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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
(a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján) 

 

1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI 
KAPCSOLATOK 
 
A település az Észak-Magyarországi - középhegység nagytájba, és a Börzsöny középtájba tartozik, 
azon belül két kistájba: a Börzsönyi kismedencék (a lakott részek) és a Börzsönyi-peremvidék kistájba 
(a magasabb fekvésű területek) sorolható. 
 
Márianosztra Pest megye dél-keleti részén Budapesttől 70 km-re fekvő település. Területe több ezer 
éve lakott. Vonzáskörzetéhez tartozó községek: Zebegény, Kóspallag, Szob, Ipolydamásd, 
Nagybörzsöny. 
Az országos jelentőségű infrastruktúrahálózathoz közvetve kapcsolódik.  
 
A fő közlekedési ütőerek a térség mellett elhaladnak, az egész terület a 2-es út, az országhatár, és a 
Duna közé zárult. A 2-es út fejlesztésével a megközelíthetőség jelentős mértékben javult, 
Márianosztrára és az egész Börzsönybe.  
 
A szabdalt terepviszonyok ellenére úthálózata jó kapcsolatot biztosít Szob és Verőce - Kismaros felé.  
A főúttól a település három irányban közelíthető meg: 
- A 12108 jelű bekötő út a Szob felőli kapcsolat,  
- A 12106 jelű és 12108 jelű bekötő út keleti irányából,  
- A 12107 jelű Zebegény – Márianosztra bekötő út  
Az északi irányba mutató kapcsolatokat kizárólag a Márianosztra-Nagyirtás erdei kisvasút és turista 
utak biztosítják. 
 

Márianosztra végül is zsáktelepülés benyomását kelti, mert gyakorlatilag nincs átmenő forgalom (a 
Kóspallag-Szob mozgásirányt kivéve), a rajta áthaladó utak mind ugyanoda, a Duna irányába 
vezetnek. 
 
Márianosztra területe is közvetlenül kapcsolódik Szob közúti és vasúti infrastruktúrájához. Ezért sem 
a település térszerkezetének, kapcsolatrendszerének fejlesztése, sem területfelhasználásának 
alakítása, sem infrastruktúra hálózatainak fejlesztése, sem a környezeti problémák kezelése nem 
nélkülözheti a térségi-, területi vonatkozások figyelembevételét, az érintett települések közötti 
együttműködést.  
Mint a község területfejlesztési összefüggésben a szomszédos Szobi járáshoz tartozó település, 
településfejlesztés és településrendezés vonatkozásában a járással és a közvetlen szomszédos 
településekkel és kerületekkel kell együttműködnie saját tervei és programjai térségileg összehangolt 
megvalósítása érdekében. 
 

A napi ingázásnak ez az adottság és távolság még kedvezőnek mondható. Az ország turisztikai, 
értelemben is központi térségéhez Márianosztra is kapcsolódik, s térségben jellemző idegenforgalmi 
és turisztikai fejlesztések nyújtotta többlethez a -Márianosztra adottságai révén- település is 
hozzájárulhat. 
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A község közigazgatási területének sajátosságát adja a község területének szokatlan, hogy a 
közigazgatási terület két különálló területből áll. A történelmi településmag és a későbbiekben 
beépült, illetve fejlesztés alatt álló területek ehhez kapcsolódnak, A település egészére a hegyvidéki, 
erdősült jelleg a jellemző. 

 

2. TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 
Nemzeti Fejlesztés 2030 
Az Országgyűlés 2014. január 3-án fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló határozatot, amely új irányt szabott az ország, a térségek és a 
települések fejlesztéséhez. A döntés alapján a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Koncepcióban elfogadott 
alapelveket és stratégiai célkitűzéseket úgy a jogalkotásban, mint a szakpolitikai stratégia-és 
programalkotásban folyamatosan érvényre kell juttatni. 
 
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a további tervezés során is figyelembe veendő - horizontális 
szempontként határozta meg: 
a) a befogadást – a társadalmi felzárkózás támogatását, 
b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 
c) a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést, 
d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést; 
A fejlesztési források felhasználásának NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban rögzített alapelvei: 
a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  
b) a közpénzfelhasználás a közhasznot eredményezzen,  
c) partnerség és közösségi részvétel, 
d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 
e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és 
értékeinek megőrzése, javítása, 
f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség, 
g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek és települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott támogatási 
szabályok alapján indokolt felhasználni, 
h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekből és településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a 
felzárkóztatás elősegítése érdekében indokoltelőnyben részesíteni 
 
A nemzeti jövőkép elérése érdekében az országgyűlési határozat négy hosszú távú, 2030-ig szóló 
átfogó fejlesztési célt jelölt ki: 
a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 
Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek 
meghatározásra: A célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi 
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és helyi szereplőknek szólnak, így kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a 
középtávú–fókuszált– fejlesztési-rendezési feladatok épülhetnek.  
 
Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 
 
A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, 
illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési 
források képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon 
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(2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak 
megvalósulását szolgálhatják.  
 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszerének kapcsolata az EU2020 
stratégiához 

 
forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 
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Prioritások és fejlesztési tématerületek a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban 

 
forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 
 
A településfejlesztési terv számára iránymutatóak azok a fenti prioritások és fejlesztési tématerületek 
is, amelyeket a dokumentum a 2014-2020-as időszakra meghatároz. A város-vidék együttműködést 
érvényesítő várostérség fejlesztés NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban meghatározott 
szempontjai, amelyeknek érvényt kell szerezni Márianosztra településfejlesztési terve kidolgozása 
során:  
• Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított 

fejlesztéseknek, és csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető 
fejlesztési közpénzek jelentőségének. 

• A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti 
funkcionális és harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi 
együttműködésben kialakított helyi- térségi projektcsomagok vagy programok formájában 
nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési források felhasználásakor 

• A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban– külön erőforrásokat kell 
fordítani a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is. 

• Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a 
kettőnek szinergiában kell lennie egymással. 

• A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei 
szintű fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és 
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integrált megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és 
közúti közlekedésre, a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, a 
társadalmi felzárkózásra, a tudatformálásra vagy akár a képzésekre. 

• Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás terei 
itt is egy vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati politikák 
kiemelt térségei). Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé” e valós helyi szintű 
térszerveződés. 

• Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a települések 
gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület- településrendezési- és településfejlesztési 
tervezés, helyi adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét szerves egységben 
kezelőszemléletet és gyakorlatot kell alkalmazni. 

• Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és a 
várost övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére. 

 
Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentum szerint:  
Nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is 
integráló várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében 
 
Olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén elősegítik, 
hogy a városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált stratégiai szemléletet 
képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal rendelkező települések egymás 
fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt tervezésük és fejlesztéseik révén 
hatékonyabbés fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki, egyeztetve a helyi társadalom 
képviselőivel, a települést használó csoportok preferenciáival 
 
Pest megye (és a metropolisz térség) fejlesztése a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban 
 
A Pest megye városainak mindegyike csatlakozhat a Budapest üzleti nagytérségének peremén 
található „belső gyűrű városai” füzér egyes tagjai körül kialakuló markáns és specializált várostérségi 
gazdaságfejlesztéshez. Ez elengedhetetlen eleme annak, hogy a metropolisz térség valós gazdasági 
egységbe forrjon, hogy gazdasági fejlődése több központ köré szerveződjön és kiegyensúlyozottabb, 
összességében erőteljesebb legyen. Mindez nyilván nem támogathatja az urbanizáció területi 
kiterjedését, sőt, alapvetően (de nem kizárólagosan) Pest megye egyes térségeiben fejleszthető 
tovább a népesség-tömörülés rekreációs és egészségügyi igényeit kiszolgáló zöldgyűrű. 
 
Ugyanakkor Pest megye önmagában is egy komplex fejlesztési térség, melynek az agglomerációs és 
a „belső gyűrű városai” kapcsolódások mellett léteznek önálló fejlesztési igényei, témái is. A 
városoknak itt is meg kell szervezniük térségük közszolgáltatását, közigazgatását, helyi gazdaságát 
és e megyében is megtalálható a társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból országosan 
is elmaradott térségek problémaköre. E megyei szintű fejlesztésekkel is foglalkozik Pest megye 
önálló fejezete az OFTK egyik megyei decentralizált fejezeteként. 
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Budapest vonzáskörzete 

 
 
Vidéki térségek 
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Márianosztra, illetve térsége tervezésénél indokolt érvényesíteni a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 
koncepció a vidéki térségek fenntartható fejlődésének biztosítására vonatkozó célkitűzéseit, melyek: 

• A táj, a természeti értékek és erőforrások védelme és fenntartható használata, az 
ökoszisztéma szolgáltatások megőrzése, a környezetminőség javítása. 

• Egészséges és biztonságos élelmiszer előállítás és –ellátás. 
• Megélhetés, kedvező életfeltételek és életminőség biztosítása a vidéki népesség számára. 

 
Az átfogó vidékpolitika országos célkitűzései: 

• Város-vidék kapcsolatok megújítása a kölcsönös együttműködésre, előnyökre alapozva. 
• Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. 
• Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe 

illeszkedő fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi 
gazdaságfejlesztése. 

• A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megtartásának 
és megtelepedésének támogatása 

 
A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban a „sikeres város” stratégiájának alapelemei is 
iránymutatóak Márianosztra településfejlesztési és -rendezési dokumentumai készítéséhez. 
 
A sikeres város” stratégiájának alapelemei a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban 
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Pest megye területfejlesztési koncepciója 
 
Pest megye jelenleg hatályos, a Nemzeti Fejlesztés 2030 c. dokumentummal összhangban elkészült 
jelenleg hatályos területfejlesztési koncepciója elfogadására 2021-ben került sor. Az alábbiakban a 
hatályos Pest megyei területfejlesztési koncepció céljait tekintjük át, amelyek Márianosztra tervezése 
során is keretül szolgálnak. Kiemelésre kerülnek a megyei koncepció azon elemei, amelyekhez 
Márianosztra közvetlenül is kapcsolódhat. 
A megyei területfejlesztési koncepció tűzi le azokat a sarokpontokat, amelyek a megye városai, 
települései fejlesztési terveinek kidolgozása során is figyelembe veendők. Márianosztra tervezésénél 
is meghatározandók azok a kapcsolódási pontok, amelyeken keresztül a településfejlesztési és 
rendezési tervek összhangban lesznek a magasabb rendű megyei fejlesztési dokumentumban 
kitűzött célokkal, és azok eléréséhez egyaránt hozzájárulnak. 
Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának átfogó célkitűzései: 
• Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, önmaga sorsáért felelős egyén, 

együttműködés a közösségek, valamint az egyén és közösségek között 
• Gazdaság dinamizálása; az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve 
• Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása; a lokális és makrotérségi érdekeket kiszolgálni 

tudó, fenntartható környezet 
 
A koncepció átfogó, stratégiai és horizontális céljai 

 
 
A célrendszer struktúrájának felépítése során három nagy átfogó célt határoz meg a koncepció, 
melyeken belül ágazati és területi stratégiai célok kerültek kitűzésre. A stratégiai célok teremtik meg 
a Programalkotás fázisának gerincét. A horizontális célok olyan jellegű kitűzések, melyeknek 
jellegüknél fogva szükséges valamennyi stratégiai célt áthatniuk, hatásuk nem korlátozódhat 
egyetlen szegmensre sem önállóan. 
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Pest megye fejlesztésének horizontális céljai 
A területi- és az ágazati stratégiai célok mellett a koncepció meghatároz néhány olyan horizontális 
célt is, amelyek folyamatos szem előtt tartása, és a bennük megfogalmazott célkitűzések 
megvalósítására történő folyamatos „odafigyelés” elengedhetetlenül szükséges. 
Ezek a horizontális célok olyan értékválasztásbeli-, gazdasági-, környezeti- és szemléletbeli 
szempontokat jelenítenek meg, amelyeket a megye fejlesztéspolitikájában, a programozásban és 
majd a megvalósítások során is következetesen érvényre kell juttatni: 
• Területi kohézió, társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás 
• Partnerség, együttműködés 
• Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika 
• Hatékonyság 
• Innováció 
• Identitás erősítés, megyei profil, értékmegőrzés, értékteremtés 
 
A megyei koncepció átfogó területi célokat is meghatároz, amelyek közül Márianosztra az alábbi 
megyei célkitűzéshez tud kiemelten kapcsolódni: „A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai, 
illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi, Nagykőrösi, Dabasi és Ráckevei járások gazdasági-társadalmi 
felzárkóztatása”. 
Az érintett térségekben alapvető cél a gazdaság és a növekedés beindítása, amelynek sajátos 
feltételeit meg kell teremteni – különös tekintettel a helyi gazdaság, egyes ágazati célok, a 
közösségek szerepének megerősítése és a befektetés-ösztönzés célkitűzéseire, valamint a fizika 
infrastruktúrafejlesztésére. 
A Szobi járás területét a Pest megyei területfejlesztési koncepció turisztikai, rekreációs fejlesztések 
célterületének, és a térségi felzárkóztatás célterületének tekinti. 

Részlet a Pest megyei területfejlesztési koncepció 
„Kevésbé fejlett térségek fejlesztése” c. ábrájából 
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Az Ipoly mente (Szobi járás) fejlesztése érdekében az alábbi operatív célokat határozza meg a Pest 
megyei koncepció: 
- A felértékelendő táji-, természeti potenciálok megőrzése és fejlesztése. 
- A határmenteségből adódó hátrányok felszámolása, a határon átnyúló együttműködések 

körének további bővítése, a meglévők mélyítése 
- A térség elérhetőségének javítása, a térségen belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a 

kerékpáros és a gyalogos közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése. 
- A tervezett Ipoly hidak megépítése, ezzel a térség zártságának oldása. 
- A térségi közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztését akadályozó adminisztratív korlátok 

lebontása, Esztergom és Párkány közösségi közlekedéssel való elérhetőségének biztosítása. 
- A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok bővítése a foglalkoztatás növelése érdekében. 
- A táji potenciálok kihasználása a tájgazdálkodás lehetőségeire építve. 
- Az erdőgazdálkodásban lévő potenciálok fokozott kihasználása. 
- A bogyós gyümölcsök termesztési hagyományainak felélesztése és a termelésre épített 

feldolgozói vertikum összehangolt fejlesztése (a foglalkoztatottság és a megélhetés 
lehetőségeinek bővítése, a megtermelt jövedelem mind nagyobb arányának helyben tartása 
érdekében). 

- A térségi gazdaság megerősítése. 
- Szob térségi foglalkoztató központ szerepének erősítése. 
- A turizmus, a szabadidő eltöltés (Börzsönyi Kisvasút), a rekreáció sajátos formáinak fejlesztése, a 

minőségi szálláshelykínálatok bővítése, minőségük javítása. 
- A turizmus fejlesztését indokolatlanul akadályozó építési korlátozások felszámolása (a táji 

értékek megőrzésének és fejlesztésének fenntartása mellett). 
- A helyi társadalmak közösségi tradícióinak fejlesztése a népesség megtartása érdekében. 
- Az idősödő népesség ellátását szolgáló speciális ellátó rendszerek fejlesztése. 
- A térség népességvonzó képességének növelése, a tájfenntartáshoz, a táji turisztikai potenciálok 

kihasználásához nélkülözhetetlen fiatalabb, aktívabb és képzettebb rétegek betelepedésének, 
vállalkozásainak támogatásával. 

- A határon átnyúló kulturális együttműködések bővítése, szorosabbá tétele. 
 
Fenti célkitűzésekhez való kapcsolódás szükséges Márianosztra településfejlesztési terve kidolgozása 
során is annak érdekében, hogy a települési szinten kidolgozott fejlesztési célok megvalósítása során 
lehetőség legyen megyei koordinálású források bevonására is. 
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3. TERÜLETRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
 
A településterv készítése során az alábbi területrendezési terv(ek) figyelembevétele szükséges: 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 
(MATrT), és a 9/2019.(VI.14) MvM rendelet rendelkezései, valamint a PMTrT 10/2020. (VI.30.) 
rendelete. 
A településterv készítése a település területi mérlegét is befolyásolja, a területrendezési tervekkel 
való összhang igazolása szükséges. 

 

3.1.Országos és térségi területfelhasználási kategóriák 
„2018. évi CXXXIX. törvény b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi 

területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni,”  
a) *  az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére 

vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni; 

b) *  a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

c) *  a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá különleges 
beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve 
kell pontosítani; 

d) *  a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 
e) *  a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 

különleges - ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai, 
nemzetbiztonsági célú területet -, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület, 
rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános mezőgazdasági 
terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, ipari gazdasági, 
egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell sorolni.” 

 

PMTrT térségi területfelhasználási kategóriák 
- települési térség 
- mezőgazdasági térség 
- erdőgazdálkodási térség 
- sajátos területfelhasználású térség 
- vízgazdálkodási térség 
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Pest Megye területi mérleg 
 település Térségi területfelhasználás ha 

287 Márianosztra települési térség 176,7 
288 Márianosztra sajátos területfelhasználású térség 118,8 
289 Márianosztra erdőgazdálkodási térség 1120,5 
290 Márianosztra mezőgazdasági térség 599,6 
291 Márianosztra vízgazdálkodási térség 10,1 

 
Kivonat Pest megye Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) sz. rendeletével jóváhagyott Pest Megye 

Területrendezési Terve Megyei Szerkezeti Tervéből 
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3.2.Országos és térségi övezeti kategóriák 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Márianosztra közigazgatási területeket az MATrT 
és a PMTrT alapján 8 különböző térségi övezet érinti. 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény 
és a PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelete alapján ezek az alábbiak: 
 

3/1. Országos ökológiai hálózat övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) 
PMTrT 3.1. melléklet alapján bemutatva 

 

 
2018. évi CXXXIX törvény és a PMTrT 3/1 mellékletének lehatárolása alapján. 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a DINPI. 

 
3/2 Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete-(2018. évi CXXXIX törvény) érintettsége 

PMTrT 3.2. melléklet alapján  
Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete által nem érintett Márianosztra! 
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9/2019.(VI.14) MvM rendelet 1.melléklet jó termőhelyi adottságú szántó övezete,  

PMTrT 3.2. melléklet alapján bemutatva 

 

 
 

3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény) érintettsége, PMTrT 3.3. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és a PM 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
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9/2019.(VI.14) MvM rendelet 2. melléklet erdőtelepítésre javasolt terület övezete a  
PMTrT 3.3. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és a PM 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet3.  melléklet tájképvédelmi terület övezete  

PMTrT 3.4. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a DINPI. 
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3/4 Világörökségi várományos területek által érintett települések övezete -(2018. évi CXXXIX törvény ) 
és a PMTrT 3.5. melléklet alapján 

Világörökségi várományos területek által nem érintett Márianosztra! 
 

 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet 4.melléklet vízminőség védelmi terület övezete 

PMTrT 3.6. melléklet alapján bemutatva 

 

 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH.  

 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet 5. melléklet nagyvízi meder terület övezetet és a PMTrT 3.7. melléklet 

alapján 
Nagyvízi meder terület övezete által nem érintett Márianosztra! 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH.  

 
9/2019.(VI.14) MvM rendelet 6. melléklet VVT tározók övezete  

VVT tározók övezete által nem érintett Márianosztra! 
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH.  

 
3/5. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település -(2018. évi CXXXIX törvény) és a 
PMTrT 3.8. melléklet alapján 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által nem érintett Márianosztra! 
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A Pest Megye Területrendezési Terve 
PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelet 3.9 melléklete alapján 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete által nem érintett Márianosztra! 
A településen azonban még üzemel a „Márianosztra (Szob Malomvölgyi) kőbánya” 
Megjegyzés: Település közigazgatási területi lehatárolással történt övezeti kijelölés. A bányaterületek 
lehatárolása a bányászati hatóság adatszolgáltatása figyelembe- vételével történik. 

 
 

A Pest Megye Területrendezési Terve 
PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelet 3.13.3. melléklet Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete által 

érintett település 

 

 
Megjegyzés: Település közigazgatási területi lehatárolással történt övezeti kijelölés. A település területét 

érinti. 
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A Pest Megye Területrendezési Terve 

PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelet 3.13.4. melléklet Kertes mezőgazdasági területek övezete 

 

 
A kertes mezőgazdasági területek övezetébe sorolt terület beépítésre szánt lakó, üdülő és vegyes terület 
kijelölését a PMTrT feltételekhez köti. Ezért jelen terv kizárólag a fejlesztési terv hosszú távú célkitűzéseként 
tartalmaz a kertes mezőgazdasági terület övezetén belül üdülő területet a feltételek megvalósíthatóságáig. 

 
Az alábbi Szőlő és Gyümölcs Termőhely Kataszter érinti Márianosztra közigazgatási területét:  
Nemzeti Földügyi Központ Agrár vidékfejlesztési Térképészeti Főosztály Mezőgazdasági Távérzékelési és 
Helyszíni Ellenőrzési Osztály tájékoztatási szerint Márianosztra borszőlő termőhelyi kataszteri területtel nem 
rendelkezik. 
A NÉBIH gyümölcs termőhelyi kataszteri adatok szerint Márianosztra közigazgatási területén az 1988 as 
forrásév szerint a 0266/1 és a 0274/1 hrsz-ú területen található málna ültetvény. 

 

 
Helyrajzi szám  

Régi 
helyrajzi 

szám 
Ter_teljes Ter_alkalmas Ter_feltételesen Fajok Forrás_év 

 0266/1 0 6 6 0 MÁLNA 1988 

 0274/1 0 6 5 0 MÁLNA 1988 
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2018. évi CXXXIX. törvény és a PMTrT 10/2020.(VI.30.) rendelet előírásai alapján érintett térségi 
övezetek összefoglaló táblázatai: 

Országos Területrendezési Terv – országos és megyei övezetek 
 Márianosztra  
MATrT és PMTrT 3.1. melléklet alapján 
1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, PMTrT 3.2. melléklet nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 
3.2. melléklet 

érintett 

6.erdők övezete, PMTrT 3.3. melléklet érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 
3.3. melléklet 

érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 3.4. melléklet 

érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett település, 
PMTrT 3.5. melléklet 

nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 
3.6. melléklet 

érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 3.7. melléklet nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A Budapesti 
Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település, 
PMTrT 3.8. melléklet 

nem érintett 

5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

Pest Megye Területrendezési Terv 
térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. 

települési térség + 
sajátos területfelhasználású térség + 
erdőgazdálkodási térség  + 
mezőgazdasági térség + 
vízgazdálkodási térség + 

térségi övezetek  
ásványi nyersanyagvagyon övezete  -- 
rendszeresen belvízjárta terület övezete -- 
tanyás területek övezete -- 
földtani veszélyforrás terület övezete -- 
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:  
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete -- 
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + 
kertes mezőgazdasági területek övezete + 
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete -- 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022. 

 

25 
 

4. TERVI ELŐZMÉNYEK, ÉRVÉNYES TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
DÖNTÉSEK ÉS AZOK ÉRVÉNYESÜLÉSE  
 
4.1. A településtervi előzmények  
A településen jelenleg a következő településrendezési „eszközök” vannak hatályban:  
A hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési felülvizsgálata a 2012. évi hatályos 
Építési törvénynek, valamint a 2012. aug. 6-án hatályos OTÉK-nak megfelelően készültek. 

- 28/2013. (V.28.) sz. Kt. határozat Márianosztra község Településfejlesztési koncepciójáról 
- 75/2013. (XI.26.) Kt. határozat Márianosztra Község Településszerkezeti Tervének 

Jóváhagyásáról szóló 53/2004. (VII.23.) számú Képviselőtestületi határozat módosításáról 
- 8/2013. (XI.28.) Önkormányzati rendelet Márianosztra Község Helyi Építési Szabályzatáról 
- Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(XII.21.) 

önkormányzat rendelete Márianosztra Község településkép védelméről 
 
Rajzi mellékletek: 

Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 
TSZT Településszerkezeti terv M= 1:8.000 
SZT Szabályozási terv  M= 1:5.000 

 
A 2013 és 2022 közötti időszakban két részterületi módosítás készült. 
 
- 2/2015. (II.18.) Önkormányzati rendelet Márianosztra Község Helyi Építési Szabályzatának 

módosításáról a 010 hrsz. területre vonatkozóan 
Ezen módosítás a szabályozási terv módosítását nem tette szükségessé, de OTÉK alóli felmentéssel 
született meg a szabályozós. (A módosítás oka, a Márianosztra-Nagyirtás közötti kisvasút turisztikai 
célú helyreállítása, mely a kormány által támogatott kiemelt projekt keretében) 
Az OTÉK alóli felmentés a mai jogszabályi környezetben már nem igényelne felmentést. 
(Tájékoztatásul a 2015 évi felmentési kérelemből: A hatályos Helyi építési szabályzat ennek 
megfelelően a „Kk-re” jelű különleges építési övezetben a 2012. aug. 6-án hatályos OTÉK- előírásai 
szerint, s legfeljebb 2%-os beépítettséget enged meg. A felmentési kérelem arra irányul, hogy a 010 hrsz 
területre vonatkozó, „Kk-re” jelű különleges építési övezetben, a hatályos OTÉK beépítésre nem szánt 
területekre vonatkozó legfeljebb 5%-os beépítettséget alkalmazzuk.”) 
 

- 48/2018.(VI.19.) Kt. határozat Márianosztra Község Településszerkezeti Tervének módosításáról 
(053, 054/12, 054/14, 054/18, 055/1, 055/2, 058/1 hrsz. mintegy ~40 ha-os területen a bányászati joggal 
fedett terület településrendezési eszközökben történő pontos feltüntetése). 

- 5/2018.(VI.20.) Önkormányzati rendelet Márianosztra Község Helyi Építési Szabályzatának 
módosításáról (053, 054/12, 054/14, 054/18, 055/1, 055/2, 058/1 hrsz. mintegy ~40 ha-os területen a 
bányászati joggal fedett terület településrendezési eszközökben történő pontos feltüntetése). 

 
Rajzi mellékletek: 

Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 
TSZT/M1 Településszerkezeti terv M= 1:8.000 
SZT/M1 Szabályozási terv  M= 1:8.000 
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4.2. érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése 

4.2.1. Hatályos településfejlesztési koncepció célkitűzései 

 
 

4.2.2. Településfejlesztési és rendezési döntésekkel összefüggő megvalósult elemek 
a) Az intézmények vonatkozásában az alábbi fejlesztések történtek:  
- Jelenleg pályázati forrásból az óvoda teljes felújítása folyamatban van. Az épület energetikai 

korszerűsítésen napelem, szigetelés, tetőcsere, valamint teljes belső felújítása valósul meg.  
- Az önkormányzati épület energetikai felújítása is folyamatban van. Napelem, külső szigetelés, 

valamint belső felújítás valósul meg pályázati támogatásnak köszönhetően.  
- Folyamatban van bölcsőde pályázatunk elbírálása, újonnan kivitelezett épületben. 
- Az Iskola épület pályázati forrásból zarándok szálláshellyé kerül átalakításra.  Teljes belső 

felújítása valósul meg (Belső nyílászárók cseréje, villanyvezeték csere, fűtés korszerűsítése, 
vizesblokkok kialakítása, festés, stb) 

b) Az infrastruktúra, zöldinfrastruktúra ellátás vonatkozásában az alábbi fejlesztések 
történtek: 

- A település több útszakaszra nyert pályázatot, amely az idei évben lebonyolításra kerül. Felszíni 
vízelvezetés első ütemére uniós forrásból elnyert pályázatának lebonyolítása folyamatban van.  

- Hosszú távlati elképzelésben egy kerékpárút kialakítása tervezett a régi Zebegényi útszakaszon. 
- Játszótér kialakítása a községközpontban a Rákóczi úton Európai Unió és Magyarország 

Kormánya által támogatva 
- Márianosztra-Nagyirtás kisvasút fejlesztésével összefüggő rekreációs fejlesztések 

 
c) A településterv felülvizsgálata keretében az alábbi fejlesztési irányok erősítése tervezett  
- Turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges területi előkészítések 
- A településlátogatottságának növelése, szálláshelyek kialakítása 
- Turisztikai útvonalak kialakítása 
- Lakóterületek bővítési területeinek előkészítése 
- Üdülőterületek elhelyezkedésének felülvizsgálata 
- Kialakult lakóterületek szabályozásnak felülvizsgálata 
- Szolgáltatások bővítési lehetőségeinek biztosítása 
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5. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI HELYZETE 
 
5.1. demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 
 
A település területe 20,27 km2, lakónépessége 818 fő (2021.jan.1., forrás: KSH), a népsűrűsége ezáltal 
40 fő/km2, ami az országos átlagnak – 106 fő/km2 – kevesebb mint harmada. 
A lakónépesség alakulása az utóbbi 20 évben csökkenő az időszak első és utolsó éve közötti eltérést 
vizsgálva, de ami mégis kedvezően árnyalja a képet, hogy a legutóbbi 5 év során a népességcsökkenés 
megállt és inkább stagnáló. 2001 és 2021 között 122 fővel csökkent a lakónépesség. A teljes időszakot 
részleteiben vizsgálva látszik, hogy 2006-ig – bár mérsékelt tempóban, de - nőtt a népesség, majd 
folyamatos csökkenésbe kezdett, ami 2017-ig tartott. Innentől kezdve stabilizálódott a lakónépesség 
a 815-820 fős szinten. Cél a következő években is legalább a népesség szinten tartása, de előnyösebb 
lenne a mérsékelt növekedés elérése. 2021 elején 818 lakója volt Márianosztrának. 

 
Márianosztra lakónépességének alakulása, 2001-2021 (fő)  

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
 
Az elmúlt 10 év távlatából az látható, hogy a település korstruktúrája relatíve kedvezőtlen. Az 
országos átlagnál valamivel 2014-ig valamivel jobb volt a kép, de 2015-től a település népessége 
nagyobb mértékben vált elöregedővé, mint az országos korstruktúra. Pest megye átlagához képest 
tartósan és lényegesen rosszabb a mutató, a legszembetűnőbb különbség ebben az 
összehasonlításban látszik. A Szobi járás településeinek helyzetével összevetve látszik, a járás eleve 
elöregedő népességéhez képest Márianosztra népessége relatíve idősebb korösszetételű. 10 éve a 
népességösszetétel lényegesen fiatalabb volt a településen, azonban utána folyamatosan 
növekedett az idősek aránya, évről-évre romlik az öregedési mutató. Az öregedési mutató (állandó 
népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma) 100 fölötti értéke, 2015-től 170 feletti értéke 
azt mutatja, hogy az idősek aránya jóval magasabb (másfélszeres-kétszeres) a helyi társadalomban, 
mint a gyermekkorúaké. 10 évvel ezelőtt még Márianosztra öregedési indexe (128,36) kedvezőbb 
volt, azóta az országos, a megyei és a Szobi járás trendjét is követve ez a kép megváltozott. Ma 
kedvezőtlenebb a lakosság korösszetétele, az öregedési index 213-ra nőtt 10 év alatt. Márianosztrán 
tehát az országos trenddel azonosan, az idősek aránya van túlsúlyban, de az tovább árnyalja a képet, 
hogy a környező térség településeinek átlagához képest méginkább rossz a korösszetétel. Ebből 
következően várhatóan a különböző szociális problémákra fel kell készülni. 
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Öregedési mutató alakulása 2010-2019 

Forrás: TeIR 
 

A népesedési folyamatok tekintetében Márianosztra az utóbbi tíz évben többnyire negatív 
mutatókkal rendelkezik. A vizsgált 10 év alatt többnyire az országos átlaghoz közeli, a Pest megyei 
átlagot alulmúló, de a Szobi járáshoz relatíve kedvezőbb értékekkel rendelkezik. A járáson belül 2019-
ben itt volt tapasztalható az egyik legmagasabb természetes szaporodás, tehát ebben az évben 
többen születtek, mint amennyien meghaltak. Viszont 2019-ben volt tényleges természetes 
szaporodás, amikor magasabb volt a születések aránya a halálozási arányokhoz képest. A vizsgált 10 
év alatt folyamatosan természetes fogyást mutat a népesség. 
 

 
Természetes szaporodás/fogyás, 2019 (‰) 

Forrás: TeIR 
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Természetes szaporodás/fogyás, 2010-2019 (‰) 

Forrás: TeIR 
 

A természetes szaporodás/fogyás értékek alapján a község népessége csökkenő tendenciát mutat, 
melyet a vándorlási egyenleg alakulása ellensúlyoz. Márianosztrán 2019-ben a járás településeihez 
viszonyítva átlagos vagy átlag feletti a vándorlási egyenleg. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben az 
elvándorlások száma (2019-ben 60 fő volt) és az odavándorlások száma (2019-ben 61 fő volt) 
egyensúlyba került. Az utóbbi 10 évben három év kivételével (2011, 2018, 2019) a vándorlási egyenleg 
negatív volt. A község vándorlási vesztesége a 10 év alatt összesen 56 fő volt. A vándorlásból 
származó népességveszteség mértéke a Pest megyei, és a Szobi járás 10 ezrelék körüli átlagát 
bőségesen meghaladja. Az utolsó ismert adat évében (2019) a járáson belül a pozitív egyenlegű 
települések közé tartozik Márianosztra a települések sorában a vándorlási egyenleg arányát tekintve.  

 

 
Vándorlási egyenleg 2019 (‰)  

Forrás: TeIR 
 
A 10 év alatt kisebb kilengések, hullámzások is mutatkoznak. A 2011-es és 2018-as és 2019-es évben 
többen költöztek oda, mint amennyien elvándoroltak. A trend összességében azonban negatív, bár 
az utolsó két egymást követő évben magasabb értékre is felkúszott. A vándorlások oka nagyon sok 
tényezőből áll és összetett folyamat, alapvetően befolyásolja a környező nagyobb városok 
kibocsátása, illetve elszívó ereje, infrastrukturális, életminőségi, munkahelyi ellátottsága és 
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fejlettsége. A beköltözések által növekszik az igény a különböző társadalmi, szociális és gazdasági 
kapacitások növelése iránt.  

 
Vándorlási egyenleg alakulása, 2010-2019 (‰)  

Forrás: TeIR 
 
A 2011. évi népszámlálás során a lakónépességen belül mintegy 86,8% vallotta magát magyar 
nemzetiségűnek. Az adatokból látszik, hogy Márianosztra népességén belül jelentős a roma 
nemzetiségűek 10,1%-os aránya. A válaszadók 12,5%-a nem kívánt válaszolni.  
 
A felekezeti hovatartozást illetően megállapítható, hogy Márianosztrán a legnagyobb arányban 
római katolikus (43,0%) valláshoz tartoznak. Az evangélikus közösséghez tartozó hívők (0,9%) és a 
reformátusok (3,9%) kisebb csoportot alkotnak. Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozók 
aránya 25,3% és a lakónépesség 23,8%-a nem kívánt válaszolni.  
 
A foglalkoztatási mutatók az évek folyamán változatos képet mutatnak, de tendenciáját tekintve 
javulás tapasztalható. A munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskeresők száma száz 15-64 éves 
állandó lakosra) a 10 év alatt javult, azonban vannak évek, amikor kissé nő a munkanélküliek száma. 
Az országos és a Szobi járás adatainál 2013-ig rosszabb a munkanélküliségi ráta Márianosztrán, ami 
2014-től kezdve viszont javult és mára a térségi átlaghoz hasonló képet mutat. 2019-ben 21 fő 
regisztrált munkanélkülit tartottak nyilván Márianosztrán. 
 

 
A munkanélküliségi ráta alakulása, 2010-2019 (%) 

Forrás: TeIR 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022. 

 

31 
 

A Pest megyei, a Közép-Magyarországi és a járási átlagnál is kedvezőbb volt az elmúlt néhány évben 
a tartós munkanélküliek aránya, amely a 180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek arányát mutatja. 
2019-ben Márianosztrán a munkanélküliek harmada (33,3 százaléka) tartós álláskereső. A pályakezdő 
munkanélküliek aránya viszont fordítva alakul, az elmúlt években kedvezőtlenebb volt térségi 
összehasonlításban, 2017-től viszont már nem is tartottak nyilván pályakezdő munkanélkülit a 
településen. 
 

 
A pályakezdő munkanélküliek aránya, 2010-2019 (%)  

Forrás: TeIR 
 
A lakosság életminőségét meghatározza a települési lakásállomány összetétele és a lakóingatlanok 
állapota, minősége. Márianosztrán 383 lakás alkotja a lakásállományt (2021. évi adat). 
 

5.2.Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
Az Európai Unió alapvető célkitűzései közé tartozik, hogy az Unió a szabadság, biztonság és 
igazságosság térségévé fejlődjön, több dokumentumban is hitet tesznek azon célkitűzés mellett. 
Először az EU Alapszerződésébe került be a – 9 – diszkrimináció tilalma (az 1999. május 1-én hatályba 
lépett Amszterdami Szerződés 13. Cikke), majd az Alapvető Jogok Chartájának 21. Cikke fogalmazta 
meg a faji, nyelvi alapú, illetve az etnikai származáson és a nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló 
diszkrimináció tilalmát. Ezután megszülettek az esélyegyenlőségről szóló irányelvek. 
 
„A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés alááshatja az EK-Szerződés 
célkitűzéseinek megvalósítását, különösen a magas fokú foglalkoztatási szint és szociális védelem 
elérését, az életszínvonal és életminőség emelését, a gazdasági és szociális kohéziót és szolidaritást.” 
Érvel az EU Tanácsa a faji egyenlőség direktívájának megalkotása mellett. 
 
A magyarországi törvények ezzel összhangban születtek meg:  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 
járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, 
értékeinek védelmét. 
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Szegregált lakóterületnek minősül, ha az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg 
etnikai csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.  
Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a 
településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság – az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 
osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők – 
aránya meghaladja az 50%-ot. 
 
Márianosztra nem rendelkezik olyan településrésszel, amely szegregátumnak minősül. Ezt a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program 2020-2025 c. dokumentum is megállapítja: „a telep/szegregárum mint 
lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, 
lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
egyéb környezet -egészségügyi jellemzői stb.) - nincsenek telepek, szegregátumok a településen.” 
 

5.3.Települési identitást erősítő tényezők 
 
A társadalmi önszerveződés és öngondoskodás egyik legfontosabb alapját az erős civiltársadalom, a 
jól működő civil szerveződések jelentik. Fejlesztendő terület a civil szervezetek együttműködésének 
javítása, hogy minél gördülékenyebb legyen a közösségi megvalósítás. Az erőforrások, a meglévő 
tudás összehangolása, esetleges egyesítése, átadása jelentősen felpezsdítené a helyi civil életet. 
 
A helyi civil szervezetek tevékenységeikkel hozzájárulnak az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns célcsoportokhoz kapcsolódó esélyegyenlőségi feladatok ellátásához. Kezdve az időskorúak 
kulturálódásától, a hagyományőrzésen át, egészen a lakosság egészséges életmódjának 
megtartásához szükséges sportolási lehetőségekig. 
 
Az önkormányzat a döntések, intézkedések kidolgozása és végrehajtása során is szükségesnek tartja 
a civil szervezetek és adott célcsoportok bevonását. Márianosztra önkormányzata is számos civil 
szervezettel tart fenn partneri kapcsolatot. A szervezetek tevékenységi köre nagyon széles és 
sokszínű.  
A településen működő legfontosabb civil szervezetek: 
- Márianosztrai Sport Egyesület (közösségi társadalmi tevékenység), 
- Börzsöny Lövészsportklub (közösségi társadalmi tevékenység). 
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6. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA, 
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 

 6.1.Egészségügy 
Az egészségügyi intézmények és a helyben 
elérhető egészségügyi szolgáltatások a 
település léptékéhez igazodnak. Teljes 
körűen megoldott az alapellátáshoz való 
hozzáférés Márianosztrán. Háziorvosi 
rendelés egy rendelőben biztosított. A 
községben méretéből adódóan nem 
találhatóak különböző háziorvosi körzetek. 
Házi gyermekorvos, illetve fogorvosi 
szakrendelés is elérhető. Védőnői 
szolgáltatás közös fenntartással üzemel a 
szomszédos Kóspallag településsel.  

Márianosztrán heti 2-szer érhető el a védőnő. Szakorvosi ellátás nem működik Márianosztrán. A 
járóbeteg ellátás szolgáltatás Vácon található. Kórházi ellátás terén Márianosztra a Váci Kórház 
ellátási területéhez tartozik. Gyógyszertári ellátás elérhető a településen. 
 
6.2.Oktatás-nevelés 
A gyermekek aránya alacsonyabb a településen, mint az idősek aránya, ezáltal kifejezett figyelmet 
kell fordítani az itt élő és nevelkedő gyermekek nevelésére, tanítására, szabadidő eltöltésének 
módjára és a közösségben való részvételére. 
 
A településen oktatás jelenleg nem folyik, de épületét oktatási célra biztosítani tudja az 
Önkormányzat. Jelenleg a gyermekek általános iskolába Szobra, illetve Zebegénybe járnak. A szobi 
diákok részére iskolabusz biztosított, a zebegényi diákoknak a bérletet a fenntartó biztosítja. 
 

Működő intézmény a Kistücsök Óvoda, 
melyben jelenleg is és a következő években 
az óvodai ellátás biztosított. Az intézmény 
befogadóképessége 30 fő. 2021/22-es 
tanévben 25 fő gyermek vette igénybe, az 
intézmény tehát 83%-os kihasználtsággal 
működik. Az elmúlt évekre is hozzávetőleg 
ez a kihasználtság jellemző, tehát az 
intézmény rendelkezik kapacitás 
tartalékkal is. 2 Óvónő és egy dajka látja el 
a feladatokat. Az Óvodai épület felújítása 
jelenleg is folyik. 
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Bölcsődei szolgáltatás jelenleg nem elérhető, de az igények alapján ennek kialakítása folyamatban 
van pályázati forrásból. A népesség vágyott növekedésével egyre inkább indokolttá válik a bölcsődei 
ellátás beindítása a községben.  
 
Az elmúlt 10 évben számos felújítás valósult meg köztük a hivatal épületének felújítása az orvosi 
rendelő felújítás volt iskola épület felújítása óvoda épület felújítása ezek mindegyike megújuló illetve 
homlokzat felújítási kivitelezések, a volt iskola épület felső szintjén került kialakításra, a könyvtári 
szolgáltatás. 
 
6.3.Szociális ellátás 
Bölcsődei ellátás jelenleg nincs biztosítva a községben, de új bölcsőde kialakítása tervezett. Több 
környékbeli településen is elérhető jelenleg ez a szolgáltatás. 
Idősek otthona nem működik Márianosztrán. Több közeli településen – Verőce, Vámosmikola, 
Visegrád – viszont található idősek otthona. 
 

6.4.Esélyegyenlőség biztosítása 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
Márianosztra Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira. 
 
Márianosztra Község 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 helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel. 
 
Elsődleges cél számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. E mellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken 
jelentkező problémákat. További cél meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 
feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
IT tartalmazza. A HEP IT célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, 
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amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók 
helyzetének javítása szempontjából. További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó 
kommunikációt. 
 

7.  A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 
7.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
A település Pest megyében a Szobi Járásban helyezkedik el. Budapest központjától 70 kmre található. 
Márianosztra sajátos földrajzi helyzetű település. A közismert búcsújáró és zarándokhely a Börzsöny 
délnyugati részén található. Márianosztra megközelíthető Szobról, illetve Kóspallag irányából. 
Viszonylagos elzártsága és kisebb lélekszáma a gazdasági fejlődési lehetőségeit is behatárolja. 
Térségi szerepkörét illetően a turizmushoz kapcsolódó ágazatok szerepe meghatározó. Kedvező 
adottsága, hogy az ingázó munkaerő számára több jelentős foglalkoztatóközpont is viszonylag közel 
van, ezáltal munkalehetőségeket, szolgáltatásokat biztosít a településen élőknek is. Fontos kiemelni 
Szob, Vác, de akár Esztergom szerepét is, ahol a Márianosztrán élők számára is elérhető 
szolgáltatások, munkahelyek találhatóak.  
 
Az SZJA alapot képző nettó jövedelem egy állandó lakosra vetített összege Márianosztrán az 
országos és a Szobi járás átlagánál kedvezőbb, a Pest megyei települések átlagához hasonló 
viszonyokat tükröz. A 2019-ben nagyjából 1,5 M forintos érték a Szobi járáson belül magasnak számít, 
Zebegény után következik a sorban Márianosztra a második helyen. Ez az érték az elmúlt 10 év alatt 
több mint kétszeresére emelkedett. 
 

 
Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft)  

Forrás: TeIR 
 
Az itt élők viszonylag kedvező jövedelmi helyzetére és egyben kedvező munkaerőpiaci pozícióira utal 
a magas és alacsony jövedelműek aránya is. Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió 
Ft alatti adósávon adózóra vetítve Márianosztrán 108,5 volt 2019-ben. Ez közel duplája az országos 
átlagnak, de meghaladja a Pest megyei és a Közép-Magyarországi régiós átlagértékeket is. Az előző 
éveket vizsgálva az értékek folyamatosan növekednek, 2018-ról 2019-re több mint duplájára nőtt. 
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Magas, illetve alacsony jövedelműek aránya (fő)  

Forrás: TeIR 
 
7.2.A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
Márianosztrán a működő vállalkozások száma növekedést mutat. Gyakorlatilag valamennyi 
ágazatban nőtt a vállalkozások száma az elmúlt 10 év alatt. Kiugró növekedés sehol sem 
tapasztalható. A KSH adatok alapján megállapítható, hogy a helyi működő vállalkozások 
tevékenységei 2020-ban már 12 nemzetgazdasági ágat öleltek fel:  
- feldolgozóipar, 
- kereskedelem, gépjárműjavítás, 
- mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
- művészet, szórakoztatás, szabadidő, 
- szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 
- szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, 
- szállítás, raktározás, 
- egyéb szolgáltatás, 
- információ, kommunikáció, 
- ingatlanügyletek, 
- pénzügyi, biztosítási tevékenység, 
- építőipar. 
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A regisztrált vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként (százalék, 2020) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
 
A községben regisztrált egyéni és társas vállalkozások sorában egyetlen nemzetgazdasági ág, a 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás emelkedik ki dominánsan. Ennek az ágazatnak átlagon felüli 
jelentősége van, legalábbis az ágazatban tevékenykedő vállalkozások száma alapján. 
 
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás a községben 44%-os részesedéssel bír, amely több mint 4-
szerese (!) az országos átlag 10%-nak. A szakmai tudományos, műszaki tevékenységben 
tevékenykedő vállalkozások aránya 11%, illetve az építőipari vállalkozások részesedése 9 százalékos. 
E három ágazatban működik a márianosztrai vállalkozások kétharmada. A kereskedelem, 
gépjárműjavítás ág súlya (5%), elmarad az országos átlagtól, amely 40%. A szálláshelyszolgáltatás 5 
százalékos részaránya, elmarad az országos átlag 9 százalék mögött. Márianosztrán építőipari 
vállalkozást nem tartanak nyilván, az országos átlagban ez 21 százalék. A különböző nem termelő 
szellemi szektorokban tevékenykedő vállalkozások száma a községben kevésbé meghatározó. 
 
A fentiekhez képest némileg egyszerűsített képet mutat a regisztrált társas vállalkozások 
nemzetgazdasági ágankénti megoszlása. A KSH adatok alapján megállapítható, hogy a helyi 
regisztrált társas vállalkozások tevékenységei 2020-ban az alábbi 5 nemzetgazdasági ágat ölelték fel:  
- építőipar 
- mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 
- feldolgozóipar, 
- kereskedelem, gépjárműjavítás, 
- szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. 
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A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési 
elképzelései 
 
A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2021-ben 86 db volt. Számuk 2014 és 2021 között 
folyamatosan növekedett, a 7 év alatt összesen 21 százalékkal. A regisztrált egyéni vállalkozók száma 
2020-ban 24 volt, közülük 11 főfoglalkozású egyéni vállalkozó. Számuk tartósan növekszik az elmúlt 
évek folyamán. A regisztrált társas vállalkozások száma 7 volt 2020-ban, ebből a kft-k száma 5, a 
betéti társaságoké 2 volt. 14 őstermelőt tartanak nyilván. Márianosztrán elsősorban mikro- és 
kisvállalkozások találhatóak meg. A vállalkozások döntő többsége 1-4 fős, 10 főnél nagyobb 
vállalkozást pedig – a KSH adatai szerint – nem tartanak nyilván a településen. 
 
A településen jelenlévő legfőbb gazdasági ágazatok a mezőgazdasági területen egyéb évelő 
növények termelése, az állattartás, valamint a kő kitermelése a közeli bányában. A foglalkoztatotti 
létszám szerint legnagyobb gazdasági vállalkozások a községben: 
- Colas Kft kőbánya (kb 10-15 fő), 
- Prototyp fuvarozási kft (5-10 fő), 
- Rajna Trade (kb 5 fő). 
 
A helyi munkaerő képzettségére vonatkozó speciális igény nem fogalmazódott meg a község 
legnagyobb foglalkoztató vállalkozásai részéről. Telephely-fejlesztési igény nem jelentkezett a helyi 
vállalkozók részéről. Jelenleg nem ismert olyan vállalkozás, amely környezetét zavaró helyen végzi 
tevékenységét, így nincs tudomás vállalkozás(ok) áttelepítésének igényéről. 
 
 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettség, K+F 
stb.) 
 
Márianosztra sajátos földrajzi helyzetű település. Gazdasági versenyképességét alapvetően a 
Börzsöny belsejében lévő elhelyezkedése határozza meg, ennek minden előnyével és hátrányával 
együtt. Mellékúton közelíthető meg a 12. sz. főút felől Szob, illetve Kismaros irányából. Egyéb 
közlekedési kapcsolat nem áll rendelkezésre. A jelenlegi közlekedési feltárás és a természeti 
környezeti adottságok korlátozott gazdasági kapcsolatrendszert tesznek lehetővé a település 
számára. A helyi gazdaságban a turizmus, vendéglátás, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és a 
kőbányászat lehetőségeire érdemes építeni. 
 
A foglalkoztatáspolitikában jelenleg is első számú cél a foglalkoztatottak, és különösen a helyben 
foglalkoztatottak körének bővítése. A település gazdasági életének befolyásoló tényezője, hogy az 
aktív munkavállaló korú népesség jelentős hányada – napi rendszerességgel - ingázni kényszerül. 
Ennek egyik oka, hogy nem feltétlenül tud a település a lakóknak helyben munkalehetőséget 
biztosítani. Ezen a téren a különböző távmunka megoldások hozhatnak némi javulást. 
 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Általánosságban igaz, hogy alacsonyabb a 
18-29 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, 
képzési idő meghosszabbodása magyarázza, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése 
utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a 
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munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az 
iskolai végzettség is befolyásolhatja.  
 

8.  AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, 
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS 
 
8.1. Költségvetés 
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya az 
önkormányzatra és intézményeire terjed ki. Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-
testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervek: 
a) Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, 
b) Márianosztrai Kistücsök Óvoda. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási 
főösszegét egyaránt 430.257 ezer forintban állapítja meg. Így a kiadási és bevételi főösszegek 
egymással egyensúlyban vannak.  
 
A kiadások között a legnagyobb tételt a működési és a finanszírozási kiadások teszik ki. A működési 
kiadásokra az összes kiadás mintegy 45 százalékát fordítják. 
 
A képviselő-testületek a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi 
és kiadási főösszegét 98.979 ezer forintban állapítják meg. A képviselő-testület a Márianosztrai 
Kistücsök Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 21.918 ezer forintban állapítja 
meg. 
 

8.2.Vagyongazdálkodás 
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(VI.3.) rendelete az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályairól. A tulajdonosi jogokat az önkormányzat képviselő-testülete, vagy 
átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlója az önkormányzat 
vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre. A vagyontárgyak 
vagyonkezelésbe történő átadása előtt e rendelet szerinti vagyonkezelési szerződést kell kötni. Az 
önkormányzati vagyon hasznosításának célja Márianosztra község önkormányzatának kötelező és 
önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása. A rendelet meghatározza az 
Önkormányzat törzsvagyonát, valamint a forgalomképes, illetve forgalomképtelen 
ingatlanvagyonát. 
 
8.3.Gazdasági program 
Márianosztra Község Önkormányzatának érvényes Gazdasági programja a 2019- 2024 közötti 
időszakra szól. A Gazdasági Program átfogó Stratégiai célja a község gazdasági erejének növelése és 
a helyi gazdasági élet élénkítése. A Gazdasági Programban meghatározott Településfejlesztési 
stratégia alappillérei: 
- elvándorlás mérséklésének csökkentése 
- a környezeti értékek, táji adottságok kihasználása 
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- lakókörnyezetünk védelme 
- közösségi programok aktiválása 
- parkolási lehetőség bővítése 
 
Altalános működési alapelvek: 
- bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása az önkormányzati kötelező feladatok magas 

szintű ellátásának megtartásával, 
- az Önkormányzat fizetőképességének megtartása, a stabil pénzügyi helyzet biztosítása a 

szociális ellátások rászorultságtól függő biztosítása, 
- költséghatékony közszolgáltatások biztosítása. 
Fejlesztési alapelvek: 
- a fejlesztések, beruházások megvalósítása során a leggazdaságosabb és költséghatékony 

megvalósítás (legolcsóbb árajánlat, megfelelő garancia, minél kisebb hitelszükséglet, 
gazdaságos működtetés stb.) kiválasztása, 

- a lakosság igényeinek figyelembevételével kialakított gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása 
a polgárok identitástudatának, lokálpatriotizmusának erősítésével, 

- az önkormányzati intézmények működésének fejlesztése. 
 

8.4.Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere  
 
A polgármester és a jegyző, továbbá a települési főépítész általános feladatai részeként foglalkozik a 
településfejlesztés ügyeivel. Ezen túlmenően nincs külön intézmény, szervezet, amely a 
településfejlesztéssel foglalkozik. Műszaki ügyintézés van a teleülésen. 
 
 Gazdaságfejlesztési tevékenység 
Az önkormányzatoknak a gazdaság fejlesztésére vonatkozóan közvetett eszközei állnak 
rendelkezésre: 
 az infrastruktúra fejlesztése,  
 a helyi adórendszer,  
 a befektetések elvi lehetőségének biztosítása. 
A vállalkozók jelenleg nem kapnak az Önkormányzattól külön támogatást. 
 Foglalkoztatáspolitika 
Az Önkormányzat nem hozott külön foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket. 
 
 Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Az alábbi önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helységek szerepelnek az önkormányzati 
nyilvántartásban: 
- Turisztikai szállás (régi iskola épülete): 2629 Márianosztra Rákóczi út 13. 
- Önkormányzati épület (kozmetika): 2629 Márianosztra Kossuth Lajos utca 35. 
- Tűzoltó szertár: 2629 Márianosztra Kossuth Lajos utca 39. 
- Üzlethelyiség: Miklós utca 11. 
 
Ezeket a lakásokat, illetve helyiségeket az Önkormányzat bérbe adás útján hasznosítja. Bérbeadásuk 
útján szerez anyagi forrást, illetve szálláshelyet alakít ki: 
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- Önkormányzati épület (kozmetika): 2629 Márianosztra Kossuth Lajos utca 35.: Kiadva havi 
bevétel teremtő. 

- Turisztikai szállás (régi iskola épülete): 2629 Márianosztra Rákóczi út 13.: Kiadásra kerül 
alkalmankénti, szezonális vagy akár éves bevétel teremtő. 

 
Intézményfenntartás 
Az intézményi fenntartás egy része állami normatívából finanszírozott, továbbá a fennmaradó 
finanszírozási összeg helyi önkormányzati forrásból. 
 
Energiagazdálkodás 
Az Önkormányzat épületeinek nagy részén megújuló energiaforrások vannak, ezzel csökkentve az 
adott épület, intézmény energia fogyasztását, továbbá esetleges napelem park kialakítása elől sem 
zárkózik el az Önkormányzat. 
 
Településüzemeltetési szolgáltatások, okos települési szolgáltatások 
A településüzemeltetés célja: a településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, 
gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható 
szintű folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési komfort érzet elősegítése, erősítése, az 
élhető település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása. 
 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 2. pontja szerint 
településüzemeltetés: a 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. 
 
Márianosztrán a településüzemeltetés körébe tartozó feladatok ellátása biztosított. Az alapfokú 
intézményhálózat jó színvonalon működik. Az alábbi alapfokú szolgáltatások találhatóak meg a 
településen: 
- posta 
- élelmiszer bolt 
- bisztro 
- cukrászda  
- étterem 
- településüzemeltetés  
- óvoda 
- kulturális szolgáltatás 
 
Az alábbi okos megoldások/szolgáltatások bevezetését tervezi az Önkormányzat: 
- digitális információs tábla 
- okos pad 
- kerékpár karbantartó pont 
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9. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT 
 

9.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
A településfejlődést befolyásoló tényezők:  
 
Márianosztra első okleveles említése 1262-ből származik, melyet István ifjú király állíttatott ki. A 
község életében jelentős változás 1352-ben következett be, midőn Nagy Lajos király a magyar eredeti 
pálos rendek területet adott, majd parancsára – távol az emberek zajától – a Börzsöny ölelésében a 
magányt, a csendet szerető pálosoknak otthont, kolostort építtetett. 
Márianosztra népszaporulatának 1715-től már pontos adatait ismerjük. 1715-ben 30 család, 1786-ban 
183 család, 1830-ban 600 fő, 1862-ben 717 fő, 1900-ban 1063 fő lakosa volt a falunak. A legnagyobb 
lélekszámot a község 1918-ban érte el, 1764 főt Ettől az évtől kezdve sajnos csökkent a község 
lélekszáma. A település lakóinak száma jelenleg 902 fő. Állandó népesség száma statisztikai adatok 
alapján az utóbbi pár évben 900 fő körül mozog. 
A XVIII. század végi régi térképeken – melyeken a Pálos kolostor és templom együttes, valamint a 
Kálvária jól látszik – először a mai Kossuth utca és a kolostorhoz felvezető Petőfi utca nyomvonala 
rajzolódik ki. Ezt egészítik ki a völgyekbe beforduló, de még épp csak kezdeménynek nevezhető 
beépítések.  
A XIX. század közepén az Árpád utca nyomvonala is megjelenik, mint a főútközvetlen rávezetése a 
pálosok együttesére. Ezzel és a völgyekbe való további behatolással differenciálódik az utcahálózat. 
Az ÉK-DNY irányú patak nyomvonalát nagyjából párhuzamosan elkerülve kirajzolódik a Miklós utca 
– Malom utca nyomvonala. 
A XIX. század második felében a beépülés eddig kialakult tendenciái erősödnek. 
Megkezdődik a Kossuth utca délkeleti szakaszának beépülése, határozottan rajzolódik ki a major 
körvonala és számos, a mai állapotnál sokkal több épület látható a szőlőhegyen. 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek: falusias lakóterület 
Üdülőterületek Üdülőházas üdülőterületek 
 Hétvégiházas üdülőterületek 
Vegyes területek: településközponti vegyes terület 
Gazdasági területek: Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 

Különleges területek: 
Sport-rekreációs terület 
Mezőgazdasági üzemi terület 
Büntetés végrehajtási terület 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési területek Közúti és vasúti közlekedési terület 
Közmű és hírközlési terület  
Zöldterületek: Közpark 
Mezőgazdasági területek Általános- és kertes- 
Erdőterületek Véderdő és gazdasági erdő 
Vízgazdálkodási területek Vízfolyások területe 
Különleges területek: Sport –rekreációs terület,  
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Lőtér terület,  
Hulladéklerakó terület 
Temető terület 
Sportterület 
Bányaterület 
Rekreációs terület 

 
A település egészére a hegyvidéki, erdősült jelleg a jellemző. Márianosztra nagy része a Duna Ipoly 
Nemzeti Parkhoz tartozik. Természetföldrajzi adottságaiból következően a vízmosások, patakok 
meghatározzák a szerkezetet.  
A külterület nagy része erdő, mely a Duna Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik és turisztikai 
szempontból régóta nagy a jelentősége. A kisebb rész mezőgazdasági terület, de a rossz minőségű 
föld és terepviszonyok miatt nem jelentős a mezőgazdasági felhasználás itt sem. A déli lejtésű 
domboldalakon, a belterülettől északra a volt zártkertes területen az ilyen helyen általános kicsi, 
keskeny telekosztás jellemző. A külterület további részein nem ment végbe robbanásszerű 
parcellázás. A hegyvidéki méretrend normál telkei jellemzőek. 

  
A külterület beépítettsége alacsony. A zártkertekben egyrészt - néhány tájba illeszkedő présház 
mellett - a szokásos kisméretű, alacsony igényű épületek jellemzőek, másrészt megjelentek a 
magasabb igényszintű, de a táji karaktert egyelőre nélkülöző üdülőépületek. 
A három mezőgazdasági üzemi területen a jellegzetes állattartó épületek adják meg az építészeti 
karaktert. 

 
Belterület 
A belterület a közigazgatási területen belül súlyponti elhelyezkedésű, morfológiáján szembe tűnő 
a hegyvidéki fekvés. 
A belterület homogén lakóterület, melyen belül a történelmi intézményközpont (a pálos apátság) 
közelében helyezkednek el a közösségi célú építmények: plébánia, iskola, óvoda, polgármesteri 
hivatal, üzletek. A temető és a sportpálya a belterület - szokásosan - eltérő felhasználású foltjai. 
A falun átvezető Szob - Kóspallagi út nem fut be a központba. A Kossuth Lajos utca teresedése, a 
mellette megjelent néhány kereskedelmi, vendéglátási intézmény észrevehetően jelzi a központot. 
A Miklós utcán át szerves összeköttetésben lévő további központképző létesítmények érhetők el. 
A Rákóczi utcán az igazgatási és oktatási központ - községháza, iskola, óvoda -majd csúcspontként 
az egyházi központ - templom, plébánia - következik. 
 
A belterületre ugyan a szabálytalan hálózat, telekforma és építési hely jellemző, de a szerkezet 
semmi esetre sem homogén, a jellemzőtől eltérő szerkezeti részletek teszik differenciálttá. 
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Több, az említett alapvető hegyvidéki jellegtől különböző településszerkezeti elem is felfedezhető 
a településszerkezetben. 

Ilyen a főutca mentén kialakult 
hagyományos fésűs beépítés. A falusi 
lakóház építkezésein kívül ez az egyetlen 
hagyományőrző elem. Ugyanitt a lankás déli 
domboldalon a telekforma is eltér az 
általánostól: hosszan elnyúló szalagtelkek 
sorakoznak az út mellett. 

 

 
Az épületállományon a falusias jelleg tükröződik. Méretük nem nagy, állaguk vegyes. A folyamatos 
felújításokon nem kérhetők számon értékvédelmi szempontok, mert az épületkarakter - valóban 
csak egy-két példától eltekintve - nem hoz értékeket a múltból. 
 

Ugyancsak az általánostól eltérő a volt 
Pálos kolostor környezetében kialakult 
településszerkezet. Az itt kialakult 
útvonalvezetés, telkek, épületállomány 
nem a falusias apróbb léptéket tükrözik, 
hanem egy szabályosabb intézményi 
környezet léptékét mutatják. 
 
 
 
 
Az elegáns fasor, a templom és a kolostor 
tere az egyházi központ idejéből valók, a 
többszintes házakkal kialakított szolgálati 
lakások együttese a kolostor későbbi 
felhasználásának: a fegyintézet igényeit 
tükrözik. 
 

 
 

 
9.2.Telekméret vizsgálat  
 
Telekméret vizsgálat 
A telekméret százalékos eloszlási arányát az alábbi táblázatban foglalja össze. A település 
közigazgatási területén elhelyezkedő kategóriákat csatolt ábra mutatja be.  
A település belterületén parcellázott belterületi telkek túlnyomó többsége 720 m2 alatt van. A 
nagyobb méretű telkek elsősorban az intézményi és beépítésre nem szánt területekre jellemzőek. 
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Jellegzetes azonban 300 m2 körüli kialakult és beépült telkek a településközpontban és közvetlen 
környezetében. 
 A központi belterületen és a volt zártkerti területeken jellemzően 1000-3000 m2 között alakultak ki a 
jellemző telekméret. A telekméretek ezeken a méreteken belül is teljesen változóak, ezért egyik 
telektömb sem jellemezhető egyetlen telekméret adattal.  

vizsgált telekterület/m2 telek darabszám %-os eloszlás 
0-300 255 15 

300-500 240 14 
500-720 227 13 

720-1000 234 13 
1000-3000 439 25 

3000-10000000 363 21 
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10. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 
VIZSGÁLATA 
 

10.1. Az épített környezet vizsgálata 
 
Az épületkarakterre a nagy szélsőségek jellemzőek. Itt látjuk a község műemlékeit, mellettük a 
szocialista realizmus időszakának városi többlakásos házait, a puritán modernizmus groteszkül 
díszített társasházait. A műemlékeken kívül ki kell emelnünk azokat a típus ikerházakat, melyekből 
az itteni központi területen kívül két példány a nyugati irányba kivezető mezőgazdasági út jobb 
oldalán is található. Ezek az épületek jó arányukkal, szép tetőformájukkal, harmonikus 
nyílásrendszerükkel, a hegyvidéki környezetbe különösen jól illeszkedő terméskő - tégla 
homlokzatukkal, s nem utolsó sorban ritmusképző ismétlődésükkel sok törődést érdemlő 
építészeti alkotások. 
Megemlíthető még a kálváriadombbal szomszédos új, szabályos telekosztás, mely helyzeténél, 
kialakításánál fogva elüt környezetétől. 
A Kossuth Lajos utca teresedése, a mellette megjelent néhány kereskedelmi, vendéglátási 
intézmény észrevehetően jelzi a központot. A Miklós utcán át szerves összeköttetésben lévő 
további központképző létesítmények érhetők el. 
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A Rákóczi utcán az igazgatási és oktatási központ - községháza, iskola, óvoda - majd 
csúcspontként az egyházi központ - templom, plébánia - következik. 
Különleges helyzetű a büntetés végrehajtás intézete, mely a kolostor épületeit használja és a 
közvetlenül csatlakozó területrészeken zűrzavaros beépítést hozott létre. 
A belterület északi része és a közigazgatási terület északi felét borító erdő között húzódik a volt 
zártkertes terület. 
A beépítésre, a telekszerkezetre kisebb területen, a Kossuth Lajos út mentén a szalagtelkek és a 
fésűs beépítés jellemző. 
A község nagy részére a már említett szabdaltság jellemző. Az épületek ugyanilyen - jó értelemben 
vett – rendszer nélküliségben helyezkednek el. A szertelenül fölépített házakhoz valószínűleg 
utólag kialakított telkek néhol csak épületméretűek, nagyon sokszor egészen kicsik. 
A korábban részletezett táji és művi környezet egymást feltételező értéke azért is olyan fontos 
Márianosztrán, mert az épületek - a műemlékeken kívül - önmagukban nem mutatnak fel 
semmilyen védelemre érdemes értéket. 
Népi építészeti emlékek hiánya mellett mégis felfedezhető néhány - ismétlődő! - karakteres 
épület. ezek ikerház formájában épültek fel részben a keleti faluszélen, részben a központban a 
Major utca körül. 
Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a faluban nem épültek - sok más községre jellemző - 
agresszív épület kolosszusok, melyek a falusi léptéket szétrobbantanák. Ennek enyhén 
ellentmondó tény az a néhány kisvárosias társasház, amely a börtön dolgozói számára épült annak 
közelében. Az egyik ezek közül a ma már klasszikussá váló szocreál formavilágát őrzi. Ez 
önmagában is érték, de vidéki és egyházi környezetével való - alapjában véve esetlen - 
kontrasztjának különlegessége és egyedisége miatt is figyelemre méltó. 
Az utcaképet egyrészt a domborzatból és vízrajzból adódóan szórtan elhelyezkedő épületek, 
másrészt a Kossuth Lajos út mellett meglévő fésűs beépítés teszik jellegzetessé. 
 

10.2.Az épített környezet értékei 
A Településterv készítésével párhuzamosan készülő Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány 
részletesen bemutatja a település országos védettség alatt álló művi és régészeti értékeit, 
valamint a helyi védett művi és természeti értékeket, valamit további javaslatokat tehet a helyi 
védelem kiegészítésére.  
Márianosztra mind természeti, mind építészeti értékekkel rendelkezik és az értékek megőrzése, 
fenntartása és a széles közönség számára való bemutatása a település célja. A természetes 
környezet mellett a műemléki és helyi védelem alatt álló épületek állagmegóvása és funkcióval 
való megtöltése is fontos települési cél. 
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Műemléki védettség 

törzsszám azonosító megye helység cím név védelem 
bírság 
kategória védési ügyiratok helyrajzi szám 

7099 14890 Pest Márianosztra Kálváriahegy Kálvária-kápolna Műemlék II. 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 0102/22 
7099 14891 Pest Márianosztra Kálváriahegy Kálvária stációi Műemlék II. 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 0102/22 

7099 14892 Pest Márianosztra Kálváriahegy Kálvária-szoborcsoport Műemlék II. 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 0102/22 

7103 29242 Pest Márianosztra 

Börtön, volt pálos kolostor 
ex-lege műemléki 
környezete Műemléki környezet  

272, 287, 271, 274/2, 274/4, 310, 311, 312, 
318, 314/1, 314/2, 319, 0167/84, 0167/2, 
0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 
0167/8, 0167/9, 0167/10, 0167/13, 
0167/14, 0167/17, 0167/18, 0167/19, 265, 
313, 274/3, 317, 588/1, 588/2, 588/3, 0200, 
0199/2, 0196/1, 0185/1, 0183/2, 0182, 
0180, 288, 309 

7102 29244 Pest Márianosztra 

Római katolikus templom, 
volt pálos templom ex-lege 
műemléki környezete Műemléki környezet  

272, 287, 271, 274/2, 274/4, 310, 311, 312, 
318, 314/1, 314/2, 319, 0167/84, 0167/2, 
0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 
0167/8, 0167/9, 0167/10, 0167/13, 
0167/14, 0167/17, 0167/18, 0167/19, 265, 
313, 274/3, 317, 588/1, 588/2, 588/3, 0200, 
0199/2, 0196/1, 0185/1, 0183/2, 0182, 
0180, 288, 309 

7101 29245 Pest Márianosztra 

Római katolikus plébániaház 
ex-lege műemléki 
környezete Műemléki környezet  

273/3, 273/4, 273/17, 273/18, 273/7, 271, 
274/2, 274/4, 310, 309 

7099 29246 Pest Márianosztra 
Kálvária ex-lege műemléki 
környezete Műemléki környezet  0102/3 

10693 29247 Pest Márianosztra 
Bibervár ex-lege műemléki 
környezete Műemléki környezet  0270/3, 0262, 0271, 0263, 0270/2, 0212 

10694 29248 Pest Márianosztra 
Pálos kolostor romjai ex-lege 
műemléki környezete Műemléki környezet  0256/1 

7099 7124 Pest Márianosztra Kálváriahegy Kálvária Műemlék II. 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 0102/22 

7101 7123 Pest Márianosztra 
Rákóczi tér 
20. Római katolikus plébániaház Műemlék II. 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 272 

7102 7122 Pest Márianosztra Rákóczi tér 
Római katolikus templom, 
volt pálos templom Műemlék I. 

1620-58-19/1950. VKM, 22509/1958. 
ÉM 120344/1958. MM 

273/2, 273/3, 273/4, 273/10, 273/11, 273/13, 
273/14, 273/15, 273/16, 273/17, 273/18, 
273/19, 273/20, 273/21, 273/22, 273/7, 
273/9 

7103 7121 Pest Márianosztra 

Rákóczi 
Ferenc utca 
2. Börtön, volt pálos kolostor Műemlék I. 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM 

273/2, 273/3, 273/4, 273/10, 273/11, 273/13, 
273/14, 273/15, 273/16, 273/17, 273/18, 
273/19, 273/20, 273/21, 273/22, 273/7, 
273/9 

10693 7125 Pest Márianosztra Pusztatorony Bibervár Műemlék II. 692/1992. OMF 0270/4 
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Régészeti lelőhelyek 

azonosító megye település 
lelőhely-

szám 
azonosítatlan név védelem 

bírság 
kategória 

védési jogi 
aktusok 

HRSZ 
EOV Y 

koordináta 
EOV X 

koordináta 
10709 Pest Márianosztra 1  Ság-hegy alatt szakmai   015, 016/3 635711 280841 
10710 Pest Márianosztra 2  Ság-hegy alja szakmai   0242/1 636057 280769 

10711 Pest Márianosztra 3  Kolostor szakmai   
273/2, 272, 273/3, 273/10, 273/11, 273/13, 273/14, 273/15, 

273/16, 273/17, 273/18, 273/19, 273/21, 273/22, 273/7, 273/9, 
271, 274/2, 274/4, 310, 311, 312 

636656 280449 

10712 Pest Márianosztra 4  Kenderes szakmai   381/2, 382, 383, 384, 318, 388, 392, 391, 390, 385, 387, 389, 
368/1 

636671 279992 

10713 Pest Márianosztra 5  Csurgó szakmai   0111, 0110 638440 279362 

10714 Pest Márianosztra 6  Tagosítók szakmai   088/2, 087, 075, 088/1 638390 278476 

10715 Pest Márianosztra 7  Posztredne és 
Csitár 

szakmai   0111, 0110 638792 278953 

10716 Pest Márianosztra 8  Posztredne és 
Csitár 

szakmai   0117, 0110 638834 278799 

10717 Pest Márianosztra 9  Posztredne és 
Csitár 

szakmai   0117, 0116 639087 278519 

10718 Pest Márianosztra 10  Dolinai-kertek szakmai   048, 050, 052/2, 054/18, 051/1 636399 279749 

10719 Pest Márianosztra 11  Kossuth Lajos utca 
(Nagy-domb) 

szakmai   
279, 281, 282, 285, 286, 287, 290, 291, 294, 295, 296, 585/1, 
280, 297, 298, 303, 289, 292, 293, 306, 302, 300, 299, 304, 

314/1, 308, 305, 307, 314/2 
636689 280236 

10720 Pest Márianosztra 12  Pusztatorony szakmai   
0266/3, 0266/9, 0266/10, 0274/15, 0274/16, 0274/17, 

0274/18, 0274/19, 0274/20, 0274/21, 0274/22, 0267/2, 
0266/4, 0266/8, 0266/7, 0266/6, 0266/5, 0274/13, 0266/14 

642246 278853 

10721 Pest Márianosztra 13  Bibervár 
kiemelten 

védett 
I. 

57059/1989. 
MM 

0270/3, 0270/4, 0263 642273 278603 

10722 Pest Márianosztra 14  Pusztatorony 
kiemelten 

védett 
I. 

57059/1989. 
MM 

0256/2, 0256/1, 0259, 0257 642321 278286 

10723 Pest Márianosztra 15  Csurgó szakmai   0121 639364 279149 

10724 Pest Márianosztra 16  Dlhe ostredky szakmai   094/11, 094/6, 094/7, 094/8, 094/9, 094/10, 094/15, 092/3 638335 279230 

10725 Pest Márianosztra 17  Pusztatorony - 
Halastó 

szakmai   0270/3, 0266/3, 0274/16, 0274/17, 0274/21, 0274/22, 0267/2, 
0274/13, 0271 

642416 278700 

10726 Pest Márianosztra 18  Za Zászipom szakmai   0274/5, 0274/26, 0276 642582 279414 

10727 Pest Márianosztra 19  Za Zászipom szakmai   0277/8 642580 279611 

10728 Pest Márianosztra 20  Pusztatorony - 
Malom-hely 

szakmai   
0270/3, 0270/4, 0266/3, 0256/1, 0269, 0259, 0261, 0262, 

0258/2, 0253, 0257, 0267/2, 0274/13, 0271, 0255, 0263, 0268, 
0265, 0264/15, 0258/1, 0251/2, 0264/13, 0264/14, 0252 

642288 278546 

10729 Pest Márianosztra 21  Tóvak (Tóvi-
földek) 

szakmai   273/22, 319 636511 280345 

10730 Pest Márianosztra 22  Siroki vrch szakmai   025/4, 026, 028 634990 281305 

10731 Pest Márianosztra 23  Hiskók szakmai   025/4, 026, 028, 1575, 1416, 1538, 1534, 1537, 1543, 1554, 
1555, 1553, 1552, 1545, 1546, 1548, 1544, 1549, 1551, 1547, 

637231 280660 
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1556, 1375, 1376, 1377, 1378, 1380, 1381, 1382, 1386, 1387, 
1388, 1389, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 
1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 
1412, 1413, 1414, 1415, 1379, 1390, 1391, 1392, 1411, 1373/1, 

1373/2, 1383/1, 1383/2 

10732 Pest Márianosztra 24  Pusztatorony szakmai   0256/2, 0256/1, 0259, 0261, 0262, 0258/2, 0253, 0257, 0255, 
0251/2, 0252 

642217 278392 

10733 Pest Márianosztra 25  Toronyalja szakmai   0256/1, 0259, 0261, 0257 642318 278272 

10734 Pest Márianosztra 26  Bréska szakmai   020/2, 034/1, 029, 022, 039 635020 281049 

10735 Pest Márianosztra 27  Galla alatt (Pod 
Galou) 

szakmai   033/2 634830 281289 

10736 Pest Márianosztra 28  Pusztatorony szakmai   0254, 0253, 0251/2, 0252 642038 278527 
10737 Pest Márianosztra 29  Bréska szakmai   033/2, 031, 032 634862 281134 

10738 Pest Márianosztra 30  Malom utca 7. szakmai   381/2, 382, 383, 384, 411, 412, 413, 418, 408/2, 381/1, 380 636727 280009 
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11. KÖRNYEZETIÁLLAPOT-JELLEMZŐK 
 
11.1. Talaj 
A település és környéke talajtani adottságainak, talajosztályozási rendszerének térképi alapú átfogó 
bemutatását "Magyarország genetikai talajtérképe" kivonata mutatja be. Az adatok forrása a MTA 
TAKI (MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani És Agrokémiai Intézet) által készített térkép, 
illetve annak a KÖRINFO rendszerben lévő változata. 

 

 
A kistáj talajtanilag meglehetősen homogén. Az összterület 82%-án vályog mechanikai összetételű 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek, amelyek mintegy 85-90%-a erdővel borított. 
Vízgazdálkodásukat a közepes vízvezető és a jó víztartó képesség jellemzi. Az erős felszíni tagoltság 
miatt az erdőborítottság ellenére is a talajok erősen erodáltak és ennek következtében a sekély 
termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodásúak. 
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A helytelen talajhasznosítás következtében a termőréteg csökkentő talajhibák és azok hatásai 
növekedhetnek, ezért a talajvédelemre fokozott gondot kell fordítani. 
 
11.2.Felszíni és a felszín alatti vizek 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló, 
a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelettel összhangban – Márianosztra az „érzékeny” területi kategóriába tartozik. 
A település jelentősebb kisvízfolyásai a bel- és külterületet érintően: Damásdi-patak, Bezina-patak. 
Külterületet érintően: Misa-réti-árok, Bőszobi-patak, Medresz-patak, Malom-völgyi-patak. 
 
11.3.Levegőtisztaság és védelme 
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete alapján, a település az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok tekintetében az 
alábbi zónacsoportokba tartozik:  

szennyezőanyag zónacsoport  szennyezőanyag zónacsoport 
Kén- dioxid F  /PM10/ Arzén (As) F 
Nitrogén- dioxid F  /PM10/ Kadmium (Cd) F 
Szén- monoxid F  /PM10/ Nikkel (Ni) F 
/PM10/ szilárd  E  /PM10/ Ólom (Pb) F 
Benzol F  /PM10/ benz(a)-pirén (BaP) D 
Talaj-közeli ózon O-I    

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a zónák típusai következők:  
A csoport: agglomeráció: olyan légszennyezettségi zóna, ahol a népesség száma meghaladja a 250 000 

lakost, vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsűrűség 
legalább 500 fő/km. További előírások a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet alapján. 

B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely 
légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag 
tekintetében a levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a 
csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 
 Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározását ----- a levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. 
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A település területén számottevő légszennyezéssel járó gazdasági tevékenységet nem folytatnak. A 
helyhez kötött légszennyező forrásokon légtérbe jutó szennyező anyagok zömmel a hőenergia 
termelésből erednek, ezek mennyisége nem haladja meg a területi kibocsátási határértéket és nem 
okoznak jelentős légszennyezést. 
A közlekedési eredetű légszennyezésben a településen áthaladó 12108 és 12107 J. bekötő utak 
átmenő gépjárműforgalma a szomszédos lakó és egyéb területeken okoz időszakosan (főként a 
turistaszezonban) nem számottevő légszennyezés és porterhelést. 
 
11.4.Zaj- és rezgésterhelés 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM 
együttes rendelet, a zajtól védendő területeken alapvetően háromféle tevékenységi körhöz, illetve 
zajterhelési forráshoz kapcsolódóan állapítja meg a különböző zaj terhelési határértékeket. Ezek a 
következők:  
- üzemi vagy szabadidős zajforrástól származó zajterhelés,  
- építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés,  
- közlekedéstől származó zajterhelés. 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken  
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete) 
  Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre* (dB) 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

1. Üdülőterület,  
különleges területek közül az egészségügyi területek 

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű),  
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a 
temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),  
a vegyes terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken 
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 2. melléklete) 

Sor- 
szám 

 
Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* (dB) 

ha az építési munka időtartama 

 
Zajtól védendő terület 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 
évig 1 évnél több 

  
nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

1. Üdülőterület,  
különleges területek közül az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

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

65 50 60 45 55 40 
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3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),  
a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 
A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei 
a zajtól védendő területeken 
(a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 3. melléklete) 

  
Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 
(dB) 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

kiszolgáló 
úttól, 

lakóúttól 
származó zajra 

az országos közúthálózat-
ba tartozó mellékutaktól,  
a települési önkormányzat 
tulajdonában lévő gyűjtő-
utaktól és külterületi 
közutaktól,  
a vasúti mellékvonaltól és 
pályaudvarától, 
a repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és leszálló-
helyektől**  
származó zajra 

az országos közúthálózat-ba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól,  
a települési önkormányzat 
tulajdonában lévő belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, belterületi 
elsőrendű főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól,  
az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és pályaudvarától,  
a repülőtértől, illetve a nem nyilvános 
fel- és leszálló-helytől***  
származó zajra 

  
nappal 
06–22 
óra 

éjjel 
22–
06 
óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

1. Üdülőterület,  
különleges területek 
közül az egészségügyi 
terület 

50 40 55 45 60 50 

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

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű),  
a vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 
A település belterületén a 12108 bekötő út átmenő forgalma a közlekedési területek melletti 
beépített területrészeken okoz alkalmanként nem számottevő zajterhelést. 
Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású telephely, szórakozóhely nem működik. 
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12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ÉS ÖRÖKSÉG, JELLEMZŐ 
TÁJKARAKTER, ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT 
 
12.1. Helyi táji adottságok, értékek 
 
A táji és művi értékek harmóniájának szép példája a Kálváriahegy. A kálvária-kápolna, a stációk 
fekvése, az arra való rálátás és az onnan való kilátás önmagukban és együtt jelentős értéket 
jelentenek. 
Ugyancsak különleges értékű az a kilátás, amely a belterület egészére nyílik a sportpálya feletti 
domboldalról, pontosan onnan, ahol a kisvasút nyomvonala kanyarog. 
Értékes a kolostorhoz vezető platánfasor, és egy-két karban tartott vízparti növénytársulás, a Kálvária 
hársfasora, egyes ligetek a külterületen.  
Helyi Természetvédelmi területi értékkel rendelkezik a Kálvária-hegy tágabb környezete, mivel a 
Kóspallag felől érkező számára innen tárul fel a látvány, melyet érzékenyen befolyásolnának a 
mezőgazdasági területen megjelenő létesítmények. A község másik Helyi Természetvédelmi 
Területe a külső fekvésű részen (2.sz. külterület) található, ahol a halastó, a mellette emelkedő domb, 
rajta a Bibervár romjai és a közút túloldalán fellelhető régi pálos kolostorrom együttese érdemli ki ezt 
a védelmet. 
 
A tájképi értékek, helyi tájértékek a tervelőzmény megállapításaiból: 
 

szám cím megnevezés Hrsz. 

T1 A vasúti pálya nyomvonala Kisvasút 325, 09, 048 
T2 Kálvária-hegy Kálvária – öreg hársfasorral 0102/2, 3 
T3 Kóspallagi és Zebegényi út között Facsoport 094/12 
T4 Kálvária-hegy lába Kálvária-mocsár 0102/4 
T5 Csák hegy és Magasrétipuszta között Egykori nosztrai postaút 072 
T6 Magasrétipuszta Hagyásfás legelő 082, 083 
T7 Csák-hegy északi oldala Csák-hegyi felhagyott kőfejtő 054 

 
Helyi természetvédelmi területek: 
Az állami természetvédelem hivatalos honlapja (termeszetvedelem.hu/) részét képező „védett 
természeti területek keresőfelülete” nyilvántartása alapján. 
 
Márianosztrai hagyásfás legelő 
Törzskönyvi szám: 12/203/TT/04 
Kiterjedése: 40,49 hektár 
Hatályba lépés éve: 2004 
érintett földrészletek: 082/a, 082/b, 082/c, 083 
 
Márianosztrai Kálvária-mocsár 
Törzskönyvi szám: 12/204/TT/04 
Kiterjedése: 5,03 hektár 
Hatályba lépés éve: 2004 
érintett földrészletek: 0102/4 

https://termeszetvedelem.hu/


MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022. 

 

56 
 

 
Márianosztrai-facsoport 
Törzskönyvi szám: 12/202/TE/04 
Kiterjedése: 0 hektár 
Hatályba lépés éve: 2004 
érintett földrészletek: 094/12 
 
Márianosztrai-Kálvária és hársfasor 
Törzskönyvi szám: 12/205/TT/04 
Kiterjedése: 0 hektár 
Hatályba lépés éve: 2004 
érintett földrészletek: 0120/2, 0120/3 
 

12.2.Országos táji adottságok, értékek 
 
A község közigazgatási területének nagy része táj- és természetvédelmi szempontból értékes, 
többféle védelmi kategória által lefedett terület. E kategóriák: 
- a Duna – Ipoly Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területei 
- európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű, Natura2000 területek 

(„Börzsöny” kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: HUDI20008; „Börzsöny és 
Visegrádi hg.” Különleges madárvédelmi terület: HUDI10002) 

- országos ökológiai hálózathoz tartozó területek övezetei (OÖH) 
A különböző országos és európai jelentőségű területi kijelölések jellemzően egymással átfedésben 
kerültek lehatárolásra és elsősorban külterületekre terjednek ki, az igazgatási terület több mint felét 
lefedik. 
 
A tervben szereplő módosítások elsősorban a belterületen, illetve annak szegélyterületén 
helyezkednek el, a Nemzeti Park és Natura2000 területeket, továbbá az OÖH szigorúbban védett 
magterület-, ökológiai folyosó- övezeteit és pufferterület- övezetét sem érintik. (A Nemzeti Park és 
Natura2000 területeket érintő módosítás a DINPI felvetése nyomán törlésre került a tervezési 
programból.) 
 
Tájvédelmi igényként került rögzítésre, hogy a mezőgazdasági területek történetileg kialakult 
beépítetlen jellegét minél nagyobb mértékben meg kell őrizni és a minimumra kell szorítani a 
külterületek beépíthetőségét. 
A védett és Natura területek erdőit kívánatos (természet)védelmi elsődleges rendeltetésnek 
megfelelő véderdő övezetbe sorolni. 
 
Az igazgatási terület a területrendezési tervek által megállapított tájképvédelmi övezethez tartozik. 
Ezért a védett és ökohálókhoz tartozó területeken kívüli külterületeken és a belterületen is kiemelt 
jelentőségű a tájvédelmi -, tájképvédelmi – látványvédelmi szempontok érvényesítése.  
 
Látványvédelem - a táji és épített környezet egységének látványa Márianosztra védendő 
adottságainak legértékesebb eleme: 
- a Kálvária feltárulása a kóspallagi út felől, 
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- a kisvasút nyomvonala felől (az Őritelepről), valamint 
- a Kálvária-dombról, a szőlőhegyekről, 
- a Kálváriától a Dunáig kinyíló tájkép a Magasréti puszta felől, 
- a felsorolt látványok hátterében megjelenő erdős hegyvonulatok,  
amelyek védelmét biztosítani kell a továbbiakban is. 

 
Más jellegű tájvédelmi feladat a tájsebként megjelenő kőbányák képének tájképi szempontból minél 
kedvezőbb kialakítása, tájrendezése. 
Hasonlóképpen megoldást kíván a büntetés-végrehajtó intézet kedvezőtlen nyugati irányú 
feltárulásának javítása, az igénytelen épített elemek, falak, kerítések takarásával, növényzettel minél 
nagyobb mérvű való befuttatásával. 
 
12.3.Zöldinfrastruktúra-hálózat 
 
Az NKP-4 alapján a zöld infrastruktúra gerincét a védett természeti területeket és Natura 2000 
területeket is magában foglaló országos ökológiai hálózat képezi, Amit a települési környezetben 
kiegészít a funkcionálisan jól működő, biológiailag aktív, magas ökológiai értékű zöldfelületi 
rendszer. 
 
A település területének jelentős hányadán, elsősorban a belterülettől északra fekvő területeken 
egymással átfedésben különféle természeti értékvédelmi területek találhatók: Nemzeti park, Natura 
2000 területek és az országos ökológiai hálózat övezetei. E területek alkotják a település terület érintő 
zöldinfrastruktúra hálózat legfontosabb elemeit. Belterületen, illetve a belterületet övezően további 
fontos zöldhálózati elemek a Damásdi-patak és a Bezina-patak menti zöld sávok, valamint a 
belterülettől északra fekvő volt zártkerti szőlő, gyümölcsös és spontán fásodott területek. 
Belterületen érdemes még kiemelni a Rákóczi úti kétoldali platán, valamint a játszóteret. 
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13. KÖZLEKEDÉS 
 
13.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 
Márianosztra környékének országos főúthálózati kapcsolatát a 12. sz. főút biztosítja. A főúttól a 
település három irányban közelíthető meg: 

- A 12108 jelű Szob – Kóspallag bekötő út a Szob felőli kapcsolat, a 2x1 sávos út forgalma 1293 
E/nap. Az út Szobi úti és Kossuth Lajos úti szakasza belterületi, más szakaszai külterületi 
jellegűek 

- A 12106 jelű és 12108 jelű bekötő út keleti irányából, Kóspallagon keresztül, Kismaros felőli 
kapcsolat kis forgalmú (765 ill. 428 E/nap). A 12106 jelű Kóspallag bekötőt út települési 
szakasza külterületi jellegű. 

- A 12107 jelű Zebegény – Márianosztra bekötő út külterületi jellegű, forgalma jelentéktelen, 
nem éri el az 50 E/nap értéket 

 
13.2.Közúti közlekedés 
 
A település központjának megközelítő útja a 12108 jelű úttól, a Kossuth Lajos út – Miklós utca – 
Rákóczi út útvonal a 12109 jelű bekötő út, belterületi jellegű, forgalma mintegy 550 E/nap. 
A bekötő utaknak – a kis forgalmi igényeket figyelembe véve – nincs fejlesztési igénye. 
A település belterületének kiterjedése nem teszi szükségessé gyűjtőút – hálózat kijelölését. A 
kiszolgáló utak kiépítettsége nem megfelelő. 
 
A közutak tervezési osztályba sorolása 
A 12106 j. 12107., 12108 jelű utak külterületi szakaszai: K.V.B. 
A 12108 j. és 12109 j. út belterületi szakasza:  B.V.c.C. 
Települési kiszolgáló utak belterületen   B.VI.d.B. 
        külterületen   K.VI. 
 
Közlekedési szabályozási előírások 
Az országos közutak külterületi szakaszain az úttengelytől mért 50 - 50 m védőtávolságon belül 
építmények elhelyezéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges. Az 50 méter védőtávolságon 
belül kerítés 20 méterre, beépítés 30 méterre létesíthető. 
A települési külterületi utak tengelyétől mért 10 méteren belül épület nem helyezhető el. 
 

13.3.Közösségi közlekedés 
 
Autóbusz közlekedés 
A település utasforgalmát a VOLÁNBUSZ helyközi járatai bonyolítják le Szob, Kismaros és Vác felé, 
kapcsolatot biztosítva a Budapest Nyugati pályaudvar – Szob vasútvonalhoz. 
A 350 sz. Vác – Kóspallag – Márianosztra – Szob és a 354. sz. Márianosztra – Szob járatok napi 13 
menettel biztosítják az ellátást. Márianosztrán 5 megállójuk van: Zebegény elágazás, autóbusz 
forduló, Őri telep, Kőbánya iroda, bányató. 
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Vasúti közlekedés 
A Szob – Márianosztra – Nagyírtáspuszta – Nagybörzsöny kisvasúton, (318 sz. vonal) a téli időszak 
kivételével van menetrendszerű közlekedés, hétvégén. Utasforgalma elsősorban turisztikai jellegű. 
 
13.4.Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
A településen kiépített kerékpáros infrastruktúra nincs, a kis forgalom miatt önálló kerékpárút építése 
nem indokolt. 
 
 13.5.Parkolás 
A település központjában a Rákóczi út és Kossuth Lajos utca mellett, illetve a Pálosok terén levő 
közterületi parkolók az igényeket kielégítik. 

 
 

14. 14. KÖZMŰVESÍTÉS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS, 
CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS- 
 
A település közművesítése fokozatosan fejlődött, ennek eredményeként a település beépített 
területén ma már a teljes közműellátás lehetősége biztosított. 
 
A rendelkezésre álló legutolsó statisztikai adatok alapján a villamosenergia ellátást igénybe vevők 
aránya a 2021. január 1-én lakásállományra vetítve meghaladta a 100 %-ot, ezzel az ellátottság 
település szintűnek tekinthető. A szintén településszinten kiépített közüzemű vízellátást, a lakosság 
77,8 %-a vette igénybe, míg a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatra a lakásállomány 70 %-a 
csatlakozott. Az automatikus üzemvitelű termikus energiaellátásra a földgázellátást a lakásállomány 
37,6 %-a hasznosította.  
 
Márianosztra népességszáma az ezredforduló óta kis hullámzással ugyan, de csökkenő tendenciájú. 
 
14.1. Vízellátás 
A település vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a beépített 
terület szinte minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 8,6 km vízelosztó vezeték üzemel a 
településen. A kiépített hálózat segítségével a lakosság 77,8 %-ának a közüzemi vezetékes ivóvíz 
ellátása biztosított. Az ellátottság jelzi, hogy a jól kiépített közhálózat ellenére a statisztikai adatok 
szerint a lakásállomány több mint 22 %-ában az egészséges közüzemű vízellátás nem biztosított. 
Ennek csak részben oka a megfelelő műszaki háttér, a kiépítettség hiánya, előfordul a díjhátralék 
miatti szolgáltatásból való kizártság. A közüzemű vízellátásban nem részesülők számára, az 
egészséges ivóvíz vételezési lehetőség a közkutaknál áll rendelkezésre. Jelenleg 12 db közkifolyó 
üzemel a településen. 
 
A településen élők számára a vezetékes ivóvízellátást a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) 
biztosítja.  
 
A település vízellátása a szobi regionális vízmű rendszerről megoldott. Ez a vízellátó rendszer látja el 
Vámosmikola, Letkés, Ipolydamásd, Márianosztra és Zebegény települések vízellátását is. 
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A vízellátó rendszerhez tartozik a település belterületének észak részén a 2x150 m3-es, valamint a 
település déli közigazgatási részén a 2x100 m3-es medence, melyek egyben a vízelosztó hálózati 
rendszerben a hálózati nyomást is biztosítják. 
 
A település beépített területére NÁ 250-es KMPVC gerincvezetékről ágaznak le a döntően NÁ 100-as, 
NÁ 150-es mérettel épített KMPVC és NÁ 200-as KPE elosztóvezetékek, amelyet többnyire 
körvezetékes hálózatot alkotnak. Az ágvezetékekben – különösen a kis vízfogyasztású 
időszakaszokban – könnyebben alakulhatnak ki pangó vizes állapotok, valamint csőtöréseknél, illetve 
más rekonstrukciós munkáknál a szereléshez nagyobb szakaszokat kell a vízellátásból kizárni.  
 
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 
 
A vezetékes ivóvízzel való takarékosság, az ingatlanok fenntartási költségeit csökkenti, ha a nem 
ivóvíz minőségű vízigény kielégítésére a házi kutak, az egyedi vízbeszerzés használnak. Az így 
igénybe vehető vizet jellemzően locsolásra, illetve egyéb nem ivóvíz minőségű vízigények 
kielégítésére használnak. A házi kutakról, egyéni vízbeszerzésekről, az egyéni vízbeszerzésű vizek 
vízminőségéről nyilvántartás, adatok nem állnak rendelkezésre.  

 
14.2.Szennyvízelvezetés 
 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Márianosztra a felszín alatti víz szempontjából érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, illetve a település 
külterületének egy része „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
alapján a karszt vízadó felszín közeli jelenléte miatt fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny 
vízminőség-védelmi besorolású, továbbá a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint vízminőség-védelmi 
terület övezete érinti a település déli részét, így a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és 
kezelésének megoldása a település kiemelt feladata volt. A vízminőség-védelmi terület övezetén, az 
arra vonatkozó rendelet alapján egyedi szabályozást kell alkotni a település helyi építési 
szabályzatában a felszín alatti vizek védelmére. 
 
A településen elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzemel, az általa összegyűjtött 
szennyvizeket a szobi regionális szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A szennyvízgyűjtő hálózat 
és a tisztító telep üzemeltetője a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) 
 
A kiépített hálózat gravitációs rendszerű, rajta a szükséges helyeken átemelők és a hozzájuk tartozó 
nyomóvezetékek üzemelnek. A szennyvízhálózattal összegyűjtött szennyvizeket NÁ 150-es ac 
nyomóvezetékkel szállítják tovább a befogadó szobi térségi szennyvíztisztító telepre.  
 
2021. január 1-én a településen 8,2 km elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő csatornahálózat 
üzemelt.  A rendelkezésre álló legutolsó statisztikai adatok alapján a közüzemi szennyvízgyűjtő 
hálózatra a lakásállomány 70 %-a csatlakozott. 
 
Márianosztrán is a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokon keletkező szennyvizek 
kezelése, elhelyezése helyi közműpótló alkalmazásával megoldott. Helyi közműpótlóként jellemzően 
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az egyedi szennyvízgyűjtő medencéket létesítettek, amelyek többnyire szikkasztóként üzemelnek. 
Ezek ma is a település alatti vizek szennyező forrásai.  
 
14.3.Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A település a Duna vízgyűjtő területén fekszik. A csapadékvizek elvezetésére a település kedvező 
természeti adottsága a felszíni vizekben, vízfolyásokban való gazdagsága, amely a csapadékvizek 
közvetlen befogadására, elvezetésére rendelkezésre állnak.  
 
A település felszínén összegyűlő csapadékvizek főbb befogadói a Damásdi-patak, a Bezina-patak és 
mellékágai, a Bőszobi-patak, a Medresz-patak és mellékágai, a Malomvölgyi-patak, valamint a Kis-
Hanta-patak és a Korompa-patak. Ezek a vízfolyások az összegyűjtött vizeket a végbefogadó Dunába 
szállítják. 
 
A település közigazgatási területét a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében 
lévő kisvízfolyás nem érinti. 
 
A település kül- és belterületein a csapadékvíz elvezetés jellemzően nyílt árkos rendszerrel történik.  
A település nyílt árkos vízelvezetésű területén, az egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy 
egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de vannak utcák, ahol nincs a vízelvezetés kialakítva, nagy záporok, 
hóolvadás esetén a vizek az utakon folynak keresztül. 
 
Ezen problémák kezelési igényére már 2017-ben a település elkészítette a csapadékvíz-elvezetés I. 
ütemengedélyezési tervét, amit a pénzforrás hiányában az engedélyezési eljárás ismételt 
lefolytatásával 2021-ben újból benyújtott és várhatóan a közeljövőben megvalósításra kerül. 
 

14.4.Energia közművek 
 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a 
település energiaellátásában.  
 
A vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település környezetbarát energiaellátását igény 
esetén lehetővé teszi. A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és 
erőátviteli célú, vagy technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen 
hasznosításával komplex módon a termikus energiaigények teljeskörűen kielégíthetők. A nem 
vezetékes energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes energiahordozóval el nem látott 
területeken volt jellemző, ma már költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a 
vezetékes ellátással rendelkező területeken is számottevő. 
 
Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a 
napenergia hasznosítás lehetősége, amely éves szinten körülbelül 1980 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja.  
 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022. 

 

62 
 

14.5.Villamosenergiaellátás  
 
Márianosztra villamosenergia ellátását az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja. 
 
A település villamosenergia ellátásának bázisa a Vácon üzemelő 132/22 kV-os alállomás, amely 
betáplálása a Gödi iparági 400/132 kV-os alállomásról táplált kétrendszerű 132 kV-os nagyfeszültségű 
főelosztó hálózati rendszerről biztosított. 
 
A váci alállomásról induló 22 kV-os középfeszültségű villamosenergia hálózat képezi a település 
villamosenergia ellátásának gerinc elosztóhálózatát és fűzi fel a fogyasztói transzformátor 
állomásokat. Erről a transzformátor állomásról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése.  
 
A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel éppen csak a közlekedésbiztonsági igényeket 
elégítik ki. 
 

14.6.Földgázellátás 
 
A település területén az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást építették ki. A település területén 67,4 km földgázelosztó hálózat üzemel. A 
gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2021. január 1-én 239 lakás, a lakásállomány 37,6 %-a 
csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. Ezeknek a lakásoknak a fűtési célú energiaellátását is 
földgázzal oldották meg biztosítva a komfortos életkörülmény lehetőségét. 
 
A települési földgázellátó hálózat üzemeltetője az OPUS TIGÁZ Zrt.  
 
A település földgázellátásának bázisa Vác közigazgatási területén üzemelő gázátadó állomás, 
amelyről induló nagyközép-nyomású gerinc elosztóvezetékről látják el Verőce, Szokolya, Kismaros, 
Kóspallag, Nagymaros, Zebegény, Szob, Márianosztra, Ipolydamásd, Letkés, Nagybörzsöny, 
Vámosmikola, Perőcsény, Tésa, Kemence, Bernecebaráti településeket. 
 
Márianosztra belterületére a földgáz déli irányból, Szob felől érkezik DN 200-as nagyközép-nyomású 
gerinc elosztóvezetéken, amely először a Kossuth Lajos utca külterületi szakaszán lévő települési 
gázfogadó és nyomáscsökkentő állomást, majd DN 250-es mérettel továbbhaladva a település 
belterületének déli oldalán az Őri telep gázfogadó és nyomáscsökkentő állomást táplálja be. 
A település közigazgatási területén áthaladó nagyközép-nyomású gerincelosztó vezeték 
nyomvonalát és annak 5-5 m-es biztonsági övezetének helyfoglalását a továbbtervezés során, mint 
korlátozó adottságot figyelembe kell venni. 
 
A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában kiépítették. A 
kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású 
gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi 
nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt 
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nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról elégítik az 
igényeket. 
 
14.7.Távhőellátás 
 
A településen távhőellátás nem üzemel. 
 

14.8.Egyéb energiaellátás 
 
A településen kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 37,6 %-a számára biztosított az 
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 62,4 %-ában ma is 
a környezetet erősebben terhelő egyéb, hagyományos, nem vezetékes energiahordozót 
hasznosítják.  

14.8.1.Megújuló energiaforrások alkalmazása 
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása kedvező energiagazdálkodási 
szempontból és a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálja. 
 
A hazánkban előforduló megújuló energiahordozók szinte mindegyike elérhető Márianosztra 
területén is. A település földrajzi, topográfiai, geológiai és természeti adottsága, valamint 
funkcionális használata alapján megtérülését tekintve érdemi hasznosításra a napenergia 
hasznosítása vehető igénybe. 

14.8.2.Napenergia 
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 
energiaforrás, napkollektorok alkalmazásával használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben 
fűtésre alkalmas, naperőmű panelek használatával villamosenergia előállítására alkalmasak. 
 
A település térségében 1980 óra körüli a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni, különös tekintettel arra, hogy a napenergia 
igénybevételének lehetősége és a fokozottabb fogyasztói energia igények jelentkezése egybe esik. 
Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel 
villamosenergia termelésre biztosított. 
 
A településen a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi 
hasznosítással is egyre növekszik. 
 
Az utóbbi években az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítására, 
energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, szigetelések, homlokfali hőleadást 
csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, épületgépészeti felújítások 
mellett az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítását 
is kiépítették pályázati támogatással az iskola és az orvosi rendelő épületének energia ellátására. 
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14.9.Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. A település 27-
es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 230 egyéni analóg távbeszélő 
fővonal üzemelt, a vezetékes telefonvonallal rendelkezők aránya mintegy 60 % volt. A vezeték nélküli 
szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent, az utóbbi években azonban 
a vezetékes szolgáltatás komplexebb hasznosításával ismét növekedő tendenciájú. 2021. január 1-én 
186 db egyéni fővonal üzemelt, ez 67,10 %, de az ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető. 
 
A statisztikai nyilvántartás szerint a település területén 1 db nyilvános távbeszélő állomás üzemelt. 
 
A kedvező műsorvétel biztosítására 2007-ben kiépítették a kábel TV hálózatot. 2007-ben 42 db lakás 
csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori lakásállomány 10,6 %-a. 2020. január 1-én a 
lakásállomány 50,8 %-a vette igénybe a kábel TV szolgáltatást. 
 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák –részben a településen belül, részben a környező településeken– 
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Yettel Magyarország Zrt., 
Vodafone Magyarország Zrt. építette és üzemelteti. 
 
  

http://webext.nmhh.hu/hir_szolg/app/szolg_reszletes.jsp?szolg=3992471&ido=2016.03.08
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15. KATASZTRÓFAVÉDELEM, A TERÜLETEK HASZNÁLATÁT, ÉPÍTÉSI 
TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 
 
Katasztrófavédelem (a területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
 
A község komplex katasztrófavédelmi, polgári védelmi, haváriaelemzési és elhárítási előzményekkel 
nem rendelkezik, Veszély-elhárítási terve az ár- és belvízvédelmi szakterületen érvényes (Vízkár-
elhárítási terv, VITUKI 2013.)  
A fontosabb katasztrófa védelmi adottságok az alábbiak: 

- építésföldtani adottságok: morfológiai adottságok, talajtulajdonságok (11. fejezeteiben) 
- vízrajzi adottságok: ár- és belvízvédelem (15.2.2. alfejezetben.) 

A környezetbiztonságot befolyásoló tényezők három csoportba sorolhatók: 
• „Természeti eredetű károkozások (pl.: árvizek, földrengés) 
•   Műszaki eredetű károk (pl.: műszaki baleset) 
•   Társadalmi eredetű károkozások (pl.: robbantás, menekült áradat)  

 
Az alábbi felsorolást alapul véve Márianosztra fő környezeti kockázata a közlekedésben, azon belül is 
elsősorban a veszélyes anyagok és áruk közúti fuvarozásában állapítható meg. A főutcán áthaladó 
forgalmi úton bekövetkező havária közvetlenül érintené a község egy részét.  
A másodlagos (időszakos) veszélyeztető forrásként említendő a bánya területén történő robbantások. 
A biztonsági előírások betartása esetén azonban katasztrófahelyzet valószínűsége alacsonyszintű, 
mindkét tekintetben. 
Veszélyes ipari üzem, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó üzem a településen nem azonosított. 
 

15.1.  építésföldtani korlátok 

15.1.1. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
 
Pest megye Területrendezési Terve (Pest megye önkormányzata Közgyűlésének 10/2020 /VI.30/ 
rendelete) 3.12. melléklet - Földtani veszélyforrás terület övezete településhatáros lehatárolásai 
alapján Márianosztra nem érintett az övezet által.  
Ellenben a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSz) honlapján elérhető a Magyarország 
mozgásveszélyes területeit bemutató 1:500.000 léptékű térkép, ami alapján a település 
mozgásveszélyes területek által érintett.  Az interaktív térkép, a pontos beazonosításhoz szükséges 
közigazgatási határokat nem tartalmazza, csak a belterületeket és fontosabb utakat, ezért 
Márianosztra és környékét érintően áttekintő térképi kivágaton mutatható be a „mozgásveszélyes 
területi” érintettség. 
 

 

A térkép alapján megállapítható, hogy a belterülettől északta fekvő 
területeken (pl. Kopasz-hegy lejtős területein) fennáll a „felületi erózió” 
veszélye. 
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15.1.2. földrengés veszélyeztetett területek 
 
A földrengés veszély megállapítását a http://www.seismology.hu/images/cikkek/ 
seismicity/Magyarorszag honlapon közzétett nyílt információk alapján állítottuk össze. 
Márianosztra a magyarországi viszonyrendszerben a közepes veszélyeztetettségű, 2. zónában 
helyezkedik el. A zóna jellemző horizontális gyorsulási értékei (50 évre, 10%-os meghaladási 
valószínűséggel): PGA(g): 0,10; PGA (m/s2): -1,0/-1,1 között, lásd a következő ábrán). 

 

http://www.seismology.hu/images/cikkek/
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15.1.3. vízrajzi veszélyeztetettség 
Márianosztra települést a Duna nagyvízi medre nem érinti, így árvízi veszélyeztetésnek kitett 
települések között nem tartják nyílván. A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint az árvízi 
és belvíz veszélyeztetéssel terhelt területrész nincs a településen. 
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz állás okoz. A 
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít. 
Eszerint Márianosztra közigazgatási területe belvíz-veszélyeztetéssel nem érintett. 
 

Márianosztrán is az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada, nem belvízi eseményként 
jelentkezik, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a 
hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges 
csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi 
katasztrófavédelem feladata. 
 

15.1.4. mély fekvésű területek 
A településen mély fekvésű területrészek, a település topográfiai adottságai mellett, a természet 
alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a vízfolyások, mentén fekvő mélyebben 
elhelyezkedő területeken. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai adottsága miatt 
kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel a talajvízszint a mély fekvésű területen 
összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű területen, ha rövidebb-
hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel 
mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 
A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell 
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 
A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A 
vízelvezetés rendszerében víz visszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét 
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának a megoldásáról is gondoskodni kell, 
hogy elkerülhetők legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) 
előfordulása. 
 

15.1.5. egyéb adottságok, korlátozások 
 
Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
A Pest megyei TrT besorolása alapján a település nem érintett a földtani veszélyforrás területének 
övezetével, a megyeterv konkrét területeket nem jelöl meg, csak települési szintű lehatárolást 
tartalmaz. (Az OTrT ilyen lehatárolást nem tartalmaz.) 
Az övezetre vonatkozó eredeti 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet („11. § (1) A földtani veszélyforrás terület 
övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a településrendezési eszközökben kell 
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni.” 
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Mélységi, magassági korlátozások 
A település ilyen korlátozásokkal nem rendelkezik. 

 
Tevékenységből adódó korlátozások 
A település területén érvényes, illetve érvényesítendő korlátozások részben a közműszolgáltatással 
összefüggő, részben a területhasználatból eredő biztonsági követelmények. 

 
1/ Közműszolgáltatással és létesítményekkel összefüggő korlátozások: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 
• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

2. Szennyvízelvezetés 
• gerinc szennyvízgyűjtő vezeték 

3. Csapadékvíz elvezetés 
• csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák, patakok 3-3 m-es 

mederkarbantartó sávval 
4. Energiaellátás 

Villamosenergia 
• 22 kV-os gerinc elosztóhálózat oszlopokra fektetett nyomvonala és külterületen 7-7 

m-es oszloptengelytől mért biztonsági sávja 
Földgázellátás 

• Szob irányából érkező települést ellátó földgázvezeték és biztonsági sávja 
5. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei. 
 

2/ Területhasználattal összefüggő korlátozások: 
- az igazgatási terület DNY-i szélén, szobi közigazgatási határnál található külszíni 

bányaterület robbantás biztonsági előírások betartását szükségessé teszi. A bányaművelés 
módja közel függőleges és közel vízszintes (talp) fúrólyukakkal végzett sorozatrobbantásos 
kőzetjövesztés, majd rakodás, szállítás, törés és osztályozás.  
A környezeti hatásai közül legjelentősebb természetvédelmi hatások mellett hasonló 
mértékűek a település zöldfelületi rendszerére és a tájra gyakorolt hatások. Az egyéb 
környezeti hatások (Hulladékkeletkezés; Levegő szennyezés; Zaj- és rezgés kibocsátás) 
technológiai eszközökkel kezelhetők, előírásaikat a bánya környezetvédelmi engedély 
tartalmazza. 
A kőbánya zavaró hatásának kiküszöbölése, de legalábbis csökkentése lényeges feladat. A 
megoldás csak a két érintett önkormányzat - Szob, Márianosztra - összefogásával lehetséges. 
A kedvezőtlen hatásaik csökkentésére többféle módszer is kínálkozik: egyrészt a bányászati 
technológia modernizálásával csökkenthető a nem bizonyítottan káros zajszennyezés, 
másrészt telepíthető lenne a bánya és a lakóterület között egy intenzív, többszintűen 
kialakított növénysáv, illetve a napi robbantásokat olyan időpontra lehetne időzíteni, amely a 
legkevésbé zavarja a lakók nyugalmát. 

 
A település egyéb korlátozó tényezőkkel nem rendelkezik. 
A fentieket összefoglalva – a hivatkozásokat is beleértve - megállapítható, hogy Márianosztra 
katasztrófavédelmi szempontból nem tartozik a veszélyeztetett, illetve fokozottan veszélyeztetett 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022. 

 

69 
 

kategóriába.  A részletes katasztrófavédelmi és polgári védelmi előírásokat a község veszélyelhárítási 
és védelmi terve, valamit a jelentősebb intézmények és gazdasági egységek (üzemek) szabályzatai 
kell, hogy tartalmazzák. 
 

15.1.6.Ásványi nyersanyag lelőhely 
Pest megye Területrendezési Terve (Pest megye önkormányzata Közgyűlésének 10/2020 /VI.30/ 
rendelete) 3.9. melléklet - Ásványi nyersanyagvagyon övezete településhatáros lehatárolásai alapján 
Márianosztra nem érintett az övezet által.  
Ellenben a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSz) honlapján elérhető Magyarország 
ásványi nyersanyagvagyon kataszter alapján a település területe működő bányaterület által érintett.  
A Márianosztra (Szob Malomvölgy) – működő bányatelek Márianosztra és Szob települések 
közigazgatási területét érinti. Az andezit bánya összeterülete ~0,97 Terület km2 
 

 

 

Az andezitbánya teljes területe A bánya Márinaosztrát érintő részterülete 
 

 15.1.7.Településklíma 
A terület klimatikus adottságai közül legjelentősebb befolyásoló tényező a község táji fekvése, 
morfológiai adottságai és ezek klímaformáló, befolyásoló szerepe, pozitív hatásai: a hegyvidék 
változatos kitettségi viszonyai, a nagykiterjedésű Börzsönyi erdőterületről származó oxigéndús, 
tiszta, frisslevegő és ennek állandó mozgása, a helyi légáramlási viszonyok. Meghatározó a Damásdi 
patak belterületen is áthúzódó völgye, amely a fő szállító csatornája a hegyvidéki erdőségből 
származó hűvös, friss levegőnek.  
E pozitív hatást igen kismértékben rontják a közlekedési folyosók valamint a kommunális források 
légszennyező hatásai. Mivel az úthálózat fő eleme, amely az átmenő forgalmat bonyolítja, negatív 
klímahatásai csak mérsékelten érvényesülnek a település területén. 
Mivel ipari eredetű légszennyező forrás nincs a településen (nem számítva a periférikus 
elhelyezkedésű kőbányát), további légszennyező forrásként csak a deflációs felületek (szántott, 
tárcsázott mezőgazdasági területek, földutak) vehetők figyelembe, ezek csökkentése, növényzettel 
való minél nagyobb arányú lefedése, az utak burkolása, karbantartása és fásítása a helyi klímát is 
javítja. 
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A településen működő gazdasági és városüzemeltetési telephelyeknek normál üzemmenet szerint 
nincs jelentős környezetszennyező, helyi klímát befolyásoló hatása, esetleges havária esetén 
fordulhat elő ideiglenesen a helyi légköri viszonyokat befolyásoló, beavatkozást igénylő szituáció. 
A területen meteorológiai megfigyelőállomás működtetése nem ismert, konkrét helyi mérési adatok 
nem állnak rendelkezésre. 
A település klímaállapota összességében kedvezőnek minősíthető, - „szanatóriumi klímája” 
településfejlesztő vonzerőként értékelhető. A jelentős erdőarányaz alacsonyszintű beépítettség, a 
légszennyező ipar hiánya garantálja az egészséges települési klímát. 
Jelenleg helyi szinten kis különbségek állapíthatók meg a különböző ökológiai adottságú 
településrészek klímajellemzői között: a sűrűbben beépített, magasabb burkolati aránnyal 
rendelkező és célforgalommal erősebben terhelt központi fekvésű, főút menti területek, valamint a 
lazábban beépített, kevésbé terhelt erdőközeli perifériák között, - ez utóbbiak javára. 
A városklímát befolyásoló közműves összefüggések: 
A városi klímát javító energiagazdálkodás alapja a minél kevesebb energiafogyasztás, illetve 
azoknak az energiahordozóknak az alkalmazása, amelyek kevésbé terhelik a környezetet. 
 
Energiafogyasztás csökkentése: 

• a meteorológiai adottságok, a téli hideg, a nyári meleg hatást kezelni tudó, energiatudatos 
szemléletű beépítési javaslat készítése, amely településrendezési eszközökkel, 
területfelhasználási javaslattal, illetve építési hely-kijelöléssel, természetes védelmet adó 
növényzet telepítésével biztosítható (a fűtési és hűtési hőfogyasztást csökkentő megfelelő 
átszellőzés lehetőségét, de egyidejűleg a szélhatás kitettségének a hatáscsökkentését is 
szolgáló épület elhelyezés, épület-tájolás, növénytelepítés javaslattal)  

• meteorológiai adottságot kompenzáló építés-technológia alkalmazása 
• energiatudatos szemléletformálással, cél a takarékos energiafogyasztás (energiatakarékos 

berendezések használata, céltudatos energiafogyasztás, „túlzott”-igény csökkentés) 
Energiahordozó struktúra javítása: 

• energiahordozó kiválasztásnál meghatározó szempont legyen a környezetterhelés 
csökkentésére való törekvés (nemcsak a fogyasztási helyen, hanem az energiahordozó 
előállításának a helyén is) 

o elsődlegesen a hagyományos nem vezetékes energiahordozók szerepét kell 
csökkenteni 

o a környezetbarát vezetékes energiahordozók mellé minél nagyobb arányba kellene 
bevonni a megújuló energiahordozók hasznosítását 

 
A várható klímaváltozás hatáskompenzálása: 
 klímaváltozás egyik hatása a felmelegedés. A felmelegedés elleni településrendezési 

eszközökkel elérhető természetes védelem mellett a hatás kompenzálása csak korrigáló 
energiaellátással érhető el. Korrigálásra bel-téren klímaberendezések alkalmazása 
javasolható, amelynek vezetékes primer energiahordozó előállítása és hasznosítása is terheli 
a környezetet. Kedvező lehetőséget, kisebb környezeti terhelést kínálna e célra primer 
energiahordozóként a megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítása, amelyre 
napelem segítségével biztosított a lehetőség. A megújuló energiahordozóval történő 
klímahatás kompenzálása azonban beruházásában költségigényes, megtérülése lassú, 
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akadályozza az elterjedését. A hagyományos energiahordozóval üzemelő klímaberendezés 
üzemeltetése költségigényes, amely szintén korlátozza használatának terjedését.  

• Márianosztrán a megújuló energiahordozók közül az energetikailag és gazdasági 
szempontból is reálisan csak a napenergia hasznosítása javasolható 

 
A településklímát érintő vízgazdálkodás alapja a megfelelő környezeti állapothoz szükséges 
vízháztartás biztosítása és a vízzel való igényesebb gazdálkodás megoldása 
 
A városi klíma kialakításában hőmérséklet mellett szerepet játszó másik meteorológiai tényező a 
csapadék, amelynek a levegő páratartalmának az alakításában van fontos szerepe. Az intenzívebben 
beépített területen a magasabb hőmérséklet mellett amúgy is jelentősebb a párolgás, de a túl-burkolt 
területekről a csapadékvíz gyorsan lefut, kellő víz-visszatartás hiánya tovább fokozza a levegő 
szárazságát, amely rontja az emberi közérzetet. Természetes javítása a településrendezési eszközök 
segítségével érhető el, amiben szabályozni lehet a burkoltság mérséklését és a kötelező zöldfelület 
és vízfelületek kialakítási arányának a növelését. Közművesítéssel a páratartalom növelését, az 
épített környezet hűtését megfelelő vízbeszerzéssel és locsolás alkalmazásával lehet. A 
víztakarékosság is fontos szempont ezért a helyi vízbeszerzés lehetőségét és a csapadékvíz 
visszatartásának biztosítási lehetőségét előtérbe kell állítani a kellemes városi klíma biztosításához. 
 
A település kedvező élő vízi gazdagsága, az erdei vízfolyások miatt ennek megoldására csak az 
intenzívebb beépítésű belső település részek területén kell foglalkozni. 
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