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I. Bevezetés, előzmények 

A településrendezési eszközök (településszerkezeti és szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat) jelen módosítása eredetileg a külterületi 049/1 és 049/2 hrsz. ingatlanok területére 
kiterjedően Alcsútdoboz Település Önkormányzatának megbízásából készül. A módosítás alapját a 
96/2013.(IX.11.) sz. képviselő-testületi határozat képezi.  

A terv egyeztetésére már a 2013. január 1-től hatályos új jogszabályok (mindenekelőtt a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet) előírásai vonatkoznak. Ennek megfelelően az Önkormányzat - a Korm. 
rendelet 29.§-a szerint - döntést hozott a „partnerségi egyeztetés” szabályairól. Ezt követően került sor - 
még 2014. elején - az előzetes tájékoztató összeállítására, majd az azzal kapcsolatban beérkezett 
vélemények áttanulmányozása után, az Önkormányzattal történt további egyeztetéseket követően (mely 
az adott tervezési feladattal összefüggésben további módosítási igényeket generált) most, ezév őszén a 
jelen véleményezési dokumentáció összeállítására. 

Alcsútdoboz hatályos településszerkezeti tervének alapja a 86/2000.(XII.12.) önkormányzati 
határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepció volt. Ennek nyomán került kidolgozásra a 
településrendezési terv: 2002-ben került jóváhagyásra a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és a 
helyi építési szabályzat (jóváhagyva a 9/2002.(X.1.) számú  Kt. rendelettel). 

A hatályos településrendezési tervbe és helyi építési szabályzatba a korábban készült, nagyrészt 
szintén Tervezőirodánk által készített terveket „beépítettük”, egységes szerkezetbe foglaltuk. Ezt 
követően a település több rész-területére készítettünk „részletes” szabályozási terveket, illetve TrT 
módosítást, melyek azonban az adott, volt laktanya területét nem érintették, és ezen tervek egységes 
szerkezetbe foglalására - sem a rajzi munkarészek, sem a HÉSZ vonatkozásában - sajnos, (részben anyagi 
okokból) mindezidáig nem került sor. 

Alcsútdoboz külterületén, a „Csaplári erdőben” lévő, már felhagyott, volt honvédségi ingatlan 
(korábbi Petőfi laktanya, a hatályos terv alaptérképén még 049 hrsz.) tényleges állapota és használati 
módja (a korábbi, honvédségi hasznosítás „elfedése” miatt) sajnálatos módon nem egyezik a hatályos 
településrendezési terv szerinti területfelhasználással, szabályozással: annak a hatályos terv szerinti 
területfelhasználása/szabályozása „E-tv” védett rendeltetésű erdőterület (lásd az 1-3. sz. mellékleteken), 
melyen belül telekalakítás és épület elhelyezése nem megengedett. Az ingatlan tényleges hasznosítása a 
meglévő állapot szerint két fő részre bontható: egyrészt a tényleges, valóságban is meglévő erdőterület, 
másrészt a volt tiszti lakótelep és kiszolgáló létesítményei (évtizedek óta meglévő beépített területek). 

Az önkormányzat korábban igényt jelentett be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé, melyben az 
általa hasznosításra alkalmasnak vélt beépített területet kívánta térítésmentesen átvenni, ám ennek 
akadálya a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozás. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy 
kezdeményezi a hatályos terv ezen adott területrészt érintő szabályozásának (egyúttal: terület-
felhasználásának) a jelenlegi állapotot figyelembe vevő módosítását (korrekcióját), miszerint a jelenleg is 
beépített terület lakó- és szolgáltató funkciók elhelyezését lehetővé tevő területfelhasználási egységbe 
sorolandó, szabályozandó, a tényleges erdőterület pedig továbbra is védett rendeltetésű erdőterületként 
kezelendő, megtartandó.  

A hatályos településszerkezeti terv szerint a jelen módosítás tárgyát képező területrész egésze a 
„védett rendeltetésű erdőterület” területfelhasználási egységbe (lásd a 2. sz. mellékleten), a szabályozási 
terv szerint (lásd: külterületi szabályozási terv 8/3. szelvénye - részlete a 3. sz. mellékleten látható) az „E-
tv” jelű övezetbe tartozik (ezen övezetbe a helyi természetvédelmi területeken és a természeti területeken 
található erdőterületek tartoznak). Ezen övezeten belül épületek nem helyezhetők el; közlekedési és 
közmű létesítmények kialakítása kizárólag a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel 
engedélyezhető. Védett rendeltetésű erdőterületen belül kizárólag természetkímélő erdőgazdálkodás (pl. 
szálaló vágás) folytatható; erdőtelepítés, erdőfelújítás kizárólag őshonos fafajok alkalmazásával 
végezhető. Védő és védett rendeltetésű erdőterületen fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa 
egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. Az övezetben a kialakult 
telekméreteket és teleknagyságot meg kell tartani. 
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Bár a tervezett módosítás nem érinti a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi 
rendszerét, a kulturális örökség védelmét; lényegében alig növeli felhasználási intenzitását, viszont 
amiatt, hogy - minimális mértékben ugyan - „papíron” új beépítésre szánt terület kijelölése, illetve 
erdőterület „megszüntetése” (még ha annak nagy része a valóságban nem is erdő) történik, így a 
314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 32. § (4) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülnek, ezért a módosítás 
egyeztetésénél a teljes eljárás lefolytatása szükséges. 

A 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakaszban a véleményezésben 
részt vevő államigazgatási szervek, partnerek többsége úgy nyilatkozott, hogy a tervezett módosítást 
támogatja, ellene kifogást nem emel. 

Mivel tervi szinten a módosítás következtében „megszűnő” erdőterület miatt annak „pótlásáról” (a 
biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása érdekében) gondoskodni kell, ezért a módosítás során 
keresni kellett arra alkalmas területet. Az előzetes tájékoztatóban ezt a problémát említettük, de utaltunk 
arra is, hogy - konkrét önkormányzati javaslat híján - ezen területet majd a véleményezési szakaszban 
nevesítjük. Időközben az önkormányzat (2015. januárjában, a véleményezésben érintett szervezetek, 
partnerek egyidejű tájékoztatása, illetve tőlük vélemény kérése mellett) döntött arról, hogy a „megszűnő” 
erdőterület helyett az Arborétumtól nyugatra lévő, a hatályos terv szerint „különleges, rekreációs 
hasznosítású területet” (074/1-7 hrsz.) kívánja ilyen célból erdőterületté átminősíteni; ezen területrészre 
telekalakítási és építési tilalmat rendelt el. 

A véleményezési dokumentáció kidolgozása, illetve ennek során elvégzett számításaink során kiderült 
azonban, hogy az adott területrész átminősítése még mindig nem elegendő a biológiai aktivitásérték 
pótlására, továbbá - részben ennek kapcsán - az önkormányzat részéről újabb módosítási igény is 
jelentkezett, miszerint ugyancsak az Arborétum szomszédságában, a Boglári vízfolyás (052 hrsz.) déli 
oldalán, a Puskás Ferenc Sport Hoteltől délre lévő, 051/6 hrsz.-ú, jelenleg „mezőgazdasági terület” 
területfelhasználási egységbe sorolt ingatlanon egy szálloda építését tervezik, amelynek megvalósítható-
ságához a terület „beépítésre szánt különleges, rekreációs hasznosítású területté” történő átminősítése 
látszik célszerűnek, ami viszont újabb visszapótlási igényt generál a biológiai aktivitásérték vonatkozá-
sában. Mindezen igények/lehetőségek „kezelésére” az önkormányzat a tervezett szálloda területétől délre 
lévő, 033/25 hrsz.-ú, mintegy 8 ha-os, jelenleg ugyancsak „mezőgazdasági terület” területfelhasználási 
egységbe sorolt (a természetben ténylegesen jelentős mértékben beerdősült) ingatlan „erdőterületté” 
minősítését javasolta („egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületként”), mely számításaink szerint 
elegendő a volt laktanya-terület és a tervezett szálloda-terület átminősítéséből adódó biológiai 
aktivitásérték-kiesés pótlására. 

A tervezett módosítások köre ezzel kibővült: az eredeti módosítási igényeken kívül (az 1. jelű teületen 
belüli 1. módosítási igény: volt laktanya-terület tiszti lakásainak területe: „kisvárosias lakóterület”, 2. 
módosítási igény: a Vértesacsával határos bekerített volt laktanya-rész: „településközpont vegyes terület”) 
a biológiai aktivitásérték-egyensúly biztosítása miatt a 074/1-7 hrsz. „különleges, rekreációs hasznosítású 
területetből” „erdőterületté” minősítésével (2. jelű terület: 3. módosítási igény), továbbá a tervezett 
szálloda miatt a 051/6 hrsz.-ú terület „mezőgazdasági területből” „beépítésre szánt különleges, rekreációs 
hasznosítású területté” történő átminősítésével (3. jelű terület, 4. módosítási igény), illetve a biológiai 
aktivitásérték-egyensúly biztosítása érdekében a 033/25 hrsz.-ú terület „mezőgazdasági területből” 
„erdőterületté” történő átminősítésével (3. jelű terület, 5. módosítási igény). 

A jelen véleményezési dokumentációt mindezen újabb körülmények, információk birtokában, az 
önkormányzattal időközben történt egyeztetések, újabb igények, ennek következtében szükséges és 
elvégzett számítások eredménye alapján állítottuk össze. 

A terv-módosítás tartalma, munkarészek 

A hatályos településszerkezeti terv, valamint (9/2002.(X.1.) számú  Kt. rendelettel jóváhagyott) helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv módosítását a jóváhagyandó munkarészek tartalmazzák 
(településszerkezeti terv módosítás, szabályozási terv és HÉSZ módosítás tervezete).  

Az alátámasztó munkarészek közül a 3. sz. műszaki leírásban mellékeljük a terv szakági háttér-
anyagát, valamint külön fejezetben a magasabb szintű tervekkel való összhang igazolását (4. sz.).  



 3 

 

Mellékletként csatoljuk a módosítandó szabályozású területek elhelyezkedését feltüntető átnézeti 
vázlatokat, valamint az 1. jelű módosítás területére készült telekalakítási vázrajzot.  

Az „előzetes tájékoztató” anyagára vonatkozóan beérkezett vélemények másolatát a terviratokban 
mellékeljük. 

Környezeti vizsgálat 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 

1.§.(3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek és HÉSZ kisebb módosítása esetén a rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének 
eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Mivel a tervezett módosítások jelentős strukturális változást 
nem eredményeznek, a környezeti vizsgálat elkészítése jelen esetben nem látszik indokoltnak, ezért az 
Önkormányzat annak elkészítését jelen esetben nem ítélte szükségesnek. Ezt az önkormányzati 
álláspontot az egyeztetésben érdekelt szervezetek nem kifogásolták, így a terv-módosításhoz 
kapcsolódóan környezeti értékelés nem készült, környezeti vizsgálat nem kerül lefolytatásra. 

 


