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F E L C S Ú T  
településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása 

(az önkormányzat által elhatározott módosítási igények vonatkozásában) 

(alátámasztó műszaki leírás) 
 

A jelen településrendezési terv (településszerkezeti és szabályozási terv) és helyi építési 
szabályzat módosítás (az önkormányzat által elhatározott módosítási igények vonatkozá-
sában) Felcsút Község Önkormányzatának megbízásából készült. A módosítás alapját az 
erről szóló képviselő-testületi határozat képezi. 

A módosítási igényekről 2013. márciusában állítottuk össze az „el őzetes tájékoztató” 
anyagát (a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerint), melyet az Önkormányzat megküldött a 
véleményezési eljárásban érdekelt szervezeteknek, partnereknek. A beérkezett előzetes 
állásfoglalások, javaslatok figyelembe vételével összeállítottuk a véleményezési 
dokumentációt; annak véleményeztetése, illetve azt követő egyeztető tárgyalás után, a 
véleményezési szakasz lezárását követően a jóváhagyást előkészítő dokumentációt, majd a 
terv-módosítás - FED/01/108-10/2013.(XI.19.) sz. (egyetértő) állami főépítészi végső 
szakmai véleményt követő - jóváhagyása után a jelen jóváhagyott, végleges dokumentációt. 

A tervezett  módosítások, pontosítások ismertetése 
1. A Szúnyog-puszta melletti 0292/15 hrsz.-ú major területével kapcsolatban korábban az 

volt az elképzelés, hogy távlatban megszűnik, és helyén a Szúnyog-pusztai lakóterülethez 
csatlakozóan lakótelkek kerülnek kialakításra. Ennek megfelelően a hatályos 
településrendezési tervben az tervezett kertvárosias lakóterületként szerepel. E távlati 
elképzelésre ma már nincs igény, ezért a jelen módosítás során e területrész 
„visszaminősítendő”, a jelenlegi, illetve múltbeli használatnak megfelelően (tervezett 
„kertvárosias lakóterület-ből” „mezőgazdasági üzemi területté” (ami a hatályos OTÉK 
szerint beépítésre szánt „különleges” területnek minősül). A tervezett lakóterülettől 
történő elválasztására a terület déli határán meglévő, önálló helyrajzi számon lejegyzett 
területrész („erdőterületté” minősítendő) alkalmas. 

2. A Szúnyog-pusztától DK-re lévő 0291/7-8. hrsz.-ú területek övezeti besorolása az „Má-
3”jelű „hagyományos árutermelő mezőgazdasági övezetből” „Má-2” jel ű „lovas farm 
övezetre” módosítandó. A területfelhasználás nem változik („mezőgazdasági terület”), 
csupán az „Má-2” övezeten belüli szabályozás módosul kismértékben (a legkisebb 
beépíthető telekterület nagysága csökkentendő 5 ha-ról 2 ha-ra. Ez érdemi változást 
gyakorlatilag nem jelent, hiszen a maximális beépíthetőség mértéke továbbra is 3 %. 

3. A 019/9 hrsz.-ú, a belterülethez csatlakozó, Kolozsvári utca folytatásának déli oldalán 
tervezett „Lke-5” jelű építési övezetbe sorolt lakóterület melletti „Má-1” övezetbe tartozó 
külterületrész beépítésre szánt területté, nagy telkes „kertvárosias lakóterületté” („Lke-7” 
jelű építési övezet) minősítendő (a főbb beépíthetőségi paraméterek: minimális teleknagyság: 
1500 m2, legnagyobb beépíthetőség: 20%, legnagyobb építménymagasság: 6,0 m). 

Tekintettel arra, hogy e területrészt az ökológiai hálózat övezete érinti (amelyen belül beépítésre 
szánt terület kijelölése nem engedélyezhető), ezért a jelen terv-módosítás keretében - az adott 
megyei övezetnek a település közigazgatási területére eső részéhez képest engedélyezhető +/- 5 
%-os eltérés lehetőségével élve - számításokkal igazolva, az illetékes államigazgatási szervek 
véleményét figyelembe véve kezdeményezzük az adott megyei övezet területének módosítását 
(bővebben erről lásd a vonatkozó szakági munkarészekben). 
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4.  Az egyik legfontosabb módosítás a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia területi bővítése 
(É-i irányban kb. a Varjú u. /216 hrsz./ vonaláig, K-i irányban a Váli víz felé, D-i 
irányban a Váli víz mentén a 0228/24 hrsz.ig), ezen belül fedett sportcsarnok (3500 
férőhelyes stadion) felépítése az Akadémia fogadóépülete mögötti sportpályák helyén, 
illetve újabb sportpályák létesítése, továbbá a bővítés miatt szükséges parkolók 
kialakítása (az Akadémia tervezett bővítésének előzetes helyszínrajzát lásd a 2. sz. 
mellékleten). Mivel a területi bővítés egy része a hatályos településrendezési tervben még 
nem szerepel, szükséges az adott (jelenleg „Má-1” és „Má-3” övezeti besorolású) 
területrészek átminősítése „beépítésre szánt területté”, „különleges sportterületként”. Az 
átminősítés során figyelembe kellett vennünk a terület egy részét érintő „ökológiai 
hálózat területe” határának folyamatban lévő (OTrT-ben történő átvezetés előtt álló) 
módosítását. Szükséges volt továbbá az ezen építési övezetre vonatkozó előírások 
(elhelyezhető funkciók /különös tekintettel: kisebb szálloda építésének lehetősége/, 
legnagyobb építménymagasság, beépíthetőség, valamint az elő- oldal- és hátsókert 
tekintetében) módosítása (legnagyobb építménymagasság: 15 m, legnagyobb 
beépíthetőség: 40 %, elő- oldal- és hátsókert legkisebb mérete az OTÉK szerinti érték). 
Az Önkormányzat szükségesnek tartja továbbá a területtel határos, Fő utca menti 
(„falusias lakóterület” besorolású) teleksor átminősítését „településközpont vegyes” 
területté. A tervezett módosításokat a szabályozási terv-módosítás tervlapjai (2/a, 2/c jelű 
tervlapok) tüntetik fel. 

5.  Kisebb, az Önkormányzat által szükségesnek tartott módosítások: 

5/a. A belterülethez északon csatlakozó, a hatályos terv szerint „Vt-2” építési övezetbe 
sorolt, nagyrészt már beépült területrész (0228/9, 0228/10, 0228/11 hrsz.) 
besorolásának módosítása („Gksz” építési övezetre). Az adott területrész nagyrészt 
már beépült, és az ott lévő, illetve elhelyezni kívánt létesítmények, funkciók (szerelő 
csarnokok, üzemanyagtöltő állomás, betonkeverő telep) inkább a „gazdasági terület” 
területfelhasználási egységbe „illenek”. Érdemi változtatást ezen átsorolás nem 
eredményez; a beépíthetőség intenzitása számottevően nem változik. 

5/b. A hatályos tervben a korábbi magasabb szintű tervek alapján feltüntetett „nagy-
sebességű vasútvonal” elvi nyomvonalát és védősávját a tervlapokról töröltük  (ezen 
nyomvonal a jelenleg hatályos - országos és megyei - tervekben délebbre került, és 
Felcsút közigazgatási területét nem érinti). 

5/c. A műemléki védelem alatt álló római katolikus templom (33 hrsz.) műemléki 
környezetének határát pontosítottuk; a „műemléki környezet” hatályos jogszabályok 
szerinti minimális mértékére csökkentettük. 

5/d. Az egyes építési övezetekben az építmények kialakítására vonatkozóan előírt 
minimális/maximális tetőhajlásszög meghatározását az Önkormányzat kérésére 
töröltük (lásd: HÉSZ-módosítás tervezete). 

5/e. A hatályos terv szerinti „ipari gazdasági - mezőgazdasági üzemi területek” („Gip-
m”) átnevezendők „beépítésre szánt különleges területekre” („Kmü”) melyeken 
belül a legnagyobb beépíthetőség értéke 15 %-ról 30 %-ra növelendő (lásd: HÉSZ-
módosítás tervezete).  

5/f. A Fő u. melletti régi sportcsarnokhoz (329/2 hrsz.) vezető útszakaszt 
„kiszabályoztuk” a tényleges állapotnak megfelelően (az útszakasz a valóságban a 
szomszédos, 329/1 hrsz.-ú ingatlan területén van), a területre készült részletes 
geodéziai felmérés alapján. 
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6. A 0261/10, 0261/13 hrsz.-ú külterületrészek övezeti átsorolása → közforgalmon kívüli, 
nem nyilvános le- és felszállópálya („IV. kategóriájú repülőtér”) kialakítása céljából. A 
területen a tulajdonos a saját sportrepülőgépe részére egy saját használatú le- és 
felszállópálya, valamint egy lakó- és gazdasági épület létesítését tervezi; a fel- és 
leszállópályára vonatkozóan a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiforgalmi és Repülőtéri 
Főosztálya kiadta az engedélyt (a tervezett leszállópálya és környezetének földhivatali 
vázrajza a 3. sz. mellékleten látható). A terület jelenlegi besorolása „Má-1” és „Má-3” 
övezet, ezért a létesítmények elhelyezhetősége érdekében a településszerkezeti és a 
szabályozási terv adott részlete módosítandó; az „M-3” övezet egy része „mezőgazdasági 
terület” területfelhasználási egységből a „közlekedési terület” területfelhasználási 
egységbe (közforgalmon kívüli, nem nyilvános le- és felszállópálya - „IV. kategóriájú 
repülőtér”), illetve az „erdőterület” területfelhasználási egységbe sorolandó (a pálya két 
oldalán lévő mezőgazdasági terület erdősítésre kerül; ennek engedélyeztetése – a 
Földhivatal és az Erdőfelügyelőség hozzájárulásával – folyamatban van). 

 

Közlekedés 
A tervezett módosítások a település szerkezetében, a közlekedési kapcsolatokban, az 

úthálózatban nem eredményeznek, és nem tesznek szükségessé lényegi változtatást.  

A hatályos szerkezeti tervet egyetlen közlekedési vonatkozású módosítás érinti, a 
nagysebességű vasútvonal nyomvonalának törlése. A hatályos szerkezeti terv a vasútvonalat 
az akkori magasabb rendű tervek szerint „várhatóan érintett területsáv” feltüntetésével 
(mintegy tájékoztatási elemként) tartalmazza. A nyomvonal időközben módosult, a jelenleg 
érvényben lévő magasabb rendű tervek alapján Felcsút közigazgatási területét nem érinti, 
ezért a szerkezeti tervből törlésre kerül.  

A módosítások miatt nincs szükség a HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó 
előírásainak (18.§) lényegi megváltoztatására. Viszont jogszabályi harmonizáció miatt 
törlésre kerülnek azok a pontok, amiket más jogszabály szabályoz (pl. a parkolást az 
időközben megváltozott OTÉK). A módosításoktól függetlenül kikerül a HÉSZ-ből az utak 
besorolására vonatkozó pont. 

A tervezett módosítások közlekedési vonzatát az alábbiakban ismertetjük.  

1) A módosítási igény a közlekedés területén nem tesz szükségessé változtatást. 

2) A módosítási igény a közlekedés területén nem tesz szükségessé változtatást. 

3) A 019/9 hrsz.-ú, a belterülethez (egy tervezett „Lke-5” jelű építési övezetbe sorolt 
lakóterület mellett) csatlakozó, jelenleg „Má-1” övezetbe tartozó külterületrész beépítésre 
szánt területté (nagy telkes lakóterületté) minősítése a lakóterületre jellemző 
megközelíthetőség biztosítását is igényli. A megközelítést jelenleg is biztosító 558/1hrsz út 
szabályozási szélességét ezért az érintett szakaszon, 10 méterre növeltük. 

4) A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia területi bővítése a már elkészült, illetve 
folyamatban lévő (a DOPARUM Kft. tervei szerinti) építkezés megközelítő útján, a Fő 
utcán keresztül lesz feltárható. A Fő utca ezen szakaszának szabályozási szélessége egészen 
a Váli vízig 12 méterre bővül. Az utca 811-es úti csatlakozása kialakításának paramétereit a 
Közútkezelő már a tervelőzmények során véleményezte, előírta. A bővítés miatt említésre 
méltó forgalomnövekedésre nem kell számítani, mivel a korábbi funkciók kiegészítő 
létesítményeinek építése (szálloda) várható, a többi létesítménnyel azonos, vagy jelentős 
átfedésben lévő ügyfélkörrel. A bővítés parkolási igényét az OTÉK szerint kell megoldani. 
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5)  

5/a. Az övezetmódosítás a terület kialakult használatát nem befolyásolja, lényegében 
csak a valósághoz igazítja az előírásokat. A terület megközelítése a 811-es útról biztosított, 
újabb útcsatlakozást nem igényelnek (a Közútkezelő nyilatkozata alapján nincs is rá 
lehetőség). 

5/b. A település hatályos terveiben (a korábbi magasabb rendű tervek alapján) 
feltüntetett „nagysebességű vasútvonal” elvi nyomvonala és védősávja törlésre kerül, mivel 
ezen nyomvonal a jelenleg hatályos országos és megyei tervekben délebbre helyeződött, és 
Felcsút közigazgatási területét nem érinti. 

5/c. A módosítási igény a közlekedés területén nem tesz szükségessé változtatást. 

5/d. A módosítási igény a közlekedés területén nem tesz szükségessé változtatást. 

6) A 0261/10, 0261/13hrsz területen létesítendő közforgalmon kívüli, nem nyilvános 
le- és felszállópálya („IV. kategóriájú repülőtér”) kialakítása a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Légiforgalmi és Repülőtéri Főosztálya engedélye szerint történhet. A terület 
megközelítését a 8126j. úthoz csatlakozó meglévő külterületi (0260hrsz) út biztosítja. A le- 
és felszállópálya területe jelenleg „Má-1” és „Má-3” övezetbe tartozik; ebből a pálya 
területe a „közlekedési terület” területfelhasználási egységbe sorolandó, az „Má-3” övezet 
területének egy része (a pálya két oldalán) „erdőterületté” alakul, másik része marad 
„mezőgazdasági terület”, ahol építés (lakó- és gazdasági épület) a beépítésre nem szánt 
területre vonatkozó előírások szerint lehetséges. A tervezett le- és felszállópálya egyéb 
közlekedési fejlesztést nem igényel. 
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Táj- és természetvédelem, környezetvédelem, zöldfelületek  
 

1. jelű módosítás  

A Szúnyog-puszta melletti 0292/15 hrsz-ú major területfelhasználásának és övezeti 
besorolásának módosítása (Lke >Kmü; Lk-3 > E) 

A Szúnyog-puszta melletti major területét a hatályos településrendezési eszközök 
készítésekor kertvárosias lakóterület fejlesztési területeként határozta meg a 
Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv is. A major, mint mezőgazdasági üzemi 
terület tényleges használata a mai napig megmaradt a hatályos terv adta lakóterületi 
fejlesztési lehetőség ellenére. Az időközben változó gazdasági helyzet és a major 
tulajdonosainak területhasznosítási szándéka a terület tényleges használatának megfelelő, 
mezőgazdasági üzemi területfelhasználás meghatározását és szabályozását igényli. 

A major és a lakóterületek közelsége miatt, a majorban folytatható gazdasági 
tevékenység, pl. állattartásból eredő környezeti hatások távoltartása érdekében a major és a 
lakóterület közötti 731/40 és 731/51 hrsz-ú területeket a két eltérő területhasználat 
elhatárolására, a zavaró környezeti hatások távoltartására alkalmas erdőterületként (3835 m2 
erdő)határozza meg a módosításként a terv. 

A 0292/15 hrsz-on lévő Kmü jelű mezőgazdasági üzemi terület övezetbe visszasorolt 
telken a kötelező zöldfelületek nagy részét javasolt a lakóterület felöl déli telekhatár mentén, 
többszintes növénytelepítéssel kialakítani, legalább egy fasort és cserjesávot javasolt ültetni. 
A kötelező zöldfelületek kialakításánál a lombhullató és az örökzöld fás fajokat elegyesen 
célszerű használni. A zöldfelületek díszítő értékére, térhatároló szerepére a vegetációs időn 
kívül, a téli időszakban is szükség van, ezért kívánatos az örökzöldek mértéktartó 
alkalmazása. 

Az 1. jelű módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése, a beépíthetőség 
mértékének növelése nem történik (Lke 30%, Kmü 30% megengedett legnagyobb 
beépíthetőség), így a változtatás biológiai aktivitásérték csökkenést nem okoz. A módosuló 
Településszerkezeti tervben a 731/40 és 731/51 hrsz-ú területeken újonnan kijelölt 
erdőterület alkalmasak a más módosítási területeken kialakuló biológiai aktivitás érték 
csökkenésének visszapótlására. 

Figyelemmel a lakóterületek és településközponti területek szomszédságára, illetve 
közelségére a mezőgazdasági üzemi terület használatát, beépítését, üzemeltetését továbbra is 
a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával szabad folytatni.  

A terület a település beépített területéhez közeli fekvésű, ezért a közműellátása a 
település közműhálózatára történő csatlakozással megoldható. A belterület csatorna közmű 
hálózatának rendelkezésre állása a keletkező szennyvizek bekötésére lehetőséget ad. A 
közműhálózatok rendelkezésre állása hiányában a szakhatóságok által engedélyezett 
közműpótlók is alkalmazhatók.  

A területen folytatható állattartásból eredő trágya a környező mezőgazdasági területeken, 
a megfelelő hatósági, szakhatósági engedélyek birtokában, az azokban foglalt módon és 
időszakban hasznosítható. A hullott állatok területről történő eltávolítására a köz- és 
állategészségügyi előírások betartása mellett, az ATEV szervezete szolgáltatásai vehetők 
igénybe. 
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A tervezett állatlétszám jelen tervmódosítás idején nem ismert, így a tervezett változtatás 
védőtávolság kijelölését nem igényli a településrendezési tervben. A létesítmény 
építésengedélyezése kapcsán, összevont eljárásba bevont szakhatóságok vizsgálni fogják a 
tervezett létesítmény környezetvédelmi, köz- és állategészségügyi megfelelőségét és a 
közreműködésükkel mind az építésre, mind az üzemelésre vonatkozóan előírják a szükséges 
intézkedéseket, műszaki megoldásokat. 

A területet az országos ökológiai hálózat övezete, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolása nem érinti. A központi belterület és Szúnyog puszta közötti, szomszédos, 
mezőgazdasági hasznosítású külterületi rész természeti területként az országos ökológiai 
hálózat része. 

A major üzemi területének tájba illesztése érdekében a telek K-i oldalán, a közterületi 
telekhatáron és az épületek környezetében a tájban honos fa- és cserjefajok alkalmazásával 
fasorok, térhatároló, takaró fásítások létesítése javasolt. 

2. jelű módosítás 

A 0291/7-8 hrsz-ú mezőgazdasági területek övezeti besorolásának módosítása (Má-3 > 
Má-2) 

A tervmódosítás területe a település déli határában, a belterület és a közigazgatási határ 
közötti a felhagyott vasútvonal töltése felé lejtő mezőgazdasági terület. A felhagyott 
vasútvonal töltésén kerékpárút kialakítása (illetve a régi vasútvonal visszaépítése) tervezett. 
A módosítással érintett terület egyben határos a belterület déli részén lévő mezőgazdasági 
üzemi területekkel is. A település és ezen belül az adott terület turisztikai fejlesztési 
potenciálja, a lovasturizmus lehetőségei igen kedvezőek. A tervmódosítás kapcsán a 
település területén meghatározott „Má-2” jelű lovas farm övezetre vonatkozó előírások is 
megváltoznak, az építéshez szükséges legkisebb beépíthető telekterület nagysága 5 ha-ról 2 
ha-ra csökken. 

A módosítás eredményeként területfelhasználás változás, termőföld művelés alóli 
kivonása, más célú hasznosítása – az övezetben építhető építmények elhelyezéséhez 
szükséges építési helyet kivéve - nem történik. 

A terület megengedett legnagyobb beépíthetősége mindkét övezetben 3%, így adott 
nagyságú területen az építhető épületek megengedett legnagyobb alapterülete (m2) sem 
változik, nem növekszik. A módosítással érintett terület övezetmódosítása a racionális 
földhasználat szempontjából kedvező, mert a beépíthető telek méretének a növekedésével, a 
korábban már 6000m2-ként megvalósítható építés (egy-egy önálló építési hely) helyett, az 
övezetmódosítás következtében építés csak legalább 2ha nagyságú telek megléte esetén 
történhet, aminek eredményeként ugyanaz a beépíthető alapterület (m2) egy építési helyen 
koncentrálódva realizálható, tehát az épületek feltárásából adódó hasznosítható termőföld 
vesztesége lényegesen lecsökken. 

Az Má-2 jelű mezőgazdasági övezetben – az Má-3 jelű övezettől eltérően – 
birtokközpont nem létesíthető. Ennek figyelembe vételével a módosítással érintett területen, 
az építmények számára meghatározott, megfelelő nagyságú udvar (vagyis építési hely) 
kialakítása esetén, a birtokközpontban megengedett koncentrált beépítéssel (min. 1 ha 
nagyságú birtokközpont telken, 30% beépíthetőség – min. 3000 m2 beépíthető alapterület, 
ami a birtokközpont területének növekedésével, az előírt legalább 30 ha birtoktest megléte 
esetén akár 9000 m2 beépített alapterület is lehet ), a gyakorlatban mezőgazdasági üzemi 
területként kiépíthető gazdasági terület, mint meghatározó településszerkezeti és tájképi 
elem megjelenésével nem kell számolni. 
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Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a terület övezetmódosítása mind a termőföld 
használata, mind a tájhasználat, a településkép-védelem szempontjából kedvező környezeti 
hatású.  

A 2. jelű módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése, a beépíthetőség 
mértékének növelése nem történik, így a változtatás biológiai aktivitásérték csökkenést nem 
okoz. 

A terület a település beépített területéhez közeli fekvésű, ezért a közműellátása a 
település közműhálózatára történő csatlakozással megoldható. A belterület csatorna közmű 
hálózatának rendelkezésre állása a keletkező szennyvizek bekötésére lehetőséget ad. A 
közműhálózatok rendelkezésre állása hiányában a szakhatóságok által engedélyezett 
közműpótlók is alkalmazhatók.  

A lótartásból, illetve egyéb állattartásból eredő trágya a környező mezőgazdasági 
területeken, a megfelelő hatósági, szakhatósági engedélyek birtokában, az azokban foglalt 
módon és időszakban hasznosítható. A hullott állatok területről történő eltávolítására a köz- 
és állategészségügyi előírások betartása mellett, az ATEV szervezete szolgáltatásai vehetők 
igénybe. 

A tervezett állatlétszám jelen tervmódosítás kapcsán védőtávolság kijelölését nem igényli 
a településrendezési tervben. A létesítmény építésengedélyezése kapcsán, összevont 
eljárásba bevont szakhatóságok vizsgálni fogják a tervezett létesítmény környezetvédelmi, 
köz- és állategészségügyi megfelelőségét és a közreműködésükkel mind az építésre, mind az 
üzemelésre vonatkozóan előírják a szükséges intézkedéseket, műszaki megoldásokat. 

A területet az országos ökológiai hálózat övezete, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolása nem érinti. A tervezett létesítménynek a tájba illesztése érdekében az 
épületegyüttes feltáró útja mentén, az épületek elhelyezésére igénybe vételre kerülő udvar, 
az épületek környezetében a tájban honos fa- és cserjefajok alkalmazásával fasorok, 
térhatároló fásítások létesítése javasolt. 

3. jelű módosítás 

A 019/9 hrsz-ú, belterülethez csatlakozó mezőgazdasági terület lakóterületté történő 
átsorolása (Má-1 > Lke-7) 

A 3. jelű tervmódosítás területe a belterület beépített, illetve tervezett lakóterületeihez 
közvetlenül csatlakozó, ÉK-i és ÉNy-i irányba lejtő, az ökológiai hálózathoz tartozó 
mezőgazdasági területek Má-1 jelű védendő tájhasználatú övezetébe sorolt, gyep (legelő) 
művelési ágban lévő domboldal, amely a belterületről a Kolozsvári utca folytatásában lévő, 
jelenlegi állapotában földútról feltárható. 

A település területére vonatkozóan hatályos Fejér megye TrT (FmTrT) OTrT-vel 
összhangban lévő térségi övezetekre vonatkozó szabályozása szerint az ökológiai hálózaton 
belüli magterületen, illetve az ökológiai folyosó területén beépítésre szánt terület csak a 20.§ 
(1) bek. a) és b) pontja, valamint a 21.§ (1) bek. a) és b) pontja teljesülése esetén, 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. A település területén a fenti előírások 
nem teljesülnek. 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, 
melynek kapcsán az ökológiai hálózathoz tartozó területek kijelölése is felülvizsgálatra 
kerül. Az ökológiai hálózathoz tartozó területek lehatárolásának pontosítására egyik 
lehetőség a településrendezési tervek módosításakor, felülvizsgálatakor feltárt területi 
adottságok figyelembe vételével javasolt korrekció. 
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A tervmódosítás a jelenleg hatályos FmTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályozása 
szerint magterülethez tartozó mezőgazdasági területen jelöli ki a tervezett Lke jelű 
kertvárosias lakóterület beépítésre szánt területét. A tervmódosítás tartalma a módosítás 
kapcsán az ökológiai hálózat hatályos lehatárolásával, illetve szabályozásával tehát nincs 
összhangban, de a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint a természetvédelmi területek 
kezelője munkatársával folytatott munkaközi egyeztetés alapján az OTrT felülvizsgálata 
eredményeként az ökológiai hálózathoz tartozó területek kijelölése módosulhat. Az ökológia 
hálózat lehatárolásában várható változás eredményének figyelembe vételével a tervezett 
lakóterületi beépítésre szánt terület kijelölése, az ökológiai hálózaton kívüli meghatározása 
esetén, összhangba kerülhet a területrendezési tervek területre vonatkozó térségi övezeti 
szabályozásával. 

A 3. jelű módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik, így a változtatás a 
biológiai aktivitásérték csökkenésével jár (BIA érték norma 3,7 > 2,7). A biológiai aktivitás 
érték visszapótlásáról, vagyis a változtatás előtti értékének szinten tartásáról a lakótelken 
belül a telekterület 23,5 %-án háromszintes növényzettel betelepített, fásított zöldfelülettel, 
vagy új erdőterület kijelölésével (a 0261/10 és a 0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területen) 
lehet gondoskodni. A lakóterület esetében a lakótelken belüli pótlás javasolható, aminek 
érvényt kell szerezni az övezetre vonatkozó előírásokban. 

A tervezett lakóterület a település beépített területéhez közvetlenül csatlakozik, ezért a 
közműellátása a település közműhálózatára történő csatlakozással megoldható. A belterület 
csatorna közmű hálózatának rendelkezésre állása a keletkező szennyvizek bekötésére 
lehetőséget ad. A lejtős terepadottságok miatt a felszíni vízelvezetés árkait a terület-
előkészítés során ki kell építeni. 

A tervezett fejlesztés mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld termelés 
alóli kivonásával valósítható meg. A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása 
csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően 
történhet. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek 
megfelelően, ütemezetten fog történni. A termőföld más célú igénybevétele esetén a 
területen lévő termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM 
rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani 
szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani szakvéleményt csak erre jogosult 
szakértő készítheti el. Az újonnan igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági 
területeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai 
szerint le kell termelni. A letermelt termőföldet a zöldfelületek kialakításához termőföld-
terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, vagy más területen fel lehet 
használni.  

4. jelű módosítás 

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia területi bővítése (Má-1 > Ksp) 

A sportlétesítmények bővítése a hatályos tervben biztosított fejlesztési területen kívül 
további területeket igényel, ami a rendezési terv módosítását tette szükségessé. A tervezett 
fejlesztések beépítésre szánt területek további kijelölésével valósíthatók meg. A tervezett 
létesítmények területigénye alapján az ehhez szükséges beépítésre szánt területet a Váli víz 
vonaláig ki kell bővíteni.  

A tervmódosítás alapján beépítésre szánt területként igénybe vételre tervezett külterületi 
rész a jelenleg hatályos FmTrT térségi övezetekre vonatkozó szabályozása szerint az 
ökológiai hálózathoz (magterülethez) tartozó mezőgazdasági területek Má-1 jelű védendő 
tájhasználatú övezetébe sorolt, gyep (rét), nádas művelési ágban lévő terület. 
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A tervmódosítás a jelenleg hatályos OTrT és FmTrT térségi övezetekre vonatkozó 
szabályozása szerint magterülethez tartozó mezőgazdasági területen jelöli ki a Labdarúgó 
Akadémia bővítéséhez (fedett sportcsarnok, újabb sportpályák, bővítés miatt szükséges 
parkolók, szálloda) szükséges beépítésre szánt különleges sportterületet. A területre 
vonatkozó tervmódosítás tartalma tehát az ökológiai hálózat érintettsége miatt nincs 
összhangban a hatályos területrendezési tervekkel.  

Az OTrT előírásai alapján a térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelő határát a 
településrendezési tervben kell meghatározni. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
mint a természetvédelmi területek kezelője munkatársával folytatott munkaközi egyeztetés 
alapján az OTrT felülvizsgálata eredményeként a terület ökológiai hálózathoz tartozó 
területek kijelölése a településrendezési terv alapján történő pontosítás eredményeként 
módosulhat. Az ökológia hálózat lehatárolásában várható változás eredményének 
figyelembe vételével a Labdarúgó Akadémia bővítéséhez szükséges beépítésre szánt 
különleges sportterület kijelölése, az ökológiai hálózaton kívüli meghatározása esetén, 
összhangba kerülhet a területrendezési tervek területre vonatkozó térségi övezeti 
szabályozásával. A jogszabályi lehetőségek keretein belül az ökológiai hálózat lehatárolása 
a Labdarúgó Akadémia bővítéséhez szükséges beépítésre szánt különleges sportterület 
környezetében a Településszerkezeti terven jelölt lehatárolással módosul. 

A 4. jelű módosítás során új beépítésre szánt terület – különleges sportterület (legnagyobb 
beépíthetőség 40%, legnagyobb építménymagasság 15m) - kijelölése történik, így a 
változtatás a biológiai aktivitásérték csökkenésével jár (BIA érték norma 3,7 > 3,0). A 
biológiai aktivitás érték visszapótlásáról, vagyis a változtatás előtti értékének szinten 
tartásáról a különleges terület építési telkén belül a telekterület 23,3 %-án háromszintes 
növényzettel betelepített, fásított zöldfelülettel, vagy új erdőterület kijelölésével (a 0261/10 
és a 0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területen) lehet gondoskodni. A különleges sportterület 
esetén a parkolási igények kielégítése miatt a burkolt felületek aránya jelentős, ezért javasolt 
a visszapótlás egy részét a repülő le és felszálló pálya környezetében (a 0261/10 és a 
0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területen) kijelölt új erdőterületen kielégíteni. 

A Labdarúgó Akadémia területének bővítése K-i irányba a Váli víz vonaláig tervezett. A 
Váli víz medre és környezete természet közeli állapotú terület, ezért a tervezett beépítésre 
szánt terület kialakítása és használata során a parti sávban lévő értékes élőhelyek 
megőrzéséről gondoskodni kell. A felszíni vízfolyás fenntartásához a part éltől mért 6m 
széles, a fenntartási gépekkel is szabadon járható parti sávot kell biztosítani. 

A tervmódosítás szerint a Labdarúgó Akadémia területével szomszédos lakóterület 
településközpont vegyes övezetbe történő átsorolása tervezett. A településközpont vegyes 
terület lehetséges használati funkciói jobban illeszthetők a jelentős látogatói forgalmat 
vonzó sportterülethez. Figyelemmel a lakóterületek és településközponti területek 
szomszédságára, illetve közelségére a különleges sportterület használatát, beépítését is a 
vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával szabad folytatni.  

A tervezett fejlesztés mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld termelés 
alóli kivonásával valósítható meg. A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása 
csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően 
történhet. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek 
megfelelően, ütemezetten fog történni. A termőföld más célú igénybevétele esetén a 
területen lévő termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM 
rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani 
szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani szakvéleményt csak erre jogosult 
szakértő készítheti el. 
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Az újonnan igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos 
termőtalajt a talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A 
letermelt termőföldet a zöldfelületek kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi 
hatóság engedélyével, vagy helyben, vagy más területen fel lehet használni.  

Az új építések esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által 
engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. 

6. jelű módosítás 

A 0261/10, a 0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területek övezeti átsorolása a Bodmér-
Felcsút IV. osztályú Közforgalmon kívüli, nem nyilvános repülőtér számára (Má-1 és 
Má-3 > KöL; Má-1 és Má-3 > E) 

A 0261/10, a 0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területek övezeti átsorolása szükséges a 
Bodmér-Felcsút IV. osztályú, saját használatú, közforgalmon kívüli, nem nyilvános 
repülőtér le- és felszállópályája kialakítása és biztonságos használata számára. A repülőtér 
kialakításához a Légügyi Hatóság megadta az engedélyét (Ikt.szám.: 
LR/RK/NS/B/2659/5/2012. határozat). 

A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 
20661/2012 ügyirat-, és a 70081/12 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult 
a repülőtér engedélyének megadásához. A Felügyelőség megállapította, hogy a repülőtér 
Bodmér belterületi határától több mint 800 m-re, Felcsút belterületétől 1800 m-re fekszik. A 
repülőteret 1 db Cessna 172 típusú kisrepülőgép használja alkalmi mezőgazdasági 
megfigyelésre. Javítás és üzemanyag-feltöltés a területen nem történik. A repülőtér 
külterületen létesül, környezetében, illetve a fel- és leszállási útvonalakkal érintett 
területeken védendő létesítmények, területek nincsenek. A telepítési körülmények és a 
használattal kapcsolatosan rendelkezésre álló információk alapján a Felügyelőség a 
repülőtér üzemeltetése ellen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint zajvédelmi szempontból kifogást nem 
emelt. A repülőtér és környezete, valamint az innen induló repülések országos jelentőségű 
és Natura 2000 védettség alatt álló területeket nem érintenek, így a repülőtér üzemben 
tartása ellen táj- és természetvédelmi sem emeltek kifogást.  

A 6. jelű módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése, a beépíthetőség 
mértékének növelése nem történik, így a változtatás biológiai aktivitásérték csökkenést nem 
okoz. 

A repülőtér létesítéséhez a 0261/10, a 0261/13 hrsz-ú telkek egy részét a le- és 
felszállópálya számára közlekedési területként határozza meg a terv. A mezőgazdasági 
hasznosítású telkek le- és felszállópályán kívüli részén a tulajdonos művelési ág váltással 
erdőterületet kíván létesíteni. 

A tervmódosítások kapcsán a beépítésre szánt területek kijelölésével érintett területeken 
jelentkező biológiai aktivitásérték csökkenés egy része ezen, a Településszerkezeti terven 
újonnan meghatározott, tervezett erdőterületen pótolható vissza. 

A módosítással érintett területen a fel- és leszállópálya megvalósítása termőföld más célú 
hasznosításával, művelés alóli kivonásával jár. 

A tervezett fejlesztés mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld 
termelés alóli kivonásával valósítható meg. A termőföld más célú hasznosítása, végleges 
kivonása csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak 
megfelelően történhet. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális 
igénybevételnek megfelelően, ütemezetten fog történni.  
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A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és 
újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi 
követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani 
szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el. Az újonnan igénybevételre kerülő 
területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság 
engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A letermelt termőföldet a zöldfelületek 
kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, 
vagy más területen fel lehet használni.  

Táj- és természetvédelmi javaslat, zöldfelületek 

Az országos ökológiai hálózat területének lehatárolását az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) és a Fejér Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének 1/2009. (II.13.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadott Fejér Megyei 
Területrendezési Terv ökológiai hálózat övezetét meghatározó övezeti tervlapjai határozzák 
meg.  

A módosítással érintett területek közül a 3. és a 4. jelű módosítás a hatályos OTrT és 
FmTrT övezeti tervlapjain meghatározott, illetve az előzetes adatszolgáltatásként megkapott 
lehatárolású ökológiai hálózat területét érintik. 

Az országos ökológia hálózat Felcsút igazgatási területén belüli részének nagysága a 
hiteles alaptérképen történt mérések alapján 3.873.104 m2, melynek az eltérésnél figyelembe 
vehető 5%-a 193.655 m2. A Labdarúgó Akadémia 4. számú fejlesztési területe 146.857 m2, 
a 3. számú tervezett lakóterület 19.876 m2 (összesen 166.733 m2) területet érint az ökológiai 
hálózaton belül, így a tervezett fejlesztések kevesebb, mint 5 %-os csökkenést (4,30 %) 
eredményeznek. 

A település területén nincs kijelölve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák 
alapján meghatározott „Natura 2000” terület. A módosítással érintett területeken egyedi 
tájérték nem található. 

A területek fejlesztése és későbbi üzemelése kapcsán – a környezetvédelmi előírások 
betartása esetén - a természeti környezet értékeit veszélyeztető hatás nem várható, a 
potenciális környezeti konfliktusok az előírások betartásával elkerülhetők.  

Az építési telkek beépítésekor a kötelező zöldfelületeken nagyobb ökológiai értékkel 
rendelkező, tájhonos fajokból álló cserje- és lombkorona szint telepítése szükséges. A 
gazdasági, a különleges mezőgazdasági üzemi területeken, valamint a mezőgazdasági 
területeken létesülő tanyákon a közterületek felé látványában megnyíló, elő- és oldalkerti 
telekrészeket táj- és településképi szempontból illeszkedő, fásított zöldfelületként kell 
kialakítani. 

A területen a területhasználat, illetve a beépítés intenzitása növekszik, és a zöldfelületi 
arány csökken, ezért a csökkenő területű zöldfelületek hiányát fás növényzet telepítésével 
lehet pótolni. A zöldfelületek intenzitásának növelése érdekében javasolt legalább közepes 
növekedésű fák és cserjék ültetése. A nagy parkolási igényű létesítmény parkolóinak 
kiépítése csak fásítással együtt történhet. Az OTÉK 42.§ (7)bekezdése szerint: „A 10 
gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. 
A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát 
növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.” A tervezett 
sportlétesítmény környezeti illeszthetősége érdekében a terület feltárását biztosító utak 
mentén is legalább egyoldali fásítás és/vagy a telekhatáron fásított zöldsáv kialakítása 
javasolt. 
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Biológiai aktivitásérték egyensúly biztosítása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)8.§ 
(2) bek. b) és c) pontja szerint a település közigazgatási területének – a külön jogszabály 
alapján számított – biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt területek 
kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A 
tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 
mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani.  

A 3. és 4. számú tervmódosítási területeken új beépítésre szánt terület kijelölése történik, 
így a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték 
visszapótlása, a módosítás kapcsán a változtatás előtti biológiai aktivitásérték szinten 
tartásának igazolása szükséges számításokkal. 

A hatályos tervben tervezett mezőgazdasági terület a 3. jelű tervmódosítás területén Lke-
7 jelű övezetbe sorolt új beépítésre szánt területté, a 4. jelű tervmódosítás területén Ksp jelű 
beépítésre szánt különleges sportterületté alakításával a biológiai aktivitásérték az adott 
helyen csökken.  

A módosuló Településszerkezeti tervben az 1. jelű módosítási területen a 731/40 és 
731/51 hrsz-ú mezőgazdasági területeken, valamint a 6. jelű módosítás területen a 0261/10, 
a 0261/13 hrsz-ú mezőgazdasági területeken egyidejűleg újonnan kijelölt erdőterületek 
alkalmasak a más módosítási területeken kialakuló biológiai aktivitás érték csökkenés 
pótlására.  

A 3. jelű módosítás tervezett kertvárosias lakóterületének és a 4. jelű módosítás 
beépítésre szánt különleges sportterületének építési telkén (telkein) a kötelező 
zöldfelületeinek a HÉSZ előírásaiban többszintes kialakítási módú meghatározásával a 
terület számított BIA-értéke (biológiai aktivitási érték) az alábbiak szerint alakul: 

Igénybe vett területek: 

Jelenlegi területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték 

1.jelű terület 
a) 

Kertvárosias terület (Lke) a 
módosítás részeként Kmü 
jelű különleges 
mezőgazdasági üzemi 
területté válik. 1.9856 2.7 5.3611 

1.jelű terület 
b)  

Kertvárosias terület (Lke) a 
módosítás részeként 
erdőterületté válik. 0.3835 2.7 1.0354 

3.jelű terület  

.Mezőgazdasági terület 
(Má) a módosítás részeként 
Lke jelű kertvárosias 
lakóterületté válik 2.5086 3.7 9.2818 

4.jelű terület 

Mezőgazdasági terület (Má) 
a módosítás részeként Ks 
jelű beépítésre szánt 
különleges sportterületté 
válik 17.6442 3.7 65.2835 

6.jelű terület 
a). 

Mezőgazdasági terület (Má) 
a módosítás részeként KöL 
jelű légügyi közlekedési 
területté válik 1.2047 3.7 4.4573 

6.jelű terület 
b). 

Mezőgazdasági terület (Má) 
a módosítás részeként 
erdőterületté válik 8.7449 3.7 32.3561 

Összesen:   117.7754 
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Tervezett területhasználat terület (ha) értékmutató aktivitásérték 
1.jelű terület 
a) Lke � Kmü 1.9856 0.7 0.268 
1.jelű terület 
a) Lke � E 0.3835 9 3.4515 
3.jelű terület 
a) Má � Lke  1.4283 2.7 3.85641 

3.jelű terület 
b) 

a lakótelken belül a 
telekterület 23,5 %-án 3 
szintes zöldfelületi 
minőséggel kialakított 
kötelező zöldfelület 1.0803 7 7.5621 

4.jelű terület 
a) Má � Ks 17.6442 3 52.9326 

6.jelű terület 
a) 

Má � KöL (gyepes le- és 
felszálló pálya) 1.2047 5 6.0235 

6.jelű terület 
b) Má � E 8.7449 9 78.7041 

Összesen:   152.7982 

A számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett erdősítésekkel az összes 
változtatással érintett területekre együttesen vonatkozóan a biológiai aktivitás érték 
+35.0228 értékkel változik, növekszik.  

Környezetalakítási javaslat 

A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. § alá tartozik. A KV. 
Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a terv, illetve program megvalósítása várható környezeti 
hatásának jelentőségét, a környezeti vizsgálat készítésének szükségességét a rendelet 2. 
számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell eldönteni. 

Az Önkormányzat a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását 
és a környezeti értékelés készítését –a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a 3., 4. és a 6. 
számú módosítás vonatkozásában tartja szükségesnek. A Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az előzetes véleményében 
az 1. számú módosítás esetében is szükségesnek tartja a környezeti vizsgálat és értékelés 
elkészítését. 

Levegőtisztaság-védelem 
A tervmódosítások kapcsán új beépítésre szánt területek is kijelölésre kerülnek. Az új 

építmények, épületek építése, az építéshez kötődő szállítási forgalom az építés ideje alatt 
átmenetileg okozhat légszennyezést. A tervmódosítás által lehetővé váló beépítések 
eredményeként a gazdasági létesítmények légszennyező pontforrásai, a területhasználatból 
eredően vonzott járműforgalom okozhat majd -a környezetvédelmi előírások betartása 
mellett- kismértékű környezeti terhelést, légszennyező anyag kibocsátást. Bejelentés 
kötelezett légszennyező anyag kibocsátó pontforrás üzemeltetése a módosítási területeken 
nem várható. 

Az új beépítésre szánt területeken és a módosítással érintett beépített különleges 
mezőgazdasági üzemi területeken a téli időszakban a háztartások és az üzemi létesítmények 
fűtéséből eredő légszennyező anyag kibocsátásra kell számítani, ami azonban korszerű 
technológia használata esetén nem okoz a környezetre gyakorolt hatásokban jelentős 
változást sem a létesítmények közvetlen környezetében, sem a település egészének 
levegőminőségében. 
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A jó környezeti levegő biztosíthatósága érdekében elsődleges a légszennyezést okozó 
tevékenységek, technológiák alkalmazására vonatkozó környezetvédelmi előírások 
betartása. A módosítással érintett területeken és a környezetükben megvalósuló fásítások 
alkalmasak az esetleg keletkező diffúz porszennyezés helyben tartására, valamint a 
településkép védelmére, a rálátásnak kitett új létesítmények településképi illesztésére. A fás 
növényzet nagy lombtömege a fotoszintézissel járó oxidáció és a párologtatás, valamint az 
árnyékolás következtében kedvezően kondicionálja a környezeti levegőt. 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem 

Felcsút a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
szerint érzékeny, illetve kiemelten érzékeny besorolású terület, ezért kiemelt jelentőségű a talaj 
és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenységek, területhasználat elkerülése. A 
település felszín alatti vizek szempontjából meghatározott szennyeződésérzékenysége miatt 
minden beépítéssel járó fejlesztés a szennyvizek és a szennyezett csapadékvizek körültekintő 
kezelésével, a vízi közművek és a rákötések kiépítésével együtt valósítható meg. 

A 4. jelű terület mellet lévő Váli-víz a vonatkozó, hatályos jogszabály értelmében állami 
tulajdonú vízfolyás, ezért a parti sáv szélessége a partvonaltól számított 6 méter, melynek 
használatára vonatkozóan a vízgazdálkodásról szóló törvény fogalmaz meg előírásokat. 

Az új lakóterület, a különleges sportterület bővítési területe, a módosítással érintett 
mezőgazdasági üzemi területek, a tervezett lovas tanya a belterületen kiépült 
infrastruktúrahálózathoz, azon belül csatorna infrastruktúra hálózathoz kapcsolható. A terület 
szennyvízelvezetése és tisztítása a község kiépített rendszeréhez kapcsolódva megoldható. A 
betartandó szennyvíz minőségi határértékeket 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet írja elő. A 
felszín alatti vizek védelmét a szennyvíz csatornahálózatba történő bekötése és a területről 
történő elvezetése biztosítja. 

A módosítással érintett területeken tervezett burkolt felületek (utak, parkolók) csapadékvize 
a közmű javaslatban foglaltak szerint vezethető a befogadóba. A csapadékvíz elszennyeződését, 
a szennyezett víz talajba, vagy felszíni vízbe kerülését a mezőgazdasági üzemi területeken is 
meg kell akadályozni. Felszíni vízbe használt és tisztított szennyvizek a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. 
(XIII.25.) KvVM rendelet előírásainak teljesülése esetén vezethetők. A felszínen 
összegyülekező csapadékvíz szennyeződhet. A szennyeződés veszélyének kitett csapadékvizet 
vízzáró, burkolt árokban kell elvezetni, vagy vízzáró aknában kell gyűjteni, tárolni. Amennyiben 
20 férőhelynél nagyobb parkoló létesítése szükséges, akkor az csak vízzáró burkolattal, a 
parkolón összefolyó csapadékvíz talajra jutását megakadályozó szegéllyel alakítható ki, olajfogó 
beépítésével, így a talajt mentesíteni lehet a talajszennyezés veszélyétől. A nagyobb összefüggő 
parkolók felületén kőszórásos, gyephézagos, vízáteresztő burkolat nem alkalmazható, kisebb 
kapacitású parkolók esetén azonban megengedhető műszaki megoldás. 

Fejér megye Területrendezési Terve (FmTrT) övezeti szabályozása szerint a Vízeróziónak 
kitett terület övezete által érintett település. Az övezethez tartozik a belterülettől Ny-ra lévő 
mélyvonalak, felszíni környezete. A talajvédelem érdekében a lejtős területek használata és 
építése során is gondoskodni kell a csapadékvíz erózióveszély nélküli elvezetéséről. 

A tervezett fejlesztések közül a 3. jelű és a 4. jelű módosítás területe, a tervezett lakóterület 
és a Labdarúgó Akadémia bővítése mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld 
termelés alóli kivonásával valósítható meg.  
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Az FmTrT övezeti szabályozása szerint Felcsút mezőgazdasági területeinek jelentős 
hányada része a Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének. A „zöldmezőben” 
megvalósuló két új beépítésre szánt terület, a 3. jelű és a 4. jelű módosítás területe az övezet 
által nem érintett. 

A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása csak a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően történhet. A termőföld művelésből 
való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten valósítható 
meg. A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és 
újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint vonatkozó jogszabály tartalmi 
követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni kell. A talajtani 
szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el. Az újonnan igénybevételre kerülő 
területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos termőtalajt a talajvédelmi hatóság 
engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. A letermelt termőföldet a zöldfelületek 
kialakításához termőföld-terítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, 
vagy más területen fel lehet használni.  

Az új építések esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által 
engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható 

Zaj- és rezgésvédelem 

A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet (továbbiakban 
ZHR) előírásai határozzák meg. 

A ZHR rendelet szerint a zajvédelmi övezeti besorolás a jellemző területhasználat 
függvénye, de a közlekedésből származó zajterheléssel összefüggő zajvédelmi övezeti 
határértékeket a közlekedési létesítmény, mint zajforrás jellege is befolyásolja. A 
közlekedésből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a ZHR 3. 
számú melléklete tartalmazza: 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

     Határérték (L
Th

) az L
AM’kö

 megítélési szintre*  

(dB) 

  
 
 

Sor- 
szám 

   
  
  

Zajtól védendő 
terület 

   
  
  

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

 az országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjt őutaktól  és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** származó 
zajra 

   
az országos közúthálózatba 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 leszállóhelytől*** 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 
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 2.  Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek 
közül az oktatási 
létesítmények 
területei, és 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 közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő laza beépítésű kertvárosias 

lakóterületek megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint 
lakóutcától, átmenő forgalom nélküli kiszolgáló úttól származó zajra 55/45 dB nappal/éjjel 
értékek; gyűjt őút, országos összekötőút forgalmából származó zajra 60/50 dB 
nappal/éjjel értékek.  

A tervmódosítások közül a beépítésre szánt különleges sportterület bővítése járhat a 
gépjárműforgalom növekedésével, illetve a sportlétesítmények üzemeltetéséből, 
használatából eredő üzemi zajterhelés növekedéssel. A sportlétesítményeket feltáró Fő utca 
mentén a lakóingatlanok már beépültek. Zavaró mértékű zajterhelést okozó forgalom-
növekedésre nem kell számítani. A Fő utcán sebességkorlátozással, csendes burkolat 
kialakításával, nagyobb rendezvények idején a forgalom irányításával lehet a zajterhelést 
csökkenteni. A sportlétesítmények használata elsősorban a nappali időszakra 
koncentrálódik. Az éjszakai időszakot számottevő forgalom nem érinti. 

Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő laza beépítésű kertvárosias 
lakóterületek megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint 50/40 dB 
nappal/éjjel értékek. A lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű A-
hangnyomásszinteket a ZHR 4. számú melléklete tartalmazza. A tervmódosítással érintett 
területeken és a tágabb környezetükben jelenleg nincs környezetzavaró üzemi zajforrás és a 
tervmódosítás kapcsán sem várható ilyen területhasználat, létesítmény kialakítása. A 
sportlétesítmény zajvédelmi megfelelőségét a létesítményre vonatkozó műszaki adatok 
ismeretében, az engedélyezési tervek zajvédelmi munkarészében lehet igazolni. A rendezési 
terv szintjén annyi megállapítható, hogy a településrendezési eszközökben biztosított építési 
előírások, szabályozás alapján a zajvédelmi megfelelőség biztosíthatóságának keretei 
megfelelőek. 

Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő laza beépítésű kertvárosias 
lakóterületek megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály szerint 50/40 dB 
nappal/éjjel értékek. A lakóépületek helyiségeiben megengedett egyenértékű A-
hangnyomásszinteket a 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet 4. számú melléklete 
tartalmazza.  

A tervmódosítással érintett beépítésre szánt területeken, a lakóterületi környezetben 
üzemi zajforrás csak úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, ha az üzemi tevékenységből 
eredő zaj- és rezgésterhelés a védendő területhasználatú területeket, a védendő funkciójú 
épületek használatát nem zavarja. A lakóterületen vagy avval szomszédos gazdasági 
területeken folytatott gazdasági tevékenységből eredő zaj és rezgésterhelés nem okozhat a 
lakóterületen határérték feletti, zavaró mértékű környezeti hatást. A településszerkezeti és 
területi adottságok megfelelőek ahhoz, hogy ilyen jellegű környezeti konfliktusok ne 
alakuljanak ki, illetve megoldhatók legyenek.  
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Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a 
község területén kialakultak és adottak. A tervezett új beépítésre szánt területek, a tervezett 
különleges sportterület, a tervezett lakóterület, továbbá a belterülethez közeli 
mezőgazdasági területen tervezett lovas tanya is bekapcsolható a településen működtetett 
szervezett hulladékgyűjtés és szállítás rendszerébe. A szervezett szemétszállítást szolgáltató 
bevonásával az önkormányzat biztosítja. A települési hulladék mind a lakóterületekről mind 
a gazdasági területekről a szervezett szemétszállítás keretében gyűjthető. A hulladékok 
kezelése, lerakása a településsel szomszédos Bicske közigazgatási területén üzemelő 
Bicskei Regionális Hulladékkezelő (Rumpold szeméttelep) telepen történik.. A területek 
jellege szerint a heti egyszeri szemétszállítási gyakoriság elegendő.  

A korszerű hulladékgazdálkodási elvek teljesülése érdekében a település területén, így a 
tervezett különleges sportterületen és tervezett új lakóterületen is gondoskodni kell a 
keletkező hulladékok újrahasznosítását segítő szelektív hulladékgyűjtés és kezelés 
feltételeiről. A sportterületen keletkező zöldhulladék gyűjtése, elszállítása és újrahasznosítása a 
település szervezett szemétszállításának keretében is biztosítható, de a környezettudatos 
területhasználat elvei alapján a helyben komposztálás még kedvezőbb megoldás lehet.  

A mezőgazdasági üzemi területeken szintén jelentősebb mennyiségű, önállóan kezelendő 
zöldhulladék keletkezésével lehet számolni. Állattartás esetén az istálló trágya kezeléséről a 
vonatkozó előírások alapján kell gondoskodni. A trágyát a védendő beépített területek 
zavarása nélkül szabad tárolni, kezelni, újrahasznosítani. A trágya a mezőgazdasági 
területeken a talajvédelmi hatóság engedélyében előírt módon, az előírt időszakokban 
kijuttatva hasznosítható. 

A szennyvíz, mint hulladék a közműhálózattól távoli helyeken a környezetvédelmi 
hatóság engedélyével közműpótló vízzáró aknában gyűjthető és/vagy egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával helyben megtisztítható. A megfelelő 
minőségűre tisztított szennyvíz engedéllyel a felszíni vízfolyásba vezethető, illetve 
elszikkasztható. Közműhálózat rendelkezésre állása esetén új vízfogyasztó építmények 
rákötését az építéssel egyidejűleg, meglévő építményeknél a helyi rendelkezésekben 
biztosított türelmi időn belül szükséges kiépíteni. 

A területen keletkező, a települési hulladékokkal együtt nem gyűjthető és nem kezelhető 
veszélyes hulladékok elkülönített és biztonságos gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról a 
hulladék tulajdonosának gondoskodnia kell. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és 
elszállítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet.  

Közművesítés és hírközlés  
Jelenlegi közműellátás összefoglaló értékelése 

Felcsút az M1-es autópálya mentén, annak közelében fekvő Fejér megyei település, 
amely Pest megye határa közelében fekszik. A település nagyon kedvező térségi 
elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai, változatos topográfiai, természeti és területi 
adottságai hatására intenzíven fejlődik. A közelmúltban megvalósított telekosztásokkal 
bővítették lakóterületét, tovább növelve befogadó készségét és fejlesztették műszaki 
infrastruktúra ellátottságát, közműellátását is.  

A település már beépített területén a teljes közműellátás mindenhol rendelkezésre áll, 
amelynek keretében biztosított a vezetékes ivóvíz ellátás, a közcsatornás 
szennyvízelvezetés, a villamosenergia ellátás, a gázellátás és az elektronikus hírközlés, a 
csapadékvíz elvezetés pedig nyílt árokrendszerrel megoldott. A felszíni vizek befogadója a 
település területén áthaladó vízfolyás, a Váli-víz.  
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A közművek vonatkozásában figyelmet kell még fordítani a villamosenergia ellátás 

vezetékeinek és a vezetékes hírközlési hálózatnak a föld feletti elhelyezésére, amely 
kedvezőtlenül befolyásolja a település arculatát.  

Közműellátottság 

Felcsút közműellátottságának vizsgálatára pontos számszerű adatok a statisztikai 
évkönyvekből állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló évkönyv a 2010-es, 
amely közműellátottság vonatkozásában a 2011. január 1-i állapotot rögzíti. A település 
közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy azóta a 
közművesítettség mértéke valamelyest növekedhetett. 

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának 100 
%-a rendelkezik villamosenergia ellátással. (A statisztikai adatok számszerűen 100 % feletti 
ellátottságot jeleznek, de ismert, hogy az adatok a villanyórák számát tartalmazzák és több 
háztartás rendelkezik két órával, valamint a kiskerteknél, a szőlőnél is van villamosenergia 
ellátás és ezek torzítják a statisztikai adatokat. E vonatkozásban a szolgáltató adatközlése a 
mértékadó, amely szerint az ellátottság 100 %.)  

Az egészséges vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített területen valamennyi utcában 
(16,9 km) kiépült, a vízvezeték kiépítettség majdnem 100 %-osnak tekinthető. Az ivóvízzel 
ellátott lakások száma 688 volt, ez a település lakásállományának 2011. január 1-én 98,1 %-
a volt. A településen a 98,1 %-os vezetékes ivóvíz ellátottság mellett 8 db közterületi 
kifolyó üzemel. A vezetékes ivóvíz bekötéssel nem rendelkező telkek (3, kb 35 fő) 
vízellátása saját házi kútból, talajvízből, az első vízadó rétegből nyert vízzel történik, amely 
a jellemző talajszennyezettség hatására már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek.  

A településen a statisztikai nyilvántartásban 14,9 km közcsatorna hálózat meglétét jelzik, 
hálózati szempontból minden beépített utcában megépült a szennyvízcsatorna. Ugyanakkor 
a közcsatorna hálózatra csatlakozó lakások száma (525) aránya 74,9% volt 2011. január 1-
én. Ez a mutató jelzi, hogy a településen még mintegy 176 lakás, kb. 460 fő tekinthető 
ellátatlannak. A közcsatornára nem csatlakozó lakások a keletkező szennyvizüket saját 
egyedi gyűjtőmedencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlat szerint döntő hányadba 
szikkasztóként üzemelnek. Ez a település egyik szennyező forrása, hisz naponta közel 25  
m3 szennyvíz talajba szikkasztását jelzi. A vezetékes ivóvíz ellátottság és a közcsatornára 
való rákötöttség közötti különbség a "közműolló", amelynek nyitottsága mutatja a 
környezetterhelés mértékét. A szennyvíz okozta szennyezés felszámolása nagyon fontos, 
mivel a település fokozottan érzékeny, nyílt karszt területen fekszik.  

A közműellátottság elemzésénél is ki kell emelni a felszíni vízelvezetés vonatkozásában, 
hogy a nyílt árkos vízelvezetés az elmúlt években település teljes területén kiépült. 

Az automatikus üzemvitelű hőellátást biztosító vezetékes földgázellátás a beépített 
területen szinte valamennyi utcában megépült. A földgázzal ellátott lakások száma 522 volt, 
ez a település lakásállományának 2011. január 1-én 74,5 %-a volt. A településen a földgázt 
igénybe vevő ingatlanok száma meghaladja a közcsatornát igénybe vevő ingatlanok számát, 
amely azért kedvezőtlen, mert a földgázzal rendelkező háztartások vízfogyasztása nagyobb 
a földgázzal nem rendelkező háztartásoknál, s így valószínűsíthetően nagyobb a szennyvíz 
okozta környezetterhelése, talaj-, talajvíz szennyezése is. Természetesen a 
levegőszennyezése viszont kisebb a hagyományos tüzelőanyagot hasznosító 
háztartásokénál. 
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A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is 
lehetőséget nyújt. A település közüzemi ivóvízhálózatával 60,3 ezer m3 vizet szolgáltattak 
2010-ben a lakosság számára. Ez alapján a lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás 
éves átlagban 90,21 l/fő,nap, amely figyelembe véve a helyben foglalkoztatottság és ingázás 
arányát, az ingázás túlsúlya ellenére, amely során a településen kívüli vízfogyasztás is 
jelentős, nem kevés. A lakosság helyben tartásának növelése esetén a napi szociális 
vízfogyasztás éves átlagban meg fogja haladni a 150 l/fő,nap értéket, amely jelzi, hogy a 
meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvést figyelembe véve is, számolni kell 
a vízigény növekedésével.  

A település lakossági villamosenergia fogyasztása 2269 MWh volt 2010-ben. Az egy 
lakásra jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztása 248,1 kWh-t. Ez az érték -figyelembe 
véve a földgáz ellátottság mértékét is- várhatóan még növekedni fog. A háztartások 
kedvező, korszerű felszereltségének növelhetősége érdekében a távlati igények 
meghatározásánál a további várható fajlagos növekedési trendet is figyelembe kell venni. 

Összegezve Felcsút közműellátottságának jelenlegi állapotát meg kell állapítani, hogy az 
ellátottság mennyiségi vonatkozásban a településen igénykövető, a hasonló településekhez 
viszonyítva nagyon kedvező. A közműszolgáltatással szemben lassan a minőségi igények 
válnak követelménnyé.  

A közműellátottság értékelése fontos iránymutató a közműfejlesztési feladatok 
meghatározásában. 

Közműfejlesztési javaslat 
Felcsút kedvező földrajzi elhelyezkedése, jó közlekedési lehetősége, valamint a térségi 

kapcsolati adottságai hatására az elmúlt években is és várhatóan a jövőben is átlag felett 
fejlődik.  

Az elmúlt évek statisztikája is jelzi, hogy folyamatosan érkeznek és várhatóan érkezni 
fognak letelepedni szándékozók. Míg országosan a települések a negatív természetes 
szaporodás és az elvándorlás gondjával, a települések népesség vesztésével küzdenek, addig 
Felcsút népességnövekedése évek óta pozitív, 2010-ben is 43 fővel nőtt a népessége. A 
fejlesztési koncepció -visszafogással is- 20-30 fő/év növekedési rátát jósolt a település 
fejlődésére. A település Önkormányzata ezért szükségesnek tartja, hogy a település 
szabályozottabb fejlődését elősegítve, az érkezők számára úgy biztosítson helyet, hogy a 
településen élők életkörülményei ne romoljanak.  

A településnek, a lakónépességének helyben tartására, az alvótelepülés kialakulásának 
elkerülése érdekében munkahely kínálattal is kell rendelkezni.  

A településrendező az önkormányzati igények alapján megvizsgálva a település 
fejlesztésbe vonható területeit, azok intenzívebb hasznosításával, illetve javasolt 
funkcióváltásával a belterületén, illetve a beépítésre szánt területein új 450-500 lakás 
építhető a be-, illetve letelepülők számára. Lehetőséget biztosít továbbá intézmény 
ellátottság növelésére, településközpont fejlesztési igények kielégítésére, munkahely-
teremtésre kereskedelmi-szolgáltatási célú gazdasági terület kijelölésével. Sport, rekreáció, 
szabadidő hasznos eltöltésére is jelöl ki különleges területet. A beépítésre nem szánt 
területeken is a területek hasznosításához szükséges építési lehetőségeket szabályozza. A 
település gazdaságosabb üzemeltetését segítve, lehetőséget kínál a megújuló energiaforrások 
hasznosítására is. 

A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi 
igények kielégítésére a fejlesztési-területek megfelelő közműellátását kell biztosítani.  
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A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen már csak a teljes közműellátás 
biztosításával adható építési engedély. A teljes közműellátáshoz a már beépített, a beépítésre 
szánt területen a vízellátást (ivóvíz és tűzivíz ellátást), a közcsatornás szennyvízelvezetést, a 
biztonságos felszíni vízrendezést, a villamosenergia ellátást és a földgázellátást, valamint a 
vezetékes hírközlést kell biztosítani.  

A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is 
elsődlegesen csak a belterületi közműhálózathoz csatlakozóan teljes közműellátással 
engedélyezhető területfejlesztés. A központi belterülettől, illetve a közművesített 
területektől távolabbra eső területen építési engedély a szabályozási előírásokban a 
közművekre vonatkozó előírások teljesítése esetén adható. 

A cél, hogy fokozatosan a település teljes közigazgatási területén biztosítható legyen a 
teljes közműellátás lehetősége és építkezést, területfejlesztést engedélyezni nagyobb 
távlatban már csak a környezet, a karszt vízbázis védelmét fokozottabban biztosító teljes 
komfortot nyújtó teljes közműellátás kiépítésével lehessen. 

A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kellene tekinteni a település 
meglevő beépített területeinek (lakó-, intézményi, gazdasági hasznosítású területen 
egyaránt) a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat 
kellene pótolni. Mint ahogy azt a közművizsgálatok feltárták, ellátottsági hiányosságokból 
eredő, mennyiségi igények kielégítésére vonatkozóan már kevesebb a feladat, mivel Felcsút 
már jelenleg is a jól közművesített települések közé tartozik.  

A hiányosság az utcaképet alakító-rontó villamosvezetékek és hírközlési hálózat 
tartóoszlopai, a főutcától távolabbra eső utcákban az irányfény szintű közvilágítás, amely 
már a közművesítés esztétikailag igénytelen műszaki megoldásával összefüggő hiányosság. 
Ezek a hiányosságok jellemzően un. minőségi hiányosságok, amelyeknek megoldása az 
esztétikai igények kielégítésével vonható össze. 

A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés 
során új beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a 
megoldása. Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra 
jelölt területeken már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a 
megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén 
engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy közműhiányos terület ne alakuljon ki.  

A fejlesztési területek, új közműigénylők közműellátása mellett a már beépített 
területeken jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni.  

A település szerves részévé váló fejlesztési területek távlati új igénye összesítve és a 
meglevő beépítés várható igénynövekménye összesítve (kerekítve): 

    Meglevő Új beép.fejl.  ÖSSZESEN 
    beépítés új igények  kerekítve! 
     igény növ.    
Vízigény m3/nap:  100  1150   1250 
Keletk. szennyv m3/nap:  150  1050   1200 
Villamosenergia ig. kW: 2500  20300   22800 
Földgázigény Nm3/h: 300 7100  7400 

Ezek a prognosztizált igények a településtervező által a település adottságait figyelembe 
vevő lehetőségek alapján, nagyobb távlatra javasolt fejlesztések teljes megvalósulása és a 
már beépített területek igényesebb teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne. 
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Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre alkalmas adatok és a 
gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására szolgálhatnak, 
valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére szolgálnak nagytávlati 
iránymutatásul. 

Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen többlet igényeknek ténylegesen 
kielégítendő igényként reálisan a kb a 10 %-ának a jelentkezése várható, a tervezés 
távlatában pedig kb. 30 %-a. Így a reálisan kielégítendő igény összesen: 

            víz  csatorna vill.e.  földgáz  
            igény  igény  igény  igény  
         m3/nap               m3/nap kW  Nm3/h   

    távlati összes         1250               1200      22800             7400   

    rövidtáv  kb 10%           125              120    2280                 740   

    terv távlat  kb 30%           375               360    6840     2220   

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az 
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények 
felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

Reálisan az üzemeltetők a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített 
területekhez közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését különösebb külső hálózatfejlesztési 
igény nélkül ki tudják elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új 
bekötővezetékekkel, vagy az elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új 
bekötővezetékek segítségével. Az újabb beépítésre javasolt területeken kell komolyabb 
külső hálózatfejlesztési, bázisfejlesztési igénnyel megoldani a közműellátást. A ténylegesen 
jelentkező építési, funkcióváltási igényhez igazodóan a továbbtervezés során kell a 
szükséges közműhálózat fejlesztést meghatározni. 

A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az 
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények 
felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladatként kell említeni az esztétikai 
igények kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének, az igényesebb 
életkörülmény növelését szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és 
közterületek állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. 
századhoz illő, a jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő közterületi 
használatot kell biztosítani, amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb 
rendezettségű, fokozottabb környezetvédelmet biztosító megoldását kell előtérbe helyezni. 
Az útburkolat kiépítésével-rekonstrukciójával egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést úgy 
megoldani, hogy a legkevésbé veszélyeztesse a karsztvíz bázist.  

A vízvisszatartásról telken belül kell gondoskodni, ahol a kellő figyelem a talajba 
szikkadó víz minőségének ellenőrzésére elvárható, az esetleges szennyezés elkerülhető. A 
közterületi közlekedési felületekről elfolyó vizek közvetlen talajba szikkasztását viszont a 
belterületen, beépített környezetben meg kell akadályozni. Ezt a most kiépített burkolt nyílt 
árkos rendszer megoldja.  

A közterületen a közlekedési felületekről elfolyó vizek talajba szikkasztásával okozható 
szennyezés elkerülésére a zárt csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése jelent kellő 
garanciát. A zárt csapadékvíz hálózattal összegyűjtött vizek élővízbe vezetése előtt 
kezelhető, megtisztítható, s ezzel a környezet védelme biztosítható.  
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A zárt csapadékvíz elvezető rendszerhez tartozó kiemelt járdaszegély kontúros útnyomvonal 
vezetést eredményez, amely rendezettebb arculati megjelenést eredményez. A zárt 
csapadékvíz csatornás elvezetés jelentős karbantartási költségmegtakarítást, 
területgazdálkodási előnyöket is jelent. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna által 
felszabaduló terület utcafásításra hasznosítható, amely a látványjavításon túl, a 
mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja, ezért az újonnan beépítendő területi 
egységeken már az új utak mentén a zárt csapadékcsatornás csapadékvíz elvezetés 
megvalósítását javasoljuk.  

A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlesztési igénye is, 
amelyhez hozzá kell járulni a közművek megjelenésének a javításával. E vonatkozásban 
különösen az energiaellátás és a vezetékes hírközlés területén jelentkeznek feladatok. Az 
energiaellátás vonatkozásában figyelembe kell venni, hogy a teljes összkomfortot biztosító, 
környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás iránti igényeken túl, az esztétikai igények 
is fokozatosan előtérbe kerülnek. A közműfejlesztések során távlatban előtérbe fog kerülni 
az utcaképet rontó szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és vezetékes 
hírközlési rendszerek látványjavítási igénye is. Ezért a villamosenergia ellátás hálózatainak 
és a vezetékes hírközlési hálózat település szintű föld-kábelesítésének távlati célkitűzéseivel 
is foglalkozni kell. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását szorgalmazza a jósolt és már 
tapasztalt klímaváltozás is, hiszen a várható szélsőségesebb időjárás, a várható szélerősödés, 
a már előforduló orkános jellegű széljárás mellett, a hálózatok föld alatti elhelyezése 
nagyobb üzembiztonságot ígér. 

A területfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, az új fogyasztók 
közműigényeinek - mennyiségi új többlet igények - kielégítését a szolgáltatók vállalják, 
gondot a közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye okozza, amelyet a 
privatizált, gazdasági érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak elfogadni. A 
villamosenergia (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes hírközlési 
hálózatok telepítésében a privatizált üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, s valóban 
többlet költséggel járó, föld alatti kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a 
település szabályozási tervének, amelyben ha előírásra kerül és az, helyi építési 
szabályzatként elfogadást nyer, akkor rendeleti hátteret, törvényi alapot nyújt a 
Polgármesteri Hivatalnak a szolgáltatókkal szemben elvárt igényesebb közműfektetés 
megkövetelésére. 

Vízellátás 
Felcsút közműves vízellátása a jelenlegi meglévő létesítmények ellátására megoldott, a 

belterületén a vezetékes ivóvíz hálózat minden utcában kiépített. 
Alapbázis szempontjából a tágabb térség vízellátása a BIRV (Bicskei Regionális Vízmű) 

rendszeréről történik. A BIRV rendszere Tatabányától Biatorbágyig van kiépítve, erről a 
rendszerről történik Szár, Óbarok, Bicske, Mány, Zsámbék, Szomor, Tök, Perbál, Budajenő, 
Páty, Biatorbágy, Herceghalom, Etyek, Felcsút és Alcsútdoboz vízellátása. A rendszernek 
több alapbázisa van, ezek egy részben a rendszer különböző kisebb vízbázisai (Csabdi, 
Zsámbéki, Felsőörsi, stb.), másrészben a nagy vízadó képességű vízbázisa, a tatabányai 
XIV/a karsztakna. A BIRV rendszere a különböző vízbázisokból kitermelt ivóvizet juttatja 
el a regionális hálózatán keresztül a rendszer által ellátott településekig. Mind a kisebb helyi 
kutak, mind a tatabányai akna kutak által kitermelt vízmennyiség jelentős mennyiségű 
tartalékkal rendelkezik. 

A regionális rendszer fő NÁ 500-as gerincvezetékéből egy NÁ 500-as méretű vezeték 
ágazik le Újbarok, Szár, Felcsút és Alcsútdoboz ellátására. Erről a regionális vezetékről 
ágazik le egy NÁ 300-as vezeték Újbarok, Szár, Felcsút számára, majd arról egy NÁ 100-as 
Felcsút ellátására. 
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A vezetékkel a Sportpálya mellett felépített 200 m3-es (túlfolyószint: 200,8 mBf) 
víztoronyba juttatják az ivóvizet, majd abból táplálják be a település vízellátó hálózatát. A 
hálózatban a víznyomást az ellennyomó tározóban tárolt víz szintje határozza meg, a 
víznyomás az egész településen megfelelő. A települési ellátó hálózat fő gerincvezetéke a 
Fő utca nyomvonalú NÁ 150-es méretű gerincvezeték, amelyről a kisebb utcák ellátó 
vezetékei leágaznak. Az ellátó vezetékek mérete NÁ 100-as és NÁ 80-as méretű, az ellátó 
hálózat zömmel körvezetékes rendszerű, de a kifelé futó utcáknál előfordulnak ágvezetékek 
is.  

A felcsúti ellátó hálózat és a 200 m3-es víztározója a Székesfehérvár központú Fejérvíz 
Zrt. Bicskei Üzemmérnökség kezelésében van.  

A tervezett új fejlesztések teljes körű megvalósulása esetén 1150 m3 többlet vízigény 
prognosztizálható, amely reális fellépése azonban csak hosszútávon várható. A rövidtávon 
fellépő többlet igény csak 115 m3/nap, míg a tervezés távlatában fellépő igény 375 m3/nap.A 
tervezés távlatáig reálisan várható többlet vízigényt a Fejérvíz Rt. a meglévő alapbázisáról 
és a meglévő hálózatról ki tudja szolgálni.  

A tervezett bővítések ellátására a település meglévő vízellátó hálózatáról leágazó 
vezetékekkel lehet a hálózatot bővíteni a tervezett közterületi utak nyomvonalán. A 
hálózatbővítéseket úgy kell elvégezni, hogy az új vezetékek lehetőleg körvezetékes 
rendszert alkossanak. Az új vezetékekre a szabványban előírt módon és sűrűségben föld 
feletti tüzivíz csapokat kell felszerelni. 

Vízelvezetés 

Szennyvízelvezetés  

Felcsúton a szennyvizek korszerű elvezetésére és tisztítására az elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatorna hálózati rendszer 2002 év végére kiépült. A településen a 
szennyvízcsatorna hálózat gravitációs rendszerű, azokon a területeken, ahol azt a település 
topográfiai adottságai szükségessé teszik, átemelő berendezések és nyomóvezetékek 
üzemelnek. A szennyvízcsatorna hálózattal elvezetett szennyvizeket a körzet kistérségi 
szennyvíztisztító telepén tisztítják meg. A szennyvíztisztító telep Újbarok területén épült 
meg 2000-ben, a telepre még Szár, Újbarok, Alcsútdoboz és Tabajd területéről is érkezik 
szennyvíz. 

A szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai fokozatú technológiával rendelkezik, a 
biológiai fokozat eleveniszapos, mély levegőztetéses, anaerob anoxikus (OMS rendszerű) 
technológia. A telep tisztító kapacitása 600 m3/nap. A telepen megtisztított szennyvizek 
befogadója a Váli víz. A telep tisztító kapacitása hidraulikai szempontból 600 m3/nap, 
biológiai tisztítás szempontjából mára kiterhelté vált. Ez a tény az elmúl évtized 
csatornahálózat építései és a rákötések miatt következett be. A telep az előírt befogadói 
paramétereket a fent leírt biológiai tisztító kapacitás kiterheltsége miatt időnként nehezen 
tudja tartani. A telep bővítéséről az érintett Önkormányzatok és az üzemeltető Fejérvíz Zrt. 
közötti egyeztetések, a megállapodás folyamatban van, a bővítés megoldása rövidesen 
várható.  

A tervezett területfejlesztések teljes megvalósításakor, valamint a hálózatra még nem 
kötött ingatlanok hálózatra kötésekor a településen 1200 m3/nap többlet szennyvíz fog 
keletkezni, amely elvezetéséről és tisztításáról kell gondoskodni. Természetesen a tervezés 
távlatáig reálisan ennek csak töredéke fog jelentkezni. Szennyvízelvezetés szempontjából 
rövidtávon 120, míg tervezés távlatában 360 m3/nap szennyvíz kezelését kell megoldani. A 
szennyvíztisztító telep a fent leírtak szerint jelenleg nem tudja fogadni, de a telep bővítése 
esetén már a többlet szennyvizeket is a már felbővített szennyvíztisztító telepre lehet 
vezetni.  
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A szennyvizek elvezetése szempontjából az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna 
hálózatot a település teljes területén, az összes fejlesztés utcájában tovább kell építeni és így 
a hálózat által elvezetett szennyvizeket a szennyvíztisztító telepre kell juttatni. A hálózatot 
úgy javasoljuk kialakítani, hogy a gravitációs csatornákat a terepadottságoknak megfelelően 
optimálisan lehessen kialakítani.  

A topográfiai viszonyokhoz igazodóan a szükséges helyeken átemelő berendezéseket kell 
telepíteni, amelyekből nyomóvezetékekkel juttatják el a meglévő befogadóig a 
szennyvizeket. A csatornák építésére el kell készíttetni a vízjogi létesítési engedélyezési 
terveket és azokat a hatóságokkal jóvá kell hagyatni.  

Meg kell jegyezni, hogy a szennyvízcsatornákba csak olyan szennyvizeket szabad 
bevezetni, ami a közcsatornába vezethetőség hatóságilag előírt paramétereinek megfelelnek. 
Abban az esetben, ha a kibocsátott szennyvíz paraméterei ezeket meghaladják, akkor a 
szennyvizek telken belüli előtisztításáról gondoskodni kell (homokfogó, zsírfogó, stb.) 

Csapadékvízelvezetés 
Felcsúton a csapadékvizek elvezetésére nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer épült 

ki. A nyílt árkok befogadói a belterületi nagyobb árkok, amelyek végül a Váli vízbe vezetik 
a csapadékvizeket.  

A felszíni vízrendezési problémák megoldására a Váli völgy mentén lévő települések a 
Váli völgy vízrendezését határozták el. A munkálatokat 2002 tavaszán kezdték meg. Az új 
árkok zömmel a korábbi meglévő nyílt árkok nyomvonalain épültek meg, de ott már 
hidraulikai szempontból összehangoltan épültek ki. A csapadékvizeket az új árkok, néhány 
helyen zárt csapadékcsatornák a vizeket biztonságosan tudják már elvezetni a befogadó 
vízfolyásokba, végül a Váli-vízbe.  

A belterületi lakóterület növekedések, illetve az ebből eredő burkolt felület-növekedés 
miatt az elvezetendő csapadékvíz mennyisége távlatban, azok megvalósulása után meg fog 
nőni. A többlet csapadékvizek elvezethetősége érdekében a nemrég kialakított vízelvezető 
rendszert felül kell vizsgálni és azon a szükséges beavatkozásokat el kell végezni.  

Felcsúton a frekventált központi területeken hosszú távon a csapadékvíz elvezetést zárt 
csapadékcsatorna rendszer kiépítésével javasoljuk megoldani. A zárt csapadékcsatornákkal 
esztétikus, kis karbantartás igényű csapadékvíz elvezetést lehet biztosítani. A zárt 
csapadékcsatorna helyigénye jóval kisebb a nyílt árokénál, a felszabaduló helyen parkolók 
létesítését, útszélesítést, utcafásítást tesz lehetővé, valamint a mikroklíma javításán túl 
jelentős látványjavítást is eredményez. A környezetvédelmi előnyök mellett, hosszútávon a 
kisebb karbantartási költségei miatt jelentős költség megtakarítást eredményezhet. 

Az újonnan beépítendő területen az útépítéshez csatlakozóan kell a felszíni vízrendezést 
megoldani. A beépítésre szánt területeken, az új fejlesztések megvalósításával azonban 
egyidejűleg már zárt csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése célszerű. A csapadékvíz 
csatornahálózatot az úthálózattal egyidejűleg kell kiépíteni, annak csatolt beruházásának 
kell tekinteni. 

A zárt csapadékvíz csatornahálózattal történő csapadékvíz elvezetés környezetvédelmi 
előnye, hogy az esetleges szennyeződött csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt mód 
van a víz tisztítására. Ezért a csapadékvíz csatorna élővízbe történő bevezetése előtt 
hordalékfogó műtárggyal védeni lehet az élő vízfolyásokat. 

A csapadékvizek szénhidrogén származékokkal való szennyezése nagyon ártalmas a 
környezetre, ezért nagyobb szénhidrogén szennyezésnek kitett felületeken kiemelt 
járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz a talajba ne mossa a szennyeződést. A 
szennyezett burkolatról összegyűlő csapadékvizet benzin- és olajfogó műtárgyon keresztül 
lehet a befogadóba vezetni.  
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Meg kell említeni, hogy különösen a foghíjként létesítendő beépítésnél, ahol a 
burkoltsági arány növekedéséből származó növekedő elvezetendő csapadékvíz 
továbbvezetését egész a végbefogadóig történő felülvizsgálattal ellenőrizni kell. 

A település jelentős hányadán a csapadékvíz elvezetését reálisan hosszabb távon is nyílt 
árkos vízelvezetéssel biztosítják. Ez esetben a nyílt árok kialakítása is csak úgy 
kivitelezhető, ha az valóban vízelvezető rendszerként működik és szállítja az összegyűlő 
vizeket a befogadóig. A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózatban sem 
maradhatnak pangó vizes szakaszok, ezért a nyílt árokhálózat is csak hidraulikailag 
méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét 
nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy az, víz-
visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Egy telekre csak és 
kizárólag egy áteresz létesíthető (gépkocsi és gyalogos beközlekedést is figyelembe véve!). 
Az áteresz szélessége telkenként nem lehet 3,5 m-nél nagyobb. A kocsi behajtó kerékfogó 
szegélye 10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi behajtó felszínéről és 6 cm-nél nem 
lehet szélesebb a szegély. A nyílt árok fenekét és max 50 cm magasságig az oldalát szint-, 
medertartás és a karbantarthatóság érdekében célszerű burkolni. A talajminőség 
függvényében 1-3 %-ot meghaladó lejtésű árkot csak teljes szelvényében burkolt árokként 
szabad kialakítani a meder erózió elkerülése érdekében. Ezt meghaladó lejtésű terepen 
kialakítandó árok csak lépcsőzéssel alakítható ki. 

Energiaellátás 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a 

földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata, bár a vezetékes 
földgáz megjelenésével párhuzamosan szorul ki általában a települések energiaellátásából, 
még ma is jelentős szerepet töltenek be a települések, így Felcsút energiaellátásában is. 

A földgáz megérkezése gyökeresen megváltoztatta a település korábbi energiaellátását. A 
villamosenergia továbbra is a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését 
szolgálja. A földgáz komplex hasznosításával a termikus energiaigények teljes körű 
kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet erősebben szennyező nem vezetékes 
energiahordozók szerepét. 

A termikus hőellátás épületenként, lakásonkénti, vagy lakóhelyiségenkénti ellátási 
móddal építhető. Meg kell azonban említeni, hogy olyan lakó helyiségben ahol csak egy 
ablak van, az ablak alá parapet-konvektort telepíteni nem szabad, mert kedvezőtlen légköri 
viszonyok esetén szellőztetéskor az égéstermék visszaáramolhat a helyiségbe, amely az 
egészséget károsítaná. Ha a szobának csak egy ablaka van, akkor csak kéménybe kötött 
konvektor elhelyezése engedélyezhető. 

A nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj használata termikus célra 
egyaránt jellemző a vezetékes gázzal el nem látott területen. A PB használata, szintén a 
gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. A kistartályos PB 
gázzal, a vezetékes gázzal el nem látott területen, a PB gáz komplex hasznosításával a 
vezetékes gázzal azonos komfort biztosítható. 

Távlatban, a környezetvédelmi igények fokozottabb kielégítése érdekében, célul tűzendő 
ki a beépített, illetve beépítésre szánt területen a nem vezetékes energiahordozók 
használatának a fokozatos megszüntetése. A vezetékes energiahordozók hálózat-
fejlesztésénél, annak paramétereinek a meghatározásánál az érintett terület teljes 
elláthatóságát kell biztosítani. A településen a várható távlati energiaigények számításánál a 
település energiaigényeinek 100 %-os vezetékes energiahordozókkal való kielégítési 
lehetősége került figyelembe vételre. 
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A település tervezett új létesítményeinek energiaellátására világításra és erőátvitelre a 
villamosenergia, fűtés, használati melegvíz termelés és főzési célra a földgáz került 
figyelembe vételre, ennek az energiaellátási struktúrának megfelelően kell a 
közműhálózatokat fejleszteni. 

A megújuló energiahordozók közül a szél és a napenergia hasznosítás lehetőségét kínálja 
a település természeti adottsága. A geoenergia, a termálvíz előfordulás lehetőségét is jelzik 
az átfogó tervek, illetve a korábbi tanulmányok. A termálvíz hasznosítása fürdési célra 
javasolható, így az idegenforgalmi fejlesztés egyik mozgató rugója lehet. A termálvíz 
közműkénti hasznosítása nem javasolt. 

A meteorológiai adatok jelzése szerint a településen hasznosítható a magasabb -2000 órát 
megközelítő - napos órák száma. A megújuló energiahordozók hasznosítása, mivel 
időjárásfüggő, a vezetékes energiaellátás beruházását nem csökkenti, csak a hagyományos 
éves energiahordozó felhasználást befolyásolja, csökkenti.  

Villamosenergia ellátás 
Felcsút villamosenergia ellátásának szolgáltatója az EON-ÉDÁSZ Zrt. A település 

villamosenergia ellátása a szolgáltató Bicskei 120/20 kV-os bázisáról indított 20 kV-os 
középfeszültségű gerinchálózatáról történik. Az alállomásról táplált 20 kV-os hálózat fűzi 
fel a településen belül elhelyezett fogyasztói transzformátor állomásokat, amelyről induló 
kisfeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a fogyasztók kiszolgálása. A közép- és 
kisfeszültségű hálózat is oszlopokra fektetve üzemel, a fogyasztói transzformátorok is 
többnyire oszlopállomások.  

A várható jelentősebb villamosenergia igény növekedés kielégítését a meglevő hálózati 
rendszerről háttérfejlesztés nélkül biztosítani nem lehet. Az ellátás bázisának távlatilag is a 
Bicskei alállomás tekinthető, amelyben a megfelelő bázisfejlesztéssel biztosított többlet 
kapacitással, az alállomástól indított új középfeszültségű hálózat létesítésével a 
villamosenergia igénynövekedés kielégíthető. 

A rövidtávon várhatóan a transzformátor kapcsokra vetítetten fellépő 2,28 MW 
villamosenergia igény valószínűleg a meglévő hálózati rendszerről biztosítani lehet. A 
tervezés távlatáig a transzformátor kapcsokra vetítetten fellépő 6,84 MW, hálózati 
egyidejűséget figyelembe véve alállomás szinten fellépő 3 MW, illetve a nagyobb távon a 
transzformátor kapcsoknál fellépő 22,5 MW, illetve az alállomásnál fellépő 10 MW összes 
többlet villamosenergia igényt már csak a megfelelő alállomás kapacitás bővítés és új 
középfeszültségű kábelkörök létesítésével lehet kielégíteni. 5-6 MW igénylépcsőnként új 20 
kV-os kábelkör kiépítése szükséges.  

A létesítendő új kábelkörök fűzik fel a fejlesztési területen belül elhelyezendő 
transzformátorokat. Kábelkörönként 1 MW kapacitású transzformátorok elhelyezési 
lehetősége esetén 6 fogyasztói transzformátor állomás telepítési igénye prognosztizálható. A 
transzformátor állomáshelyeket úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű 
transzformátor gép befogadására is megfeleljen. A várható távlati fajlagos igénynövekedést 
egyszerű kapacitás növelő gépcserével meg lehessen oldani. A transzformátorokról induló 
kisfeszültségű elosztóhálózatról lehet az egyes fogyasztók ellátását megoldani. 

(Meg kell jegyezni, hogy település arculatformálásánál, esztétikai igényeknek megfelelően 
kedvezőbb lenne a közép- és kisfeszültségű hálózatot földkábelekkel kivitelezni, az 
oszloptranszformátorok helyett épített állomásokat telepíteni és közvilágítást is -a jelenleg 
kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt- lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel 
megoldani. Ezek természetesen többletköltséget jelentenek, korábban a többletköltségeket csak az 
igényesebb arculat, az urbánusabb megjelenés ellensúlyozta, ma már az érezhető klímaváltás okozta 
viharos méretű szelek esetén a fokozottabb  üzembiztonságot eredményezi a hálózatok föld alatti 
elhelyezésével vállalt többletköltség.) 
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Első lépésként az új beépítésű fejlesztési területeken célszerű az új hálózatokat már 

földkábeles fektetési móddal kivitelezni és azt követheti a rekonstrukcióra érett szakaszok 
földkábeles átépítése. Ezzel a nagytávlatra elérhető lesz, hogy település szinten eltűnhessen 
a "dróthálózat" és tér nyíljon a kedvezőbb utcafásításra, utcabútorozásra, biztosítva ezzel a 
szélsőségesebb időjárás hatásainak kompenzálását. 

A település közvilágításának is követni kell a területfejlesztést. A közlekedés biztonság 
szolgálatán kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a 
közvilágításnak. A fejlesztési területek közvilágítására kábelhálózatot kell kiépíteni, amely a 
lámpatestek energiaellátását biztosítják. A lámpatestekben csak energiatakarékos fényforrás 
használható. A lámpatestek, illetve a fényforrás magasságával az utcák-közterületek 
hangulatát lehet alakítani. 

Földgázellátás 
A település termikus célú energiaellátásának beruházási és üzemeltetési szempontból is 

optimális energiahordozója a földgáz lehet. Vele automatikus üzemvitelű, jól szabályozható, 
egyedi hőtermelő berendezésekkel önálló, független hőellátási mód alakítható ki. 

A település földgázellátását az E-ON-DDGÁZ Zrt. biztosítja.  

A település gázellátása a Váli patak menti települések ellátására kiépített, az un. Zalai 8''-
os 6 bar-os vezetékről táplált nagy-középnyomású regionális gerincvezetékről történik. A 
helyi bázisa a település déli részén létesített gázfogadó és 6/3 bar-os nyomáscsökkentő 
állomás. A gáznyomáscsökkentőtől induló 3 bar-os középnyomású elosztóhálózatról táplált 
bekötővezetékek szállítják a gázt az egyes telkekre. A telkekre egyedi, házi 
nyomásszabályozókat telepítettek, amely  segítségével állítják elő a kisnyomású gázt és 
azzal elégítik ki közvetlen a fogyasztói igényeket. 

A település korszerű, környezetbarát termikus energiaellátása biztosítható a komplex 
földgázellátással. A földgáz alkalmas egyedi berendezésekkel, jól szabályozható, 
automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó ellátás biztosítására. Fűtésre, használati 
melegvíz termelésre és főzésre egyaránt energiatakarékosan, gazdaságosan hasznosítható. 

A tervezett új fejlesztések teljes körű megvalósulása esetén 7400 nm3/óra többlet 
gázigény prognosztizálható, amelynek reális fellépése azonban csak nagyobb távon várható. 
A rövidtávon fellépő többlet igény 740 nm3/óra, míg a tervezés távlatáig fellépő igény 2220 
nm3/órára prognosztizálható. Ezt a tervezés távlatáig reálisan várható többlet gázigényt a 
DDGÁZ Zrt. a meglévő alapbázisáról és a meglévő hálózatáról biztosítani nem tudja, mind 
hálózati, mind pedig háttérfejlesztési beavatkozásokat is várhatóan el kell végezni az 
igények kielégítésére. 

A közelmúltban életbe léptetett szolgáltatási rendelet értelmében a szükséges 
háttérfejlesztést a szolgáltatónak saját beruházásként kell kivitelezni és a fogyasztó 
csatlakozási díj fejében köthet a hálózatra. 

A településen belül az elosztás távlatban is középnyomású rendszerrel javasolható. Ezért 
a helyi egyedi, házi nyomásszabályozók igényével távlatban is számolni kell. Ezek 
elhelyezésénél a településképi megjelenésre és az esztétikai igények növekedésére 
figyelemmel kell lenni. Ezeket lehetőleg növényzettel takartan az előkertekben, vagy az 
épületek alárendeltebb homokfalára telepítve kell elhelyezni. 

A földgázellátás tervezésénél is meg kell jegyezni, hogy a termikus célú energiaigények 
kielégítésére egyéb energiaforrások (a napenergia) is figyelembe vehetők. Ezek azonban 
nem az egyszeri beruházást, csak az éves energiafelhasználást csökkenthetik. 



 

 28  

Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 
Az átfogóbb területrendezési tervek, a természeti adottságok ismerete alapján az 

Energiaellátás bevezetőjében leírt megújuló energiahordozók közül a szél és a 
napenergiának van, illetve lehet jelentősebb szerepe, energiagazdálkodási szempontból. Az 
átfogó tervek jelzik ugyan a település térségében a geotermális energia előfordulását is, a 
termálvíz kincs hasznosításának elsődlegesen idegenforgalmi jelentősége lenne, 
energiagazdálkodási szempontból hasznosítása csak másodlagos lehet. 

A település természeti adottságaként kezelhető, hogy az országra készített korábbi 
vizsgálatok szerint a napenergiát gazdaságosan hasznosítható területként jelölték Felcsút 
térségét is. A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon 
jól lehet hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett 
telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, 
tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős 
vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új, még beépítetlen térségek beépítési 
tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a 
továbbtervezés során ennek a szemléletnek a figyelembe vétele. 

A kedvező fekvésű napos területeken 2000 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet 
hasznosítani. Az aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés 
során. Az aktív napenergia hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése szükséges. 
Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem 
szabad arculatrontóvá válni. 

A napenergia használata időjárás-függő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő 
ellátást nem helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkenti. 

A szélenergia hasznosítás lehetőségét vizsgáló előzetes átfogó tanulmányok nem jelölték 
Felcsút térségét a gazdaságos szélenergia termelésre alkalmas területek között, de azóta 
megjelent érzékenyebb szélkerekek és nagyobb magasságokban előforduló szélhatások 
hasznosítását is lehetővé tevő magasabbra telepíthető kerekek műszaki megoldási 
lehetőségére a kérdés felülvizsgálatra kerül. Várhatóan a szomszédos településekhez 
hasonlóan, Felcsúton is lehet a szélenergiát gazdaságosan hasznosítani. Természetesen e 
vonatkozásban is a széllel, mint más megújuló energiahordozók hasznosításával a 
hagyományosan használt energiahordozók felhasználása csökkenthető, s ezzel a 
levegőtisztaság növeléséhez lehet hozzájárulni.  

Elektronikus hírközlés 

Vezetékes hírközlési létesítmények 
Felcsút vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A 

Székesfehérvári szekunder központhoz tartozó 17-es körzetszámú Bicske primer központ Felcsút 
vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A primerközponthoz tartozó települések 22-es hívószámon 
csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A vezetékes távközlési hálózat 
minden utcában saját oszlopokra, vagy pedig a kisfeszültségű villamos hálózat oszlopaira szerelten 
légkábelekkel épült ki Felcsúton. 

A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon 
történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A 
szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.  

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek 

területi korlátja nincs. A fejlesztési terület térségében valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, 
Telenor, Vodafone) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 

 


