Nap energia hasznosításnak két alapvető módja létezik: 

- Aktív energiatermelés– naperőművek, napkollektorok, napelemek használata 
- Passzív energiatermelés – épületek tájolása, építőanyag megválasztása stb. 

 
Dorog és környéke napenergia hasznosítás szempontjából országos viszonylatban közepes adottságokkal 
rendelkezik. A globálsugárzás átlagos éves összege (a Napból érkező közvetlen sugárzás, valamint az égbolt 
minden részéről érkező szórt sugárzás összege) a 4300 MJ/m2.  
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A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009) 

 
Forrás: http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ 

 
Dorog ugyan nem tartozik az ország globálsugárzással leginkább érintett települései közé, de még így van 
kihasználható potenciálja az aktív napenergia termelésre.  
A „Megújuló energia - megújuló határvidék” c. program keretében vizsgálat született Komárom-Esztergom 
megye és az Ister-Granum Eurorégió által felölelt terület napenergia hasznosítási lehetőségeire. 
 

„A kutatatás alapját légifelvételek adták. Ezek alapján a szakemberek térinformatikai szoftver segítségével 
lehatárolták azokat a tetőfelületeket, amelyek délkelet-dél-délnyugati fekvésűek. A vizsgálatba 16 kisebb és egy 
nagyobb települést (Dorog) vontak be. A lehatárolt tetőfelületek megadják, hogy az adott településen hány 
négyzetméternyi felület alkalmas napkollektorok és napelemek telepítésére, valamint azt is elárulják, hogy a 
település lakóházainak hány százaléka alkalmas ezek telepítésére.” 
„Dr. Munkácsy Béla, az ELTE adjunktusa hangsúlyozta, hogy az előzetes eredményeket, még pontosítani kell, de: 
»az már most látszik, hogy a lehetőségek óriásiak, és a tetőfelületek mellett további hasonló nagyságrendű 
felületet jelenthetnének az autópályák melletti (zajvédőfal-szerű) hasznosítási módok.« 
„A kutatás külön elemezte a tömblakások, és az ipari épületekben rejlő kapacitást is. Dorog városát vizsgálva, 
arra jutottak a kutatók, hogy az ilyen épületek kis száma (176) ellenére is, potenciálisan ugyanakkora hasznos 
felületet adnak, mint a lakóházak (1800 ház).”  
Forrás: www.szeretgom.hu 

 
Geotermikus energia 
 
A geotermikus energia alapja a Föld belsejében termelődő és tárolódó hő. Szűkebb értelemben a felszín alatti 
víz hőtartalmában rejlő energia, mivel egyes szakirodalom szerint gazdaságosan a földhő csak hévíz 
közvetítésével hasznosítható. Tágabb értelemben a földi hőáram következtében a kéregben mindenütt 
jelenlévő, nem szoláris eredetű termikus energia. 
A geotermikus energia kiaknázási lehetőségeinél több paramétert szükséges figyelembe venni. Ezek közül a 
200°C-os izotermafelület mélysége megmutatja, hogy a felszíntől milyen távol található a 200°C-os 
hőmérsékletű kőzetréteg. Az adott hőmérsékletű izotermafelület mélysége Dorog esetében az ország más 
területeihez viszonyítva mélyen, 5500 méter tengerszint alatti mélységben található.  
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.html  

http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_
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200°C-os izotermafelület mélysége és konszolidáltsága 

 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch04.html 
 

A geotermikus energia hasznosításának módjai, technológiái: 
- - villamosenergia-termelés 
- - közvetlen hőhasznosítás 
- - hőszivattyú 

Forrás: http://kornyezet.elte.hu/cimlap/hu/kornytan/Zarovizsga/Vedes_prez/100621/BalintNora.pdf 
 

Dorog területén nincs hatályos geotermikus kutatási jogosultság, sem pedig hatályos geotermikus 
bányaterület. (2016. április) Forrás: Dorog-észak kőszén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 
Biomassza 
 
A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a biomassza, mely hasznosításának alapja az égés és az azzal 
járó hőenergia felszabadulás. 
 
Biomassza energiaforrások: 

- Mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukorica-szár/csutka stb.) 
- Energetikai célra termesztett növények (repce, cukorrépa, különböző fafajok) 
- Állati eredetű biomassza (trágya stb.) 
- Erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermék, illetve hulladék (fa apríték, nyesedék, forgács, 

fűrészpor, háncs stb.) 
 
Felhasználási lehetőségei: 
1. Közvetlenül: 

- Tüzeléssel, előkészítés nélkül, vagy előkészítés után 

2. Közvetve: 

http://kornyezet.elte.hu/cimlap/hu/kornytan/Zarovizsga/Vedes_prez/100621/BalintNora.pdf
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- Kémiai átalakítás után (cseppfolyósítás, elgázosítás), folyékony üzemanyagként, vagy éghető gázként 
- Alkohollá erjesztés után üzemanyagként 
- Növényi olajok észterezésével biodízelként 
- Anaerob fermentálás után biogázként 

 
A biomassza energetikai célú hasznosítására elsősorban a hagyományos agrártermelési ágazatokban 
keletkező mező- és erdőgazdasági melléktermékek és hulladékok hasznosításának, az energetikai 
erdőgazdaság (energiaerdők) és az energetikai célú növénytermesztés (energianövények) keretén belül van 
lehetőség. Ezen források hasznosítására hazánkban reális lehetőségek kínálkoznak, melyek Dorog esetében 
is fennállnak. 
Forrás: Monoki Ákos: Biomassza energia, Nyíregyházi Főiskola, 
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/ Biomassza/Biomassza.html 

 
Dorogi hőerőmű: 
 
Az erőműben 2017 folyamán kazánfejlesztést hajtottak végre melynek köszönhetően a felhasznált 
tüzelőanyag-mennyiségen belül a megújuló biomassza részaránya megduplázódott, miközben az erőmű 
hatásfokát is sikerült jelentősen növelni. 
A hőerőmű kazánjába nyolc újabb ún. befúvó berendezést építettek be, ezzel nagymértékben javítva a 
létesítmény szabályozhatóságát. A nagyobb kontrollálhatóság következtében megoldható lett a biomassza 
részarányának növelése (megduplázódott), s ma már a létesítmény tüzelőanyagának közel felét teszi ki, 
lehetővé téve a szén részarányának csökkentését. A fejlesztés következtében az erőmű hatásfoka jelentősen 
javult, ebből adódóan a környezetterhelése csökkent. 
 

„Biomasszaként kizárólag ledarált napraforgószárat hasznosítunk tüzelőanyagként, amelynek beszállítóit 
minden évben pályázati úton választjuk ki. Így a fejlesztés eredményeképpen olyan tüzelőanyag-mixet tudunk 
kialakítani, amely egyaránt eleget tesz a – szén-dioxid semleges - megújuló energiaforrások részarányának 
növelésére vonatkozó nemzetgazdasági célkitűzéseknek, s teszi még biztosabbá és fenntarthatóbbá az erőmű 
tüzelőanyag-ellátását a több lábon állás jegyében”  
Forrás: http://www.energiainfo.hu 

 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 
 
Dorog Város Önkormányzatánál, illetve az önkormányzati intézményeknél energetikus, vagy 
energiagazdálkodási feladatokkal foglalkozó szervezeti egység nincs.  
 
2008 és 2015 között zajlott a Veolia Energia Magyarország Zrt. „Hőközpontok korszerűsítése, új fogyasztók 
csatlakoztatása Dorog, Esztergom városában” elnevezésű projekt, amelynek legfőbb célja a fűtés- és 
melegvíz-szolgáltatásról gondoskodó hőközpontok modernizációja, valamint újabb fogyasztói csoportok 
bekapcsolása volt. A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Távhő-szektor energetikai 
korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázati konstrukció 
keretében elnyert Uniós forrásból valósult meg. 
Forrás: http://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/befejezodott-az-esztergomi-es-dorogi-hokozpontok-korszerusitese-
2015-11-03-124027 

A TOP-3.2.1-15 pályázati konstrukció keretében jelenleg is zajlik több intézmény (így a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, a Zrínyi Ilona Általános Iskola) energiahatékonyságának növelése. 
 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 
 
Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 14/2013. (IX. 25.) 
NMHH rendelet 26.§ szerinti adatszolgáltatás kérése Dorog város közigazgatási területére vonatkozóan. 
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A rendelet 26.§(4) bekezdése szerint: 
„Az elektronikus hírközlési fejezetekben meg kell jeleníteni a meglévő elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezkedését a felhasználók számára elérhető, alábbi szolgáltatások vonatkozásában: 
a) helyhez kötött telefonszolgáltatás; 
b) mobil rádiótelefon szolgáltatás; 
c) vezetékes műsorelosztó szolgáltatás – analóg és digitális, valamint internet szolgáltatásra alkalmas 
megoldással –; 
d) internet szolgáltatás; 
e) műsorszórás.” 

 

A rendelet 26.§(5) bekezdése szerint 
„Az elektronikus hírközlési fejezetben rögzíteni kell, hogy a területet érintően van-e előkészületben kormányzati 
célú, illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztés, melyek esetében 
ezek elhelyezési kérdéseit is érinteni kell.” 

 
Dorog város hírközlési szolgáltatói: 

- DIGI Kft. 
- Invitech Megoldások Zrt. 
- Invitel Zrt. 
- Kalásznet Kft. 
- Magyar Telekom Nyrt. 
- MVM Net Zrt. 
- PR-Telekom Zrt. 

 
Antenna Hungária Zrt. 
Az Antenna Hungária Zrt. adatszolgáltatása alapján a település területére bejegyzett magassági 
korlátozásokról a Zrt. nem értesült, antennatornyot és egyéb hasonló műtárgyat nem üzemeltet, ahogy 
átjátszó állomást sem. Alépítmény hálózattal nem rendelkezik és távlati tervei között sem szerepel ilyen 
jellegű hálózatfejlesztés. 
A településrendezési tervhez kikötés nélkül hozzájárul. 
 
Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 
Dorog város területén az Extemet Zrt. "cs.a." műszaki berendezéseket nem üzemeltet, nincsenek meglévő és 
tervezett elektronikus hírközlési építmények sem. 
Az Extemet Zrt. "cs.a." nem kíván részt venni az eljárás további szakaszaiban. 
 
Magyar Telekom Nyrt. 
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Dorog település 4710-2/2017. iktatószámú levelükben meghatározott kiemeit 
fejlesztési területén (hrsz. 0292/24) település területén a Magyar T elekom Nyrt. jelenleg nem üzemeltet 
vezeték nélküli telephelyet, valamint "tervezett" státuszú telephelye sincsen. 
 
Telenor Magyarország Zrt. 
A Telenor Magyarország Zrt. az alábbi építményeket üzemelteti Dorog területén: 

A 
település  

Az állomás Antenna  Cím / hrsz. EOV  

neve neve kódja státusza jellege magasság    X Y 

Dorog Dorog AH 
KO-
0007 

Élő torony - idegen 23 0555/129 hrsz., Strázsa hegy 627152 267405 

Dorog 
Dorog 
Kálvária 

KO-
0037 

Élő torony - idegen 41 Westel torony 626004 263526 

Dorog 
Dorog 
Víztorony 

KO-
0078 

Tervezett 
építmény - 
hidroglóbusz 

35 Esztergomi u. 41. 265525 625724 
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Távbeszélő fővonalak számának alakulása 

 
Forrás: KSH 
 

A KSH adatai szerint az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal), illetve távbeszélő fővonalak 
száma (ISDN vonalakkal együtt) közel párhuzamos képet mutat. 2003 óta számuk váltakozóan – csökken és 
nő, 2003-hoz képest összességében csökkenést mutat, az elmúlt évek növekedésének ellenére is. Az üzleti 
analóg távbeszélő fővonalak száma (közületi fővonal) 2005 – 2007 között növekedett, azóta enyhe 
kilengésekkel folyamatosan csökken. 
 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorogon az összes alapközmű megtalálható. Ki van építve az ivóvíz, a csapadékvíz, a szennyvíz, 
a villamosenergia, a vezetékes gázellátás, az elektronikus hírközlés (kábeltévé, telefonhálózat), valamint a 
távfűtés. Dorogon regionális vízmű üzemel. A Város szennyvíztisztítója a szomszédos Esztergomban 
található 
A megújuló energiaforrások közül Dorog területén főként a napenergia, a geotermikus energia és a 
biomassza felhasználás feltételei adottak.  
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1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
 
Dorog Város aktuális környezetvédelmi programja 2015-ben került aktualizálásra. 
 
A környezetvédelmi program céljai (2015-2020) 

PROGRAM CÉL, CÉLÁLLAPOT 

LEVEGŐMINŐSÉG - Dorog Város levegőminőségének általános értékelése 

HULLADÉKKEZELÉS - A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 
- Közszolgáltatás 
- Szelektív hulladékgyűjtés 
- Lakossági veszélyes hulladék begyűjtés tervezete 

ZAJ - REZGÉSVÉDELEM - A város területi elhelyezkedése, általános leírása környezeti zaj- és 
rezgésvédelem szempontjából 

- Környezeti zajforrások vizsgálata 

 Ipari létesítmények 

 Közlekedés 
ZÖLDFELÜLET, TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET 

- A zöldfelület gazdálkodás szerepe, lehetőségei 
- Javaslatok a zöldfelületi rendszer kialakítására 

TALAJ-TALAJVÍZ VÉDELEM - Illegális hulladéklerakók megszüntetése 
- Bányaterületek 
- rekultivációja  
- Volt ipari terület rekultiváció utáni hasznosítása 
- Karsztvíz védelem 
- Jó mezőgazdasági gyakorlat kialakítása 
- Felszíni vizek vízminőségének javítása 
- Ivóvízbázisok védelme 
- Parlagterületek csökkentése 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM Szilárd burkolatú utak arányának növelése 
Gázbekötések arányának növelése 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS - Hulladékgazdálkodási terv készítése 
- Szelektív hulladékgyűjtés 

TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
MEGŐRZÉSE 

- Természeti értékek felmérése 
- Természeti értékek megőrzése 
- Kerékpárút hálózat kiépítése 
- Környezeti nevelés –a természeti környezet megőrzésének záloga 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS  - Közintézményi energiafelhasználás csökkentése 
- Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági lehetőségekről 

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS - Csatornázott területek 
- Nem csatornázott területek 

ZAJ ÉS REZGÉS - Forgalom optimalizálási lehetőségek további vizsgálata 
- Ipari eredetű zaj és rezgés csökkentése 

KÖRNYEZETTUDATOS 
SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 

- Környezettudatos nevelés az oktatási intézményekben 
- Környezeti érzékenység bemutatása 
- A környezettisztántartása 
- Erdővédelem 
- Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata és újak alkotása 

Forrás: Dorog Város Környezetvédelmi Programja 
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Helyi környezetvédelmi rendelet 

- 16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a környezetvédelem helyi szabályairól  
 

1.17.1. Talaj 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény – a termőföld védelméről – rendelkezik az átlagosnál jobb minőségű 
termőföldekkel érintett területek hasznosíthatóságáról. Az átlagosnál jobb minőségi osztályokról Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 
10.069/2017. ügyszámú adatszolgáltatásában tájékoztatott. Az adatokat a 1.14.1.2. Az ingatlan-
nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok fejezetben 
felsoroltuk. A Kormányhivatal tájékoztatása alapján a földhivatali alaptérképről leválogattuk az átlagosnál 
jobb minőségi osztállyal érintett földrészleteket, melyeket a térképmellékleten ábrázoltunk. 
 

„6/B. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció, illetve az 
integrált településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban 
véleményező hatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell 
juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a 
lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A vélemény kialakítása során figyelemmel kell 
lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő 
mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne akadályozza. 
(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak – a (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével – 
kifogást kell emelni, ha a településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt 
területek 
a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt terület övezeti 
besorolásának megfelelő területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén átlagosnál gyengébb 
vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy 
b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség van a település 
már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is. 
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a zártkerti ingatlan esetében, ha a településrendezési 
eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti ingatlan területének beépítésre szánt területbe történő átsorolása 
érdekében történik. 
… 
11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével 
– lehet felhasználni. 
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött 
igénybevétel céljából lehet. A termőföldnek hulladéklerakó céljára történő igénybevétele esetén a 
környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények betartása mellett, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 
vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföld más célú hasznosítása engedélyezhető. A nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúraberuházás esetében az átlagosnál jobb minőségű 
termőföld végleges más célú hasznosítása is 
engedélyezhető, amennyiben annak megvalósítása más jogszabály rendelkezéseire figyelemmel más helyen vagy 
más nyomvonalon nem lehetséges. 
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen 
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté 
nyilvánított. 
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.” 
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

 
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet besorolása szerint a település területét barna erdőtalaj borítja. 
Az MTA TAKI Országos Talajdegradációs adatbázis alapján Dorog talajaira a degradáció nem jellemző. Sekély 
termőrétegűséggel, savanyodással, erózióval nem érintett. 
Források: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/623, http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/12430 
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1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve alapján Dorog területe a Duna 
részvízgyűjtő Gerecse alegységéhez tartozik. A felszíni víztestek felsorolását és a felszín alatti víztestek VGT2 
szerinti minőségi és mennyiségi állapotát a 1.12.1. Természeti adottságok alfejezetben mutattuk be. 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Dorog a fokozottan érzékeny vízminőség védelmi területen lévő 
települések közé tartozik. 
 
Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi területen lévő települések 

Település Fokozottan érzékeny Érzékeny Kevésbé érzékeny 
Kiemelten érzékeny 

f.a. terület 

Dorog x    
Forrás: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. számú melléklete részletezi a 
felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek besorolásának alapját. 
 

„1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület 
a) Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály 
szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai 
védőterületei. 
b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és 
dolomitmárga képződmények találhatók. 
c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől 
számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint 47 regisztrált természetes fürdőhely esetében a 
mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is. 
d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 
2000 vizes élőhelyei.” 

 
Dorog város önkormányzatának adatigénylése nyomán a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság az alábbi véleménnyel szolgált: 
 

„Vízgazdálkodási és vízminőség- védelmi szempontból az alábbiakat szükséges figyelembe venni: 
1. Minden esetben be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat. 
2. Minden esetben meg kell oldani az útépítéssei érintett területeken az útfelületre hulló csapadékvizek 
elvezetését. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett utak ne képezzenek akadályt a vízelvezetésben. 
3. Minden esetben gondoskodni kell az újonnan beépítésre szánt területek előközművesítéséről, meg kell oldani 
a vízellátást, szennyvízelvezetést és csapadékvíz elvezetést. Az előközmüvesítés, víziközrnű kiváltás (vízellátó 
hálózat, tűzivíz ellátás, szennyvízcsatomázás és bizonyos esetekben a csapadékvíz elvezetés megoldása) a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a, a törvény értelmező rendelkezései, valamint a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásától szóló 72/1 996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 
szerint vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízjogi engedély megszerzésére irányuló kérelmet a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.l3.) KHVM rendelet (a 
továbbiakban: 
KHVM rendelet) szerinti tartalommal és példányban kell benyújtani a Hatósághoz. 
4. A csapadékvíz elvezető hálózatba szennyvíz nem vezethető. 
5. A szennyvíz-elvezető hálózatba csapadékvíz nem vezethető. 
6. KözműfejIesztés során a vízellátásra, szennyvíz-elvezetésre vonatkozóan a megvalósítás előtt vízjogi létesítési, 
majd a megvalósítást követően a meglévő rendszer módosításaként vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti 
kérelmet kell benyújtani a Hatósághoz a KHVM rendelet szerinti tartalommal. 
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7. Közműfejlesztés során a többlet csapadékvizek befogadója kezelőjének hozzájárulói nyilatkozatát meg kell 
kérni. Amennyiben tározó kerül megépítésre, a megvalósítás előtt vízjogi létesítési, majd a megvalósítást 
követően a meglévő rendszer módosításaként vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet kell 
benyújtani a Hatósághoz a KHVM rendelet szerinti tartalommal. 
8. Olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő vízigényének 500 m3/év 
mennyiség felett terjedő kielégítését szolgálja, parti szűrésű, talaj-, karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevételével 
történik, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a, a törvény értelmező rendelkezései, valamint a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásától szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerint vízjogi engedély 
köteles tevékenység. A vízjogi engedély megszerzésére irányuló kérelmet a KHVM rendelet szerinti tartalommal 
és példányban kell benyújtani a Hatósághoz. 
9. Az érintett vízfolyások tulajdonosaitól / kezelőitől az általuk kezelt vízfolyásokat érintő meder korrekciókra, 
csapadékvíz bevezetésekre és keresztezésekre vonatkozó tulajdonosi / 
kezelői nyilatkozatokat, továbbá közműérintettség esetén a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozatát 
(illetőleg hozzájárulását) be kell csatolni. 
10. A vizek és vízi létesítmények más, nyomvonal jellegű létesítménnyel történő keresztezésére és megközelítésére 
vonatkozó előírások betartása kötelező. 
11. A hasznosítás során figyelembe kell venni, hogy a módosítással érintett területek vízfolyást 
megközelítő részeinél a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításáról szóló 83/2014. (III.l4.) Korm. rendelet 2. § rendelkezik a folyók parti sávjairól. A 
vízfolyások parti sávjai kizárólag a meder vagyonkezelőjének hozzájárulásával történhet, a vízgazdálkodási 
szakfeladatok zavartalan ellátásának biztosítása mellett. 
12. A tevékenység a közeli vízfolyások, vízelvezető árkok, csatornák, tavak vízkészletére és a térség 
vízháztartására káros hatást nem gyakorolhat. 
13. A beépítésre szánt ingatlanok esetében figyelembe kell venni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.” 

 
A település területe az 1-7 jelű, Gerecse vízgyűjtő gazdálkodási tervezési alegységbe, illetve a Duna 
részvízgyűjtő vízgazdálkodási-egységbe tartozik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felszín alatti víztestek 
 

Felszín alatti ivóvízkészletek védőterületei 

 
 

Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat
&programelemid=149 
 

Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat
&programelemid=149 
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Felszíni víztestek kémiai minősítése 

 

Felszíni víztestek ökológiai minősítése 

Diffúz nitrogénterhelés Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély 
hegyvidéki 

 

Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat
&programelemid=149 

 

 Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&

programelemid=149 
 

Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat
&programelemid=149 

Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat
&programelemid=149 

Forrás: Országos Vízügyi Főizgatóság, 
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstra
t&programelemid=149 
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Talajvíz 
 

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
térképszervere ábrázolja Dorog területén a 
talajvíz mélységére vonatkozó adatokat. A 
beépített területeken a talajvíz 2-5, és 5-10 
méter mélyen helyezkedik el. Ezek az értékek 
plusz 0-2 méteres mélység jellemző a 
külterületre is. Vegyi összetétel szempontjából a 
talajvizek kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos.  
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: http://map.mfgi.hu/ 

 
A talajvíz magassága több szempontból fontos. Azokon a területeken, ahol a talajvíz a felszín közelében 
helyezkedik el, csapadékosabb időszakokban belvíz formájában maradhat meg. Dorog esetén ez a 
veszélyforrás – az adatok alapján – nem áll fenn. 
 
Talajvíz szennyezettség: 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a SARPI 
Dorog Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság dorogi 1722/18 hrsz.-ú telephelyén okozott 
talajvízszennyezés miatt tartós környezetkárosodás tényét állapította meg 2016 szeptemberében. A 
Kormányhivatal által kikért adatokból a következő megállapítások derültek ki: 

- Tartós jellegű, foltszerű el helyezkedésű talajvíz szennyeződés, melynek maximális mértéke 2,214 ha. 
A 706-8/2015. számú határozat tartalmazza a kármentesítő monitoring rendszer felépítését, végrehajtásának 
menetét, valamint a monitoring rendszerre vonatkozó előírásokat. Havonta egy alkalommal a talajvíz 
állapotának nyomonkövetésére szolgáló monitoring kutakban el kell végezni a vízszintméréseket és az alábbi 
vízkémiai komponensek vizsgálatát: pH, vezetőképesség, Cl, S04, összes só, KOik. A monitoring kutakban 9 
havonta meg kell mérni a talajvízszintet és az alábbi vízkémia komponensek vizsgálatát: pH, vezetőképesség, 
Cl, S04, összes só, KOK, illékony aromás és klórozott aromás szerves vegyületek: benzol, etilbenzol, toluol, 
xilolok, klórbenzol, klórozott alifás vegyületek: kloroform, 1 ,2-diklóretán, triklóretilén, tetraklóretilén. 
 
Talajvízszennyezéssel terhelt terület Dorogon 

 
Forrás: GYMSMKH 2652-7/2016.-es iktatószámú határozata alapján készített térkép a Szerző által 
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A tartós környezetkárosodás állapotát öt évente felül kell vizsgálni, a felülvizsgálat eredményét a Hatóságnak 
meg kell küldeni; a megadott adatokban történt változások miatt a határozat módosítását kell kérni. 
Forrás: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2652-7/2016.-es iktatószámú határozata 

 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
 
A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet – a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről – 1. számú 
melléklete tartalmazza a terület légszennyezettségi zónába való besorolását. Dorog a 3. légszennyezettségi 
zónába tartozik. 
 
Zónacsoport a szennyező anyag szerint 

Zónacsoport a szennyező anyag szerint 
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3. Komárom-

Tatabánya-

Esztergom 
E C F D E O-I D E F F B 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez tartozó 1. sz. melléklet 

 
A zónák típusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet - a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről –5. számú mellékletében tekinthetők meg. A 
félkövérrel jelzett zónák érintik Dorog területét. 
 

„A zónák típusai 
1. A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt 
táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 
tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szint 
meghaladja a határértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő 
anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
3. C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában 
foglalt táblázat 3–6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. 
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
8. O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 
koncentráció értéket. 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály 
szerint történik.” 5. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez” 

 

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózatnak 1 db manuális mintavételi pontja található a 
településen: 

- - Bécsi utca 71. 
Forrás: http://levegominoseg.hu/ 
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Manuális mérőpontok mért komponensei 

Település 
2007-ig 2008-tól Aktuális 

Mért komponensek Mért komponensek Mért komponensek 
NO2 SO2 ÜP NO2 SO2 ÜP NO2 SO2 ÜP 

Dorog x x x x x x x x x 
Forrás: http://levegominoseg.hu/manualis 

 
Légszennyezettségi index szerinti értékelés - Értékelés a rendelkezésre álló teljes 2013. évi adatállomány alapján 
települések szerint éves határértékhez viszonyítva 

Település 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 ÜP 

Dorog jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

Forrás: 2016. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján 

 
Az OMSZ minden évben két kiadványban összesíti annak a 90 városnak a légszennyezettségi adatait, 
amelyekben mérik a levegő szennyezőanyag-tartalmát és egy ún. légszennyezettségi indexben összesítik a 
három vizsgált komponens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ülepedő por) éves átlagértékeit. Ez az alapja a 
települések levegőminőségi kategóriáinak. Kiváló (1), jó (2), megfelelő (3), szennyezett (4), erősen 
szennyezett (5).  
Dorog fenti táblázatban szereplő jó értékeléséhez hozzátartozik, hogy 2013-ban, az összesített index 
besorolásánál még a szennyezett kategóriába tartozott, az ülepedő por szennyezett besorolásban való 
szereplése miatt. Az elért eredmény tehát rendkívül kedvezőnek ítélhető. A lenti ábra ugyanakkor az értékek 
szóródásáról is képet fest. 

 
Forrás: http://www.levegominoseg.hu/media/Default/Ertekeles/docs/2016_RIV_ertekeles.pdf 
 
Dorog levegőminőségét befolyásoló legfontosabb tényezők: 

- Hulladékégető erőmű 
- Richter Gedeon gyógyszergyár 
- Baumit Kft. 
- Hőerőmű 
- közlekedési nyomvonalak 
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1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
 
Jelenleg a jellemzően kis területre kiterjedő, lokális zajproblémák elsősorban a régi telepítésű, nagy 
területfoglalású, a települések lakóterületein, vagy azok közelében működő telephelyek esetében, illetve a 
lakókörnyezetbe ékelődő kisvállalkozások esetében fordulnak elő, kiegészülve ezen vállalkozások által 
gerjesztett járműforgalom miatti konfliktusokkal. 
 
Zajvédelmi övezetek 
 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM – együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról – 3. melléklete tartalmazza a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól 
védendő területeken. 
 
A belterületi elsőrendű főutak és belterületi másodrendű főutak esetében a következő határértékeket 
állapítja meg: 
 
A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

 Nappal 06-22 óra Éjjel 22-06 óra 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
terület 

60 dB 50 dB 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, és a temetők, a zöldterület 

65 dB 55 dB 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 65 dB 55 dB 
Gazdasági terület 65 dB 55 dB 
Forrás: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
16/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete rendelkezik a hangterhelésről, illetve szabályozza a kibocsátás 
megengedett időpontját és hosszát. 
 

„12. § 
(1) A lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő ingatlanon a településen tartózkodók 
nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal, zajkibocsátással járó 
építési és bontási tevékenység 
a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra közölt végezhető, 
b) szombaton 8.00 és 19.00 óra között végezhető, 
c) vasárnap és munkaszüneti nap nem végezhető. 
13.§ 
(1) A lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő ingatlanon a magánszemélyek 
háztartási igényeit ki elégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó 
tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés 
a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető, 
b) szombaton 8.00 és 19.00 óra között végezhető, 
c)  vasárnap és munkaszüneti nap 9.00 és 12.00 óra közölt végezhető. 
(2) Köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet által 
kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így 
különösen motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor, egyéb gépi berendezés működtetése 
a) munkanapokon 7.00 és 18 óra közölt végezhető, 
b) szombaton 8:00 és 12.00 óra közölt végezhető, 
c)  vasárnap és munkaszüneti nap 9.00 és 12.00 óra között végezhető.” 
Forrás: 16/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól 
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Zajtérkép 
 
A stratégiai zajtérképezésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14.§.(1) a) pont alapján kiadott 
8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató – a nagy forgalmú közutak és vasútvonalak, valamint a fő repülőterek 
listájáról, továbbá a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett szervezetről – tartalmazza 
azokat a fő közlekedési létesítményeket, melyek esetében szükséges stratégiai zajtérképek készítése. „A fő 
közlekedési létesítmények között szerepel többek között minden >6.000,000 jármű/év forgalmat lebonyolító 
közút.”  
Forrás: http://www.kti.hu/noise/kozut/ 

 
Dorog közigazgatási területét a fenti listában szereplő közutak és vasútvonalak nem érintik. 
 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal előzetes tájékoztatási véleménye 
szerint: 

„Az ipari és gazdasági-területek kialakítása, kijelölése során a lakó- és zajtól védendő egyéb területek esetében 
megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj- és rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait 
valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet határértékeinek betarthatóságát biztosítani kell. Megjegyzés: A zajvédelemmel kapcsolatos 
környezetvédelmi nyilvántartási rendszer a hatóságon és országosan sem került létrehozásra, ezáltal összesítő, 
nyilvános zajvédelmi információt a hatóság a településen működő üzemi létesítményekről és közlekedési 
létesítményekről nem tud biztosítani.” 

 

1.17.5. Sugárzás védelem 
 
A sugárzásvédelem kapcsán szükséges megvizsgálni az azoktól az atomerőművektől való távolságot, melyek 
baleset esetén, Magyarországot érintő veszélyforrások lehetnek. Ilyen külföldi erőművek a következők: 
 

- - Mochovce VVER 4*400 (Szlovákia) 
- - Bohunice VVER 4*430 (Szlovákia) 
- - Krskó PWR 664 (Szlovénia) 
- - Dukovani VVER 4*440 (Csehország) 
- - Temelin VVER 2x1000 (Csehország) 

 
„A magyar határtól számított 50 km-es körzetben működő vagy most épülő, de rövidesen üzembe helyezésre 
tervezett atomerőművek jelentik hazánkra a legnagyobb veszélyt. A Magyar Köztársaság közvetlen 
környezetében található: 
- Szlovéniában KRSKO (664 MW) - Szlovákiában BOHUMICE (4X440 MW), illetve az épülő MOHOVCE (4X440 MW) 
atomerőmű.” 
Forrás: Borsos József mk. őrnagy: A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NUKLEÁRIS VESZÉLYEZTETTSÉGÉRŐL - 
http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/BorsosJ2.html 

 

A felsorolt atomerőművek Dorogtól való távolsága légvonalban: 
- - Mohovce 65 km 
- - Krsko 315 km 
- - Bohunice 117 km 
- - Dukovany 227 km 
- - Temelin 370 km 

 
Dorog a Mohovce-, Bohunce-, Dukovany atomerőművek 300 km-es távolságon belüli elhelyezkedése miatt 
az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónájába tartozik. 
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Magyarországon nukleáris veszélyhelyzetet okozható létesítmények tervezési zónáinak megnevezése és területi 
kiterjedése 

 Megelőző 

Óvintézkedések 

Zónája 

Sürgős 

Óvintézkedések 

Zónája 

Élelmiszerfogyasztási 
Korlátozások 

Óvintézkedési Zónája 

I. Veszélyhelyzeti tervezési kategória 
Paksi Atomerőmű 3 km 30 km 300 km 

II. Veszélyhelyzeti tervezési kategória 
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója - - 3 km 
Budapesti Kutatóreaktor - KFKI telephely 1 km 
Izotópintézet Kft. - KFKI telephely 1 km 

III. Veszélyhelyzeti tervezési kategória 
BME Oktatóreaktor - - - 
Püspökszilágyi Radioaktív 

Hulladékfeldolgozó és Tároló Telep 
- - 3 km 

Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló, 

Bátaapáti 
- - 3 km 

V. Veszélyhelyzeti tervezési kategória 
Bohunice Atomerőmű 3 km 30 km 300 km 
Mohovce Atomerőmű 3 km 30 km 300 km 
Krsko Atomerőmű 3 km 30 km 300 km 
Dukovany Atomerőmű 3 km 30 km 300 km 
Temelin Atomerőmű 3 km 30 km 300 km 

Forrás: Kátai-Urbán Lajos - Kiss Béla: Nukleáris erőművek, mint veszélyes technológia és az Országos Nukleáris 
Balesetelhárítási Rendszer - http://hadmernok.hu/143_07_kataiul.pdf 

 

1.17.6. Hulladékkezelés 
 
Kommunális szilárd hulladék 
 
Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 9/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete rendelkezik a 
település területén a hulladékszállításról és a szelektív hulladékgyűjtésről. 
Dorog területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó társaság a Vertikál-Junk Konzorcium (Tagjai: 
Vertikál Közszolgáltató Nonprofit ZRt. és a Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft.) 
Dorog a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, melynek célja a térség 
hulladékgazdálkodási problémáinak, többek között a felhagyott TSZH lerakók rekultivációjának komplex 
megoldása. 
 
Folyékony hulladék 
 
Dorog területén a szennyvízelvezetést és tisztítást az ÉDV Zrt. működteti. 
A szennyvíztisztító telep kapacitása 5 000 m3/nap. Regionális jellegű, Dorogon kívül Tokodaltáró szennyvizét 
is fogadja és tisztítja. A telep tisztítási technológiája biztosítja a befogadóba kerülő tisztított szennyvíz 
megfelelő minőségét. A szennyvíziszap kezelése megoldott, a víztelenített szennyvíziszap hasznosításra kerül. 
Forrás: http://www.edv.hu/szolgaltatasaink/szennyviztisztitas/ 

 
Szelektív hulladékgyűjtés 
 
Dorogon a Vertikál Zrt. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést biztosít, az újrahasznosítható anyagokat 
szállítják – előre megadott éves időpontokban – hasznosításukat megelőző előkezelésre. Családi házas részen 

http://hadmernok.hu/143_07_kataiul.pdf
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a papírt és a műanyagokat külön zsákokban, a társasházaknál külön edényzetben, vagy zsákokban, a közös 
képviselők által benyújtott igényeknek megfelelően gyűjthetik az újrahasznosítás támogatói. 
A településen az önkormányzat hulladéklerakó udvart üzemeltet, ahol a lakosság térítésmentesen adhatja le 
a zöldhulladékát.  
 
Veszélyes hulladék 
 
A Dorogi hulladékégető főként gyógyszeripari- és vegyipari hulladékok megsemmisítésére szakosodott 
veszélyeshulladék-égető Dorogon, az ország legnagyobb veszélyeshulladék-égetője. Legnagyobb részben a 
Richter Gedeon Nyrt. veszélyes hulladékát kezeli.  
Üzemeltetője a SARPI Dorog Kft. Jogszabályok szerint kijelölt veszélyességi övezettel rendelkezik. 
 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
 
Dorog területén a vizuális környezetterhelést főként az ipari jelleg adja. 
A mészkőbánya a környezet eredeti állapotát átalakítja, maradandó nyomot hagy a tájképben. Ugyanakkor 
sem a település belterületéről, sem az áthaladó közlekedési nyomvonalakról nem látható a bányaterület. 
A település lakóövezethez közel eső részén, több ipari létesítmény is található, melyek jellegükből adódóan 
jelentős arculati különbséget mutatnak fel a lakóépületi környezethez viszonyítva. A hulladékégető 
telephelyén egy magas kémény található, mely a település számtalan pontjáról látható. 
A szénbányászathoz köthetően több épített infrastruktúra elem is fennmaradt a településen melyeknek egy 
részét helyi védelem alá sorolták, néhányuk renoválásra került, és gondozás alatt áll.  
Az elhagyatott, üresen álló, alulhasznosított területek a település vizuális megjelenését rontják. 
 
A település lakóterületén kevés a zöldterület, amely jelenlétéből adódóan a környezet megjelenését is oldja. 
A Város megkezdte zöldterületeinek fejlesztését, ennek arculati előnyeivel számolva.  
 

1.17.8. Árvízvédelem 
 
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM 
együttes rendelet Dorogot nem említi. 
 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
 
Dorog területén fennálló környezeti konfliktusok az alábbiak: 
- Talaj 

- Talajszennyezés 
- Víz 

- Eseti vízszennyezés a hulladékégető által 
- Dorog felszínalatti vízbázisa fokozottan érzékeny a környezeti terhelésre 

- Levegő 
- Levegő szennyezettsége (ÜP, PM10) változó értékeket mutat 
- Ipari, közúti szennyezés 

- Zaj, rezgés 
- Kijelölt zajterhelési idősávok megszegése 

- Hulladék 
- Illegális hulladéklerakás 

- Vizuális környezetterhelés 
- Ipari és degradálódott területek látványa 
- Karakterek hiánya 
- Zöldterület alacsony aránya a belterületen belül 
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ÖSSZEGZÉS: Dorog rendelkezik környezetvédelmi programmal, mely 2015-ban került aktualizálásra.  
A felszín alatti víz állapota szempontjából Dorog a fokozottan érzékeny vízminőség védelmi területeken 
lévő települések közé tartozik.  
Területén a talajvíz átlagos mélysége 0-10 méterig változik a településrészektől függően.  
Dorog a manuális mérőállomások 2016-os kiértékelése alapján jó légszennyezettségi zónába tartozik. A fő 
légszennyező forrás a közlekedésből és az iparból származó porterhelés.  
A hangterhelés mértéke önkormányzati rendelet által szabályozott. 
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1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők) 
 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról: 
 

„21. § (1) Az ország településeit az adott település vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárás 
eredményeként katasztrófavédelmi osztályokba kell sorolni (a továbbiakban: besorolás). 
(2) A település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének közreműködésével – a 
kockázatbecslést minden év szeptember 30-ig elvégzi és javaslatot tesz a település besorolására a megyei, 
fővárosi védelmi bizottság elnökének. 
(3) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének 
közreműködésével – a besorolási javaslatot felülvizsgálja és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve 
útján a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti. 
(4) A települések besorolásához igazodó védelmi követelmények teljesítéséhez szükséges pénzeszközök központi 
költségvetésben történő tervezéséről a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik. 
(5) A besorolási osztályokra vonatkozó szabályokat és az egyes osztályokhoz tartozó elégséges védelmi szint 
követelményeit a 2. melléklet c) pontja tartalmazza. 
(6) A települések besorolásának megfelelően megállapított elégséges védelmi szint alapulvételével, az élet és a 
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében a polgármester települési veszélyelhárítási tervet 
készít, melyre a VI. Fejezet rendelkezései irányadók.” 

 
Dorog katasztrófavédelmi besorolása: I. osztály 
 
A veszélyeztető hatások felsorolását és az egyes katasztrófavédelmi osztályok meghatározását a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 
„Veszélyeztető hatások: 
1. elemi csapások, természeti eredetű veszélyek 

- árvíz 
- belvíz 
- rendkívüli időjárás 
- földtani veszélyforrások: 

 földrengés 

 földcsuszamlás 

 beszakadás 

 talajsüllyedés 

 partfalomlás 
2. ipari szerencsétlenség, civilizációs eredetű veszélyek 

- a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó üzem 
- más létesítmény (ipari, mezőgazdasági) általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag  

szabadba kerülésének kockázata 
- távolság nukleáris létesítménytől: 

 atomerőműtől 

 kutatóreaktortól 
- közlekedési útvonalak és csomópontok: 

 veszélyes áruk szállítása 

 jelentős forgalom 
- a Kat. IV. Fejezetének hatálya alá nem tartozó, katonai célból üzemeltetett veszélyes 

 anyagokkal foglalkozó üzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények 
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3. egyéb eredetű veszélyek 
- felszíni és felszín alatti vizek (elsősorban az ivóvízbázisok) sérülékenysége 
- humán járvány, vagy járványveszély, valamint állatjárvány 
- a riasztási küszöböt elérő mértékű légszennyezettség 
- 4. kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos kockázatok 
- a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége 
- a közlekedés sérülékenysége 
- a közigazgatás és a lakosság ellátását közvetve biztosító infrastruktúrák sérülékenysége 

 

Az egyes katasztrófavédelmi osztályok meghatározása a kockázati mátrix útján 

Hatás 
Bekövetkezési gyakoriság 

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori 

Nagyon súlyos II. osztály II. osztály I. osztály I. osztály 

Súlyos III. osztály II. osztály II. osztály I. osztály 

Nem súlyos III. osztály III. osztály II. osztály II. osztály 

Alacsony mértékű III. osztály III. osztály III. osztály III. osztály 
Forrás: 234/2011. (XI. 10. ) Korm. rendelet 
 
1. A bekövetkezési gyakoriság besorolási elve statisztikai és történeti adatok alapján az alábbi: 

o ritka: az elkövetkező néhány évben (10 év) nem valószínű, hogy bekövetkezik, 
o nem gyakori: bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy néhány (5) éven belül, 
o gyakori: valószínű, hogy bekövetkezik, néhány (3) éven belül, 
o nagyon gyakori: nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, egy éven belül minimum egy 

alkalommal vagy többször. 
2. A veszélyeztető hatások szintje: 

o nagyon súlyos: halálos áldozatokkal járó, vagy visszafordíthatatlan környezetkárosodást előidéző, 
illetve súlyos anyagi következményeket okozó esemény, 

o súlyos: súlyos sérüléseket okozó vagy visszafordítható környezetkárosodást előidéző, illetve anyagi 
károkkal is járó esemény, 

o nem súlyos: enyhébb sérüléseket okozó, a környezetkárosodást nem előidéző, illetve nem jelentős 
anyagi károkkal járó esemény, 

o alacsony mértékű: nem jár orvosi segítséget igénylő sérüléssel, illetve nincs anyagi következménye.” 

 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 
 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatai szerint szilárd ásványi nyersanyag lelőhely, bányatelek 
található a település területén. 
Forrás: http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=146&lng=1 

Dorog IV. - mészkő 

FID 744 

BATERSHAPE 601800 

VEDNEV Dorog IV. - mészkő 

KM2 0,3177 

NYERSANYAG mészkő 

NYEA_KOD4 4500 

NYEA_KOD2 45 

ZTIPUS Bal 
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FEDO_Z 313,86 

FEKU_Z 145 

CEG BAUMIT Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. 

TELEPULES Dorog 

CIM Baumit út 1. 

IRSZ 2510 

TEL 33-512-910 

FAX 33-512-950 

MUT működő 

MEGALLAPIT 1978.07.12 

ERVENYES . . 

STATUS bányatelek 

FOLYAMAT érvényes kitermelési MÜT 
 

Forrás: http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=146&lng=1 

 
Alulbányászott területek: 
Az Országos Felszínmozgási Kataszter Dorog területén nem jelöl alulbányászott területet, noha a folyamatos 
bányászat következtében Dorogon és környékén számos mélyművelésű bányát létesítettek. 
Forrás: http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=676&lng=1 

Dorog hatályos településrendezési eszközeiben alábányászott területek kerültek lehatárolásra helyi adatokra 
alapozva. Az ott szereplő területek rendelkezésünkre állnak. 
 
Barlangok: 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (3) a) pontja szerint ex lege védelem szempontjából 
barlangnak számít: 

„a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert 
és – jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni – mérete egy ember számára lehetővé teszi a 
behatolást.” 

 
Az Országos Barlangnyilvántartás (http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=caves) szerint Dorog 
területén 2 barlang található. 

Név 
Kat. 

szám 
Hossz 

Vertikális 
kiterjedés 

Mélység Magasság 
Kutatási 

engedélyek 
száma 

Hrsz 
NP 

Igazgatóság 
Hatóság Védettség 

Dorogi 
mészkőbánya 
felső barlangja 

4662-23 
30 

méter 
6 méter 3 méter 3 méter 0 022/3 DINPI 

KEM –KH 
Tatabányai Járási 

Hivatal 
Védett 

 

Név 
Kat. 

szám 
Hossz 

Vertikális 
kiterjedés 

Mélység Magasság 
Kutatási 

engedélyek 
száma 

Hrsz 
NP 

Igazgatóság 
Hatóság Védettség 

Dorogi névtelen 
barlang 

4662-22 
25 

méter 
16 méter 2 méter 14 méter 0 022/3 DINPI 

KEM KH  
Tatabányai Járási 

Hivatal 
Védett 

*NPI hozzájárulásával látogatható 

 
A TÉKA adatbázis tájérték nyilvántartása (2016. júniusi állapot) Dorog területén 2 db pincét tart nyilván. 
Forrás: http://tajertektar.hu/hu/) 
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1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
 
Az előzetes véleményezés során, a megkeresett államigazgatási szervektől csúszás vagy süllyedésveszélyes 
területről szóló hivatalos adatszolgáltatás nem érkezett. 
 
Országos Felszínmozgás Kataszter Dorog Város területén nem jelez felszínmozgásos területet. 
Forrás: http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=676&lng=1 

 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területek 
 
Magyarország területe földrengés veszélyeztetettség szempontjából közepesen aktív területnek számít. Az 
ország földrengés veszélyeztetettségét ábrázoló térkép szerint Dorog térsége az országon belül viszonylag 
alacsony veszélyeztetettségű. 
 
Magyarország földrengés-veszélyezettségi térképe 

 
Forrás: http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-foeldrengesveszely 

 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 
 
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–
BM együttes rendelet Dorogot, mint árvízveszélyeztetett települést nem említi. 
 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 
 
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–
BM együttes rendelet Dorogot, mint belvízveszélyeztetett települést nem említi. A Pálfai-féle belvíz-
veszélyeztetettségi térkép mindezt megerősíti. 
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1.18.2.3. Mély fekvésű területek 
 
Dorog ugyan, légvonalban közel található a Duna fő ágához (~4 km), de a Duna tengerszint feletti magassága 
Doroghoz legközelebb eső részén 101 méter, míg Dorogé 116.  
Dorogon mély fekvésű területek, melyek állandó, vagy időszakos vízborítottság által fenyegetve lennének, 
nem találhatóak. 
A város a Dorogi medencében fekszik, így elhelyezkedéséből adódóan az egész települést hegyvidék övezi, 
ezért a környező felszínformákhoz képest az egész település értelmezhető mélyebben fekvő területként. 
 

1.18.2.4. Árvíz és belvízvédelem 
 
A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a 3. mellékletében - Visszatöltésezett vízfolyások és csatornák árvízvédelmi 
fővédvonalainak magassági biztonsága - a településen átfolyó Kenyérmezei patak magassági biztonságát 1,2 
méterben határozza meg. Árvízvédelemről továbbá a 1.17.8. Árvízvédelem fejezetben írtunk. 
 

1.18.3. Egyéb 
 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
 
Dorog hegyvidékies elhelyezkedéséből adódóan 
magas a meredek lejtésű területek aránya. A 
MePAR térképes adatbázisából látható (kék 
színnel jelölt 12% feletti lejtők, sárga színel jelölt 
17% feletti lejtők), hogy 12-17% feletti lejtőket 
főként a település Gerecse felőli részén találunk, 
de előfordulnak ember alkotta meredek 
térszínek is pl.: vasúti töltés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://www.mepar.hu 

 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 
 
A Telenor Magyarország Zrt. az alábbi építményeket üzemelteti Dorog területén: 
 

A település Az állomás Antenna Cím / hrsz. EOV 

neve neve kódja státusza jellege magasság  X Y 

Dorog Dorog AH 
KO-

0007 
Élő torony - idegen 23 0555/129 hrsz., Strázsa hegy 627152 267405 

Dorog 
Dorog 

Kálvária 
KO-

0037 
Élő torony - idegen 41 Westel torony 626004 263526 

Dorog 
Dorog 

Víztorony 
KO-

0078 
Tervezett 

építmény - 
hidroglóbusz 

35 Esztergomi u. 41. 265525 625724 

Forrás: Adatszolgáltatás 
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Vízbázisok védőterületeinek a térbeli kiterjedéséről a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel összhangban 
a Hatóság rendelkezik. 
 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 
 
A településen belül tevékenységből adódó korlátozások közé sorolható az egyes infrastruktúra hálózati 
elemek védőtávolsága. Ide tartozik például a vasútvonal és főút védőtávolsága (OTÉK 38.§ (8), (9), (10) 
bekezdés szerint 50-50 m), továbbá az egyes közmű hálózati elemek (pl.: szennyvíz átemelők, transzformátor 
állomások, villamos energia légvezetékek) védőterülete is. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. 
rendelet 28. § (l) bekezdése alapján a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
végrehajtotta a Dorog települést érintő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyességi övezeteinek a 
kijelölését. 
 
A Kat. 3. § 32. pontja alapján: 

„veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset lehetséges következményeinek 
csökkentése érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem környezetéhen a hatóság által kijelöli, az egyéni 
sérülés kockázatához igazodó terület.” 

 
A település az alábbi felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyességi övezeteiben 
érintett: 

- a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 2510 Dorog, Esztergomi út 27. szám alatti telephelye, a 
veszélyességi övezet kijelölő határozat száma: 36100/1103/2016. ált. 

- és a SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft., 251 O Dorog, Bécsi út 131. szám alatti telephelye, a 
veszélyességi övezet kijelölő határozat száma: 36100/1982/2016. ált. 

 
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal adatszolgáltatása alapján a település közigazgatási területén az 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 12. §(l) bekezdés i) pontja szerinti kiemelt 
fontosságú honvédelmi terület, vagy 12. § (2) bekezdés h) pontja szerinti honvédelmi terület övezetébe 
tartozó honvédelmi rendeltetésű ingatlant nem tart nyilván. 
A város területén létesítendő 30 méternél magasabb építmények a Magyar Honvédség működési területébe 
nyúlhatnak, ezáltal kedvezőtlenül érintve a katonai szervezetek híradástechnikai összeköttetését. Ilyen 
építmények létesítésénél szükséges vizsgálni a megvalósíthatóság feltételeit és a létesítendő építmények 
hatásait a honvédelmi rendeltetésű területek működésére. 
 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorog katasztrófavédelmi besorolása alapján az I. osztályba tartozik. Fő katasztrófavédelmi 
kockázat az ipari létesítmény általi veszélyeztető hatás, veszélyes anyag szabadba kerülésének kockázata. 
A település domborzati adottságai és földrajzi elhelyezkedése miatt kettő barlanggal és pincékkel 
rendelkezik. A város árvíz és belvíz által nem veszélyeztetett. Az Országos Felszínmozgás Kataszter Dorog 
város területén felszínmozgásos helyet nem tartalmaz, hegyvidéki jellegéből adódóan magas a meredek 
lejtésű területek aránya.  
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal legfrissebb (2017.06.15.) bányászati területekről szóló nyilvántartása 
tartalmazza az érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területek digitális térképének aktuális 
változatát. Az adatbázis Dorog területén egy szilárd ásványi nyersanyag bányatelket tart nyílván. 
 
Mészkőbánya Dorogon 

 
Forrás: http://www.mbfh.hu, Google Earth 

 
Dorogon nagy volumenű szénbányászat zajlott, a bányák bezárásra kerültek, a meddőket rekultiválták.  
 

  

 

Név Dorog IV. - mészkő 

Terület (km2) 

 

0,3177 

Nyersanyag Mészkő 
 

Cég BAUMIT 
Építőanyaggyártó és 
Kereskedelmi Kft. 

Státusz Bányatelek 

Folyamat Érvényes kitermelési 
MÜT 
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1.20. Városi klíma 
 
A településen belüli klimatikus adottságokat meghatározó tényezők a következők lehetnek: 
 

- térségi klimatikus adottságok, 
- uralkodó szélirány, 
- domborzat magassági viszonyai, 
- domborzat kitettségi viszonyai, 
- mikrodomborzati adottságok, 
- természetes és mesterséges zöldfelületek mérete, intenzitása, 
- vízfelületek száma, kiterjedése, 
- patakmedrek, ökológiai folyosók, 
- burkolt felületek mérete, száma. 
- medence jelleg 
- Duna közelsége 
- ipari létesítmények 

 
Dorog adottságai 
 
Dorog város éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves. Az éves napfénytartam körülbelül 1920 óra, 
ebből a nyári napsütéses órák száma 760-770, míg a télieké 180. Az évi középhőmérséklet 9 - 9,5 °C, a 
vegetációs időszaké 16 - 16,5 °C. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 31-33°C, a minimumoké -
16 - 17°C. 
Az évi csapadékösszeg 650-700 mm között változik, melyből 320-360 mm hullik a vegetációs időszakban. 
Évente 40-50 napon át a talajt hó boríthatja maximum 25 – 30 cm vastagságban. A leggyakoribb szélirányok 
az ÉNy-i, ÉNy-i - DK-i, az átlagos szélsebesség 3-3.5 közötti. A település domborzata a Gerecse felé emelkedik, 
átlagos magassága 100 méter feletti.  
Forrás: Magyarország kistájainak katasztere 
 
A városon belüli magas beépítettség, illetve a burkolt felületek, a zöld területek hiánya különösen a nyári 
időszakban a város belső területeinek erős felmelegedését okozhatják. 
 
Klímaváltozás 
Hatásai: 

- Hőmérséklet: 

 Csúcshőmérséklet emelkedik 

 Nyári hőhullámok hossza nő 

 Fagyos napok száma csökken 
- Csapadék: 

 Szélsőséges csapadékviszonyok 

 Évi csapadékösszeg csökken 
- Időjárás: 

 Erős viharok 

 Villámveszély 
- A klímaváltozás következményei: 

 Hőség 

 Vízhiány 

 Árvíz 

 Erdőtűz 

 Erózió 

 Élettér-változás 
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- Energia: 

 Nem megújuló energiaforrások fogynak 

 CO2 kibocsátás üvegházhatást eredményez 

 A mai energiaszint nem tartható 
 
Mitigáció (csökkentés) eszközei: 

- Klímatudatos szemléletmód kialakítása: 

 Fogyasztás visszafogása 

 Csomagolóanyagok elhagyása 

 Víztakarékos szemléletmód 

 Újrafelhasználás 

 Helyi termékek preferálása 
- Növényzet telepítése: 

 Zöldfelületek növelése 

 Erdősítés 
- Kompakt városszerkezet: 

 Többközpontúság 

 Tagoltság (zöldterületi hálózatok, szélcsatorna) 

 Térbeli/területi optimalizálás 

 Környezetbarát közlekedés 

 Barnamezős területek felújítása 
- Helyi piacok ösztönzése: 

 Szállítási igény csökken, fenntarthatóság megteremtődik 
 
Adaptáció (alkalmazkodás) eszközei: 

- Napvédelem, árnyékolás, klimatizálás 
- Klímatudatos építészeti eszközök igénybevétele 

 
2016. év tavaszától elindult az új Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR), melynek célja 
a települési és ágazati döntés-előkészítés segítsége egy olyan térképes adatbázissal, amely a várható 
éghajlatváltozás befolyásoló tényezőit, modellezésen alapuló számítási eredményeit tartalmazza. Az 
alábbiakban Dorog főbb, az adatbázisban szereplő éghajlatváltozást meghatározó tényezőit ismertetjük, 
kitekintéssel a NATéR 2021-2050 időszakra vonatkozó modellezési eredményeivel. 
 
A módosított Pálfai-féle aszályindex 
Magyarországon az 1961 – 1990 időszakban 

 
Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 

  
Aszályindex 
Dorog területén a módosított Pálfai-féle 
aszályindex átlagos értéke 4,25-4,5. A Nemzeti 
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
klímamodelljei a 2021-2050 közötti időszakra 
az aszályindex 0,75-1 pontos növekedését 
jelzik előre, azaz országos viszonylatban Dorog 
térsége az aszályosodás szempontjából 
veszélyeztetett területek közé fog tartozni. 
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Ariditási index Magyarországon az 1961–1990 
időszakban 

 
Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
 

 
Ariditási index 
Dorog területén az ariditási index átlagos 
értéke 0,9-0,95 között van, ez alapján Dorog 
térségében a párolgásra rendelkezésre álló 
energia kevesebb, mint amennyi a lehulló 
csapadék légkörbe történő visszajuttatásához 
szükséges lenne, vagyis humid (nedves) 
területről van szó. 
A NATéR klímamodelljei a 2021-2050 közötti 
időszakra az ariditási index -0,15 - -0,1 pontos 
változását jelzik előre, azaz országos 
viszonylatban Dorog térsége a párologtatás 
szempontjából a közepesen veszélyeztetett 
területek közé tartozik.

 
 

A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma 
Magyarországon az 1961–1990 időszakban 

 

 

Csapadékos napok száma 
Dorog területén a 30 mm-t meghaladó 
csapadékos napok száma a vizsgált időszakon 
belül átlagosan 1 – 1,5 napot tett ki, mely érték 
az országos átlaggal megegyező. 
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszer klímamodelljei alapján 2021-2050 
között Dorog területén a 30 mm-t meghaladó 
csapadékos napok száma 0,5-1 amely 
átlagosnak mondható. 

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
 

 

 

Magyarország átlaghőmérséklete az 1961-1990 
időszakban 

 

 
Hőmérséklet 
Dorog területén 10°C-os átlaghőmérséklet 
jellemző. Évszakok szerinti megoszlásban: 
tavasszal 10-11 °C, nyáron 19-20 °C, ősszel 11-
12 °C, télen 0-1 °C átlaghőmérsékletet jelent. 
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai 
Rendszer klímamodelljei alapján 2021-2050 
között Dorog területén az 
átlaghőmérsékletben bekövetkező várható 
változás 1,5 - 2 °C, mely az országos átlagnak 
felel meg.  

Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 
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Hőhullámos napok többlethőmérséklete, 2005-2014

 
Forrás: http://map.mfgi.hu/nater/ 

Hőhullámos napok 
Dorog területén a küszöbhőmérsékletet 
meghaladó napokon történt átlagos 
többlethőmérséklet 1,74-1,82 °C volt a mért 
időszakban. Ez az érték országos szinten a 
lehető legmagasabb. 
A NATéR adatai alapján, Dorogon 2021-2050 
között 48,2 - 55,3%-al fog növekedni a napi 
többlethőmérséklet. A terület a hőhullámos 
napok hőmérséklet növekedése 
szempontjából veszélyeztetett térségek közé 
tartozik.

 
 
ÖSSZEGZÉS: Dorog város éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves. Az ország más részeihez 
hasonlóan Dorogon is számolni kell a klímaváltozás lehetséges következményeivel, a Nemzeti 
Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer szerint Dorog térségét az aszályosodás, az ariditási index, 
a hőhullámos napok növekedése veszélyezteti leginkább. A negatív hatások csökkentése érdekében 
a településtervezés, településrendezés megfelelő eszközeit a városvezetésnek alkalmazni kell. 
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2. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
 

A helyzetértékelés szerepe a tényleges állapot értékelése, továbbá a települési környezettel szemben 
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése, valamint 
a település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-
veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. Az alábbiakban a 
településen feltárható folyamatokat értékeljük, számba véve a település és környezete fejlesztését 
befolyásoló küldő és belső tényezőket, a település területén felmerülő problémákat, elkülönítettünk 
eltérő szereppel bíró településrészeket, melyek a fejlesztési lehetőségekben eltérő irányokat 
képviselnek, illetve elemeztük a település szegregációs helyzetét. 

 

3.1.1. A folyamatok értékelése 
 

Dorog város a Helyzetfeltáró és Helyzetelemző munkarészek alapján kedvező adottságokkal 
rendelkező jól pozícionált település.  

 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
témakörönkénti értékelése 
 

Társadalom 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

 Munkaerő-vándorlást elősegítő jó 

összeköttetés a környező településekkel és 

Budapesttel 

 Országos és megyei átlagnál kedvezőbb 

vándorlási egyenleg és kisebb 

népességcsökkenés 

 Csökkenő munkanélküliség 

 Jelentős társadalmi feszültségek, 

érdekkonfliktusok nincsenek a lakosok között 

 Városban élő növekvő kisebbségekkel 

konfliktus nem áll fenn 

 Nemzetiségi önkormányzatok által szervezett 

kulturális programok megléte 

 Bányász, ipari szellemiség mint fennmaradt 

identitást formáló tényező 

 Gazdag sportmúlt (sportmúzeum, sportolási 

lehetőségek megléte) 

 Számos vallási közösség, sportegylet megléte 

hagyományőrző, közösségformáló céllal 

 idős korosztály nagy aránya a fiatal 

korosztályhoz képest (elmúlt években 

folyamatosan növekvő öregedési index 

arányszám) 

 hasonló méretű városokhoz képest 

magasabb népsűrűség 

 országos átlagnál kisebb arányú 

egyetemi végzettségű népesség 

 alacsony végzettségűek magas aránya 

 felsőfokú oktatási intézmények hiánya 

 óvodák kihasználtsága 90%-100%-ot eléri 

vagy meghaladja, férőhelyek száma nem 

elégséges 

 háziorvosok lakosságszámhoz 

viszonyított kis száma (országos és 

megyei átlaghoz képest egy háziorvosra 

több lakos jut) 

 szegregátum megléte 
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 Óvodák eloszlása egyenletes a városban 

 A város általános és középiskolai 

intézményeinek száma elégséges 

 A város szakkórházzal és szakorvosi rendelővel 

rendelkezik 

 Rendelkezik helyi esélyegyenlőségi 

programmal 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Munkaerő képzettségének növelése  elöregedő népesség, aktív korúak 
arányának megállíthatatlan csökkenése 

 
Gazdaság 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

 Munkaerő-vándorlást elősegítő jó 
összeköttetés a környező településekkel és 
Budapesttel 

 Munkalehetőséget biztosító gazdasági 
vállalkozások jelenléte 

 Gazdasági társaságok magas száma (mikro- és 
kisvállalkozások elsősorban) 

 Ipari ágazat (feldolgozóipar, építőipar) 
jelenléte 

 Szolgáltatási ágazat túlsúlya 

 Iparűzési adóból származó nagy adóbevétel 

 Jó külső elérhetőség közúton és vasúton is 

 A gazdasági vállalatok megfelelő 
infrastrukturális környezettel rendelkeznek 
(közművesítés megfelelő) 

 Nagyvállalkozások hiánya (250 fő feletti 
létszámmal) 

 Mezőgazdasági ágazat hiánya 

 A város gazdasági területe nem jogosult 
az Ipari Park cím viselésére 

 Város turisztikai szerepe nem jelentős 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Esztergom és Budapest közelsége 

 Fejlesztések a közlekedés (logisztika) területén 
– hatékonyságnövelés 

 K+F tevékenység ösztönzése 

 Gyorsforgalmi úthálózat kiépítése 
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Táji- és természeti környezet 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

 Pilis közelsége 

 hegyi tárnicska (Gentianella austriaca) 
előfordulási helye – nemzeti érték, ritka 
előfordulás 

 Natura 2000 terület érintettség 

 Gyenge termőképességű talajok jelenléte 

 A város területén országos és helyi 
jelentőségű védett természeti érték és 
terület nem található 

 Tájértékek kataszterezése nem történt meg 

 Természetközeli területek magas 
antropogén eredetű terheltsége 

 Zöldfelületek kis összborítottsága a város 
méretéhez képest 

 Meglévő zöldfelületek minőségi problémái 
(szegényes, elöregedett növényzet) 

 Zöldfelületek alacsony kihasználtsága, 
multifunkcionalitás hiánya 

 Zöldfelületi nyilvántartás hiánya 

 Bányaterület országos ökológiai hálózat 
ökológiai folyosóval való érintettsége 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Turisztikai fejlesztések 

 Nagyobb arányú megújuló energia 
hasznosítás 

 Nagyfokú beépítés, erdőterületek 
csökkenése 

 
Épített környezet 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESSÉGEK 

 Növekvő lakásállomány 

 Megyei átlagnál alacsonyabb a komfort 
nélküli lakások aránya 

 Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások 
aránya növekedett – megyénél jobb átlag 

 Rendelkezik kulturális, közösségi 
intézményekkel, helyszínekkel (múzeum, 
könyvtár, színház, művelődési ház stb.) 

 Civil szerveződések magas száma, 
szerteágazó tevékenységi körökben 

 Lakásállomány kismértékű, de folyamatos 
növekedése 

 Jó közlekedés-földrajzi adottságok 

 A teleülés tömegközlekedési hálózatának 
terheltsége 

 korszerűsítésre felhasználható pályázatok 
megléte 

 Település növekedésére kevés a 
rendelkezésre álló terület 

 Zöldterületek aránya alacsony a városon 
belül 

 Bányaműveléshez kapcsolódó területek 
elhanyagoltsága 

 Gazdasági, kereskedelmi területek 
rendezetlensége 

 Lakó és ipari funkció területi 
elszigeteltségének hiánya 

 Főutak túlterheltsége 

 Elavult szigeteléssel, energetikai 
rendszerekkel működő közintézmények 
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LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Gyorsforgalmi úthálózat kiépítése 

 Energiakorszerűsítési programok 
alkalmazása 

 A város ipari létesítményei folyamatos 
környezeti terhelésnek teszik ki Dorogot 

 

3.1.3. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata 
 

A fejlesztési dokumentumokban lefektetett elveket a településrendezési eszközök a 
megvalósíthatóság felé terelik, térbeli képet adva a fejlesztési elképzeléseknek. Míg a Koncepció a 
„Mit? Miért? Mikor?”-kérdésekre keresi a választ, addig a Településrendezési Eszközök a „Hol? 
Hogyan?”-kérdéskörön belül mozognak. Az irányokat a fejlesztés jelöli ki, a tényleges helyszíneket a 
rendezés rögzíti. Egymásra épülnek, szimbiózisban élnek. Mindkettőnek önmagában kell megállnia, de 
egymás nélkül ennek megvalósítása nem sikerülhet.  

 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 
 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, amely a területi lehetőségek 
és korlátok térképi ábrázolását takarja. 

 

  



DOROG VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
PROBLÉMA- ÉS ÉRTÉKTÉRKÉP

0 1 20,5 Km

Értékek
Tájk ép védelmi szemp o ntból k iemelten
k ezelendő terület
Natura 2000 természetmegőrzési
terület
Országo s ök o lógiai hálózat - Ök o lógiai
fo lyo só
Átlag feletti minőségi o sztályú
termőföld
Kiváló termőhelyi ado ttságú erdőterület
Vízfo lyás, áro k
Műemlék  telk e
Műemlék i k örnyezet
Régészeti lelőhely

½

Problémák
Tömedék i-dűlő szegregác ióval érintett
terület
Bányászatból származó tájsebek  -
ök o lógiai hálózattal való ütk özés
Lak ó- és gazdasági funk c iók at
elválasztó szegély hiánya
Turisztik ai (műemlék ) és gazdasági
funk c iók  ütk özése
Erős ip ari jelenlét k örnyezetterhelése
Túlterhelt főút
Alulhaszno síto tt terület
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 
 

Dorogon hét különböző településrészről beszélhetünk: 

1. Falu 

2. Kolónia 

3. Ipari – Gazdasági terület 

4. Bánya 

5. Tömedéki-dűlő 

6. Akna 

7. Külterület 

8. Vasút 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes településrészek bemutatásánál a hatályos Településszerkezeti Terv feldolgozott állományát, 
az űrfotót, az ingatlanok beépítettségét és az ingatlanok méretét szerepeltetjük, illetve mutatjuk be. 
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1. Falu 
 

A lehatárolt terület alkotta korábban, és alkotja ma is a település történeti magját. 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A lehatárolt terület beépítési szempontból igen vegyes képet mutat. Az elsődlegesen jellemző lakó 
funkción kívül hangsúlyos az intézményi funkció, mivel a települési intézmények zöme itt helyezkedik 
el, ennek megfelelően a hatályos településszerkezeti terv szerint a városrész zöme településközpont 
vegyes és kisvárosias lakóterület területfelhasználásba van sorolva. A városrész meghatározó 
tulajdonsága, hogy a 10 sz. és a 111 sz. országos főutak keresztül haladnak rajta. A főutak mellett 
leginkább zártsorú, beljebb oldalhatáron álló beépítés jellemző. A beépítettség mértéke változó, 
átlagosan 20-60% közötti. A városrész beépítetlen részei közé a temető és a vasút menti területek 
tartoznak. 
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2. Kolónia 
 

A lehatárolt terület Dorog vasútvonalon túli (északi) része. A településrész Esztergom-Kertvárossal 
szomszédos, a két település részben egybenőtt. 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A településrész elsősorban lakó funkcióval bír, itt található Dorog lakótelepeinek nagy része. Ennek 
megfelelően a településszerkezeti terv nagyvárosias és kisvárosias lakóterületként jelöli. A 
telekstruktúrát tekintve szembetűnő a tervezettség, a családi házas területrészek szabályos, merőleges 
utcahálózattal és többségében azonos telekmérettel (500-900 m2) és beépítettséggel (10-25%) bírnak. 

A városrész déli része jelenleg még beépítetlen, a leendő lakóterületi bővülés kijelölt helye. 
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3. Ipari – Gazdasági terület 
 

A lehatárolt városrész több különálló részterületre tagolódik, elsősorban ipari, gazdasági funkcióval bír. 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A gazdasági területek egy része még az egykori bányászati tevékenységnek fennmaradt emlékét őrzik. 
A gazdasági területek elhelyezkedésük szerint szorosan kötődnek a városon áthaladó vasútvonalhoz. 
Általánosságban elmondható, hogy e területekre az 1 ha feletti telekméret és az alacsony beépítettség 
jellemző. 
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4. Bánya 
 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A bánya területe Dorog külterületének északkeleti részén található. A mélyművelés 2004-ben 
fejeződött be, a külfejtés jelenleg is folyik.  
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5. Tömedéki-dűlő 
 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A területet a Csolnoki út és az Árokföldek dűlő útja határolja. Keskeny parcellaméret, alacsony 
beépítettség jellemzi. Funkciójában a kertes mezőgazdasági művelés dominál, ugyanakkor a funkciója 
átalakulóban van. 
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6. Akna 
 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A Hatos-akna-dűlő terület az 1980-as években került felparcellázásra, elsődlegesen üdülési funkciója 
van. A város településszerkezeti tervén hétvégi házas üdülőterületbe van sorolva. Kedvező 
elhelyezkedése miatt az üdülés mellett a lakófunkció is megjelent rajta. Szabályos parcellaméret 
jellemzi, egy utcája van, megközelítése a Csolnoki út felől két leágazáson keresztül lehetséges. Jelenlegi 
beépítettsége 20% alatti. 
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7. Külterület 
 

Hatályos TSZT szerinti területfelhasználás Űrfotó (Google Earth) 

Ingatlanok beépítettsége Ingatlanok mérete 

A település külterülete elsősorban erdő művelési ágba tartozó ingatlanokból, illetve zártkerti fekvésű 
kertes mezőgazdasági területekből áll. A 10 sz. főút déli, Leányvár felőli szakasza melletti területet 
hosszú távon (távlati) gazdasági fejlesztési területként képzeli el az önkormányzat. Dorog 
külterületéhez tartozik a Hatos aknai dűlő mellett, a Fehér-hegyen elhelyezkedő mezőgazdasági terület 
is. 

 

8. Vasút 
 

Dorog városrészeit elválasztja a vasút területe, mely északnyugat-délkeleti irányban átszeli a várost. 
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3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 

Általánosságban azt mondhatjuk el, hogy a 314/2012. Kormányrendeletben foglaltak szerint azon 
területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, 
illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.  

Dorog – mint 2000 főnél népesebb város – esetében: 

- szegregátumnak minősül, ahol a szegregációs mutató nagyobb, vagy egyenlő, mint 35%,  

- szegregációval veszélyeztetet területnek minősül, ahol a szegregációs mutató nagyobb vagy 
egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%. 

A jogszabály kimondja, hogy, mutató számítása: a település területén belül olyan területileg 
egybefüggő tömbök kiválasztása, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató 
határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási célra létrehozott, általában közterületek és/vagy 
természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal, autópálya nyomvonala, vízfolyás partja), 
valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli 
kisterületi egység. 

A 2000 főnél népesebb települések esetében szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett 
területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, 
és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt. 

A KSH alapján Dorog 2011-es érintett népszámlálási adatai az alábbiak: 

- Dorogon a lakónépesség száma 12199 fő. 

- Dorogon az aktív korú népesség (15-59 év) aránya 63,0%. 

- A munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,6%. 

- A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 14,8%. 

A KSH adatszolgáltatása alapján Dorogon egy szegregátum található, a Tömedéki dűlő. E területen a 
szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke 35% feletti és a 
területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

A terület az alábbi statisztikai mutatókkal jellemezhető. 

Mutató megnevezése Dorog összesen 
1. szegregátum 
(Tömedéki dűlő 

valamennyi címe) 

Lakónépesség száma 12199 72 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,9 29,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 63,0 55,6 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 23,1 15,3 

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

14,8 50,0 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

12,4 … 

Lakásállomány (db) 5140 22 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 2,9 … 
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Mutató megnevezése Dorog összesen 
1. szegregátum 
(Tömedéki dűlő 

valamennyi címe) 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon (15-59 évesek) belül 

31,5 52,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 
korúakon belül 

7,7 37,5 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 63,5 46,5 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 33,0 33,3 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható 
elő, szegregátumokra nem 

11933   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 
aránya 

47,2 70,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 50,1 65,3 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,6 20,0 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

5,8 16,0 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott 
lakásokon belül 

2,7 0,0 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 7,6 15,0 

Felsőfokú végzettségűek száma a 25 éves és idősebb korúakon 
belül 

1113 ... 

... adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat 

 

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és 
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 
 

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területnek a volt brikettgyár (P+R parkolón kívüli) területe, a 
felhagyott vasútterületek és a Rákóczi út – Hantken Miksa utca – vasút – Mária utca által határolt tömb 
belső része tekinthetők.  
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