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A L C S Ú T D O B O Z  

településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása 
(a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi 

laktanya -  területére, valamint ezzel összefüggésben a 074/1-7, 051/6 és 033/25 hrsz.-ú 
ingatlanok területére kiterjedően) 

(alátámasztó műszaki leírás) 
 
 

A jelen településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) terv és helyi építési szabályzat 
módosítás a külterületi 049/1 és 049/2 hrsz. ingatlanok területére kiterjedően Alcsútdoboz Település 
Önkormányzatának megbízásából készül. A módosítás alapját a 96/2013.(IX.11.) sz. képviselő-testületi 
határozat képezi. Az („1. jelű területet” érintő) tervezési feladat - a módosítás kapcsán, a biológiai 
aktivitásérték egyensúlyának biztosíthatósága, illetve egy ezév őszén felmerült újabb önkormányzati 
igény miatt - kibővült a 074/1-7, 051/6 és 033/25 hrsz.-ú ingatlanok területét érintő módosításokkal („2., 
illetve 3. jelű területek”). 

A terv egyeztetésére már a 2013. január 1-től hatályos új jogszabályok (mindenekelőtt a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet) előírásai vonatkoznak. Ennek megfelelően az Önkormányzat - a Korm. 
rendelet 29.§-a szerint - döntést hozott a „partnerségi egyeztetés” szabályairól, majd 2014. elején 
összeállítottuk az előzetes tájékoztatót, melyre vonatkozóan a véleményezésben érdekelt szervezetek 
részéről az előzetes állásfoglalások beérkeztek. Mivel azonban a biológiai aktivitásérték egyensúlyának 
biztosíthatóságával kapcsolatos önkormányzati döntés csak 2015. elején született meg, továbbá az ezzel 
összefüggő számítások elvégzésekor újabb problémák adódtak, illetve felmerült egy újabb, kisebb 
módosítási igény, ezért a jelen véleményezési dokumentáció összeállítására csak most kerülhetett sor. 

Előzmények 

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

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

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

Az Önkormányzat korábban igényt jelentett be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé, melyben az 
általa hasznosításra alkalmasnak vélt beépített területet kívánta térítésmentesen átvenni, ám ennek 
akadálya a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozás. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy 
kezdeményezi a hatályos terv ezen adott területrészt érintő szabályozásának (egyúttal: terület-
felhasználásának) a jelenlegi állapotot figyelembe vevő módosítását (korrekcióját), miszerint a jelenleg is 
beépített terület lakó- és szolgáltató funkciók elhelyezését lehetővé tevő területfelhasználási egységbe 
sorolandó, szabályozandó, a tényleges erdőterület pedig továbbra is védett rendeltetésű erdőterületként 
kezelendő, megtartandó.  
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A hatályos településszerkezeti terv szerint a jelen módosítás tárgyát képező területrész (1. jelű terület)  
egésze a „védett rendeltetésű erdőterület” területfelhasználási egységbe (lásd a 2. sz. mellékleten), a 
szabályozási terv szerint (lásd: külterületi szabályozási terv 8/3. szelvénye - részlete a 3. sz. mellékleten 
látható) az „E-tv” jelű övezetbe tartozik (ezen övezetbe a helyi természetvédelmi területeken és a 
természeti területeken található erdőterületek tartoznak). Ezen övezeten belül épületek nem helyezhetők 
el; közlekedési és közmű létesítmények kialakítása kizárólag a természetvédelmi hatóság által 
meghatározott feltételekkel engedélyezhető. Védett rendeltetésű erdőterületen belül kizárólag 
természetkímélő erdőgazdálkodás (pl. szálaló vágás) folytatható; erdőtelepítés, erdőfelújítás kizárólag 
őshonos fafajok alkalmazásával végezhető. Védő és védett rendeltetésű erdőterületen fa kizárólag abban 
az esetben vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé. Az 
övezetben a kialakult telekméreteket és teleknagyságot meg kell tartani. 

Az „1. jelű terület” elhelyezkedése, adottságai 

A módosítandó hasznosítású 1. jelű terület, melyből a volt tiszti lakások és kiszolgáló létesítményeik 
területe leválasztásra került (049/1 hrsz.), továbbá a fennmaradó erdőterület (049/2 hrsz., melynek „k” 
jelű alrészletén további épületek vannak) - lásd a 4. sz. mellékleten - az igazgatási terület nyugati szélén 
található, a 811. jelű (Székesfehérvár - 1.sz. főút közötti) út mentén (lásd az alábbi űrfotó-részleten).  

 

A teljes terület kb. 20 ha nagyságú. A 049/1 hrsz. telek az országos út mellett fekszik, kb. 1,8 ha 
nagyságú, a telek beépítettsége 15% körüli. Az egy-két szintes épületek eredeti funkciója lakó- illetve 
azokat kiszolgáló gazdasági épület volt. Közülük a magasföldszint + 2 szintes, 9 lakásos volt tiszti 
lakásokat tartalmazó épületek, valamint a volt legénységi szállás épülete szerkezetileg viszonylag jó 
állagúnak tűnik; a többnyire földszintes melléképületek, kiszolgáló építmények többsége viszont avult, 
vélhetőleg lebontandó (lásd az alábbi, közelmúltban készült néhány fotón).  
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Szerkezetileg viszonylag jó állapotban lévő lakóépületek 

 

      
Rossz állagú, vélhetőleg lebontandó melléképületek, kiszolgáló építmények 

A 049/2 hrsz. telek a, f, g, h és j jelű alrészletei erdő művelésbe tartoznak. A b és d alrészletek 
mezőgazdasági művelésűek, a c alrészlet út, és a k alrészlet udvar, épületekkel.  

A „2. és 3. jelű területek” elhelyezkedése, adottságai 

A terv-módosítás jelen véleményezési anyagának kidolgozása során, a volt laktanya-terület 
átminősítése kapcsán került sor a biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása érdekében a „csere-
erdősítésre” javasolt „2. jelű terület” lehatárolására (az Önkormányzat által), nevesítésére (az előzetes 
tájékoztatóban említettük, hogy „ezen „csereterület” lehatárolásának pontos meghatározására az 
Önkormányzat a későbbiekben tesz majd konkrét javaslatot”). Ez az Arborétumtól nyugatra lévő, 074/1-7 
hrsz.-ú, a hatályos terv szerint „különleges, rekreációs hasznosítású terület”; a valóságban szántó, 
melynek terv szerinti hasznosítására a hatályos terv jóváhagyása (2002) óta nem került sor, ezért az 
Önkormányzat ezt a területet kívánja „erdőterületbe” sorolni, a biológiai aktivitásérték egyensúlyának 
biztosítása érdekében, és ezen területrészre telekalakítási és építési tilalmat rendelt el. 

A véleményezési dokumentáció kidolgozása, illetve ennek során elvégzett számításaink során kiderült 
azonban, hogy az adott területrész átminősítése még mindig nem elegendő a biológiai aktivitásérték 
pótlására, továbbá - részben ennek kapcsán - az Önkormányzat részéről újabb módosítási igény is 
jelentkezett, miszerint ugyancsak az Arborétum szomszédságában, a Boglári vízfolyás (052 hrsz.) déli 
oldalán, a Puskás Ferenc Sport Hoteltől délre lévő, 051/6 hrsz.-ú, jelenleg „mezőgazdasági terület” 
területfelhasználási egységbe sorolt ingatlanon egy szálloda építését tervezik, amelynek megvalósítható-
ságához a terület „beépítésre szánt különleges, rekreációs hasznosítású területté” történő átminősítése 
látszik célszerűnek, ami viszont újabb visszapótlási igényt generál a biológiai aktivitásérték 
vonatkozásában.  
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Mindezen igények/lehetőségek „kezelésére” az Önkormányzat a tervezett szálloda területétől délre 

lévő, 033/25 hrsz.-ú, mintegy 8 ha-os, jelenleg ugyancsak „mezőgazdasági terület” területfelhasználási 
egységbe sorolt (a természetben ténylegesen jelentős mértékben beerdősült) ingatlan „erdőterületté” 
minősítését javasolta („egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterületként”), mely számításaink szerint 
elegendő a volt laktanya-terület és a tervezett szálloda-terület átminősítéséből adódó biológiai 
aktivitásérték-kiesés pótlására. Ezen két területrész a „3. jelű terület”. 

Ezen „2. és 3. jelű területek” elhelyezkedése a hatályos külterületszabályozási terv alábbi részletén 
látható. 

 

A tervezett módosítások ismertetése 

A tervezett átsorolás utáni konkrét funkciókkal, hasznosítással kapcsolatban az Önkormányzatnak 
jelenleg még nincs teljesen kiforrott, határozott elképzelése, ám a meglévő adottságokból következően az 
„1. jelű terület” volt tiszti lakásokat tartalmazó részén legcélszerűbb a lakóterületi hasznosítás (pl. 
szociális bérlakásokként), a meglévő épületállomány felhasználásával. A javaslat ennek megfelelően: a 
049/1 hrsz. telek kisvárosias lakóterületté minősítése; olyan építési övezetbe sorolása, ahol a kialakult 
állapotot, beépítést figyelembe véve többlakásos lakóépületek helyezhetők el; legfeljebb 40%-os 
beépíthetőséggel, 9,0 m legnagyobb építménymagassággal (figyelembe véve a meglévő, szerkezetileg 
még hasznosítható épületállományt).  

A 049/2 hrsz. területből az igazgatási határ menti (a jelenleg is már beépült „k” jel ű alrészletet is 
magába foglaló) 60-80 m széles, kb. 3,5-4 ha nagyságú sáv pedig „településközpont vegyes” területté 
minősítendő, intézmények, gazdasági létesítmények elhelyezésére. Ezen belül a megengedett legnagyobb 
beépíthetőség 40 % , a legnagyobb építménymagasság 7,5 m. 

Ezen két területrész esetében meg kell még említenünk, hogy a 811. sz. út távlati szerepköre 
„tervezett térségi jelentőségű mellékút”, így nem vonatkozik rá az OTÉK 36. § (6) bekezdés b) pontja 
szerinti tiltás (ellenkező esetben a tervezett átsoroláshoz még az „OTÉK előírásaitól való eltérés” - OTÉK 
111.§ (2) szerint -  megkérése is szükséges lenne). 

A „2. jelű terület” (074/1-7 hrsz.) az előzőekben leírtaknak megfelelően a a hatályos terv szerinti 
„beépítésre szánt különleges (rekreációs hasznosítású) területből” az „erdőterület” területfelhasználási 
egységbe , ezen belül a „védelmi rendeltetésű erdőterület” övezetbe („E-v”) sorolandó. 
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A „3. jelű területből” az  Arborétumtól délnyugatra található 051/6 hrsz.-ú ingatlan területe a mellette 
lévő „különleges” és „vegyes” területekhez kapcsolódóan (egy szép természeti környezetben 
elhelyezendő, a térségben található idegenforgalmi, illetve sport-létesítményeket kiszolgáló szálloda 
elhelyezése céljából) a hatályos terv szerinti „mezőgazdasági terület”  területfelhasználási egységből 
„beépítésre szánt különleges (rekreációs hasznosítású) területté” minősítendő (a megengedett 
legnagyobb beépíthetőség 40 % , a legnagyobb építménymagasság 15,0 m), míg az ettől délre lévő 
033/25 hrsz.-ú terület a biológiai aktivitásérték egyensúlyának biztosítása érdekében a hatályos terv 
szerinti „mezőgazdasági területből” az „egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület” terület-
felhasználási egységbe sorolandó, legfeljebb 2 %-os beépíthetőséggel és 4,5 m építménymagassággal. 

Ezen erdőterület északi részén egy kalandpark kialakítását tervezik. Mivel az OTÉK 2012. augusztus 
6-i állapota szerint az „E-e”  jelű erdőterületek beépíthetőségére vonatkozóan van egy min. 10 ha-os 
telekterület meglétéhez kötött előírás, ezért ez esetben a záró véleményezés során még „OTÉK 
előírásaitól való eltérés” - OTÉK 111.§ (2) szerint -  megkérése is szükséges az Állami Főépítésztől (a 
minimum 10 hektáros területnagyság 1 hektárra történő csökkentése érdekében). 

 Örökségvédelem 
A módosítással érintett területrészeken és közvetlen környezetükben védett épület, építmény, továbbá 

régészeti lelőhely nem található, ezért a kulturális örökségvédelem, azon belül is elsősorban a régészet 
vonatkozásában az általános jogszabályi előírások betartására hívjuk fel a figyelmet. 

Közlekedés 

A tervezett módosítások a település szerkezetében/úthálózatában, a közúthálózati és közösségi 
közlekedési kapcsolatokban, a gyalogos közlekedésben, és a parkolás/rakodás terén lényegi változtatást 
nem eredményeznek, és nem tesznek szükségessé.  

A hatályos szerkezeti tervet közlekedési vonatkozású módosítás nem érinti. A hatályos szabályozási 
terv közlekedési területeit a módosítások miatt csak egészen kis mértékben kell változtatni. A hatályos 
HÉSZ közlekedési területekre vonatkozó előírásainak megváltoztatására a módosítások miatt nincs 
szükség.  

A tervezett módosítások közlekedési vonzatát az alábbiakban részletezzük:  

1) A módosítással érintett terület a volt Petőfi laktanya területének két része. Mindkét területrész 
közúti megközelítése jelenleg is biztosított a 811 sz. útról.  

A 049/2 hrsz. területből az igazgatási határ menti 60-80 m széles, „vegyes” területté minősítendő sáv 
útkapcsolata egy keskeny külterületi út, ami most teljes egészében Vértesacsa-i területre esik. A 
kedvezőbb keresztmetszeti kialakíthatóság érdekében (illetve a jogi útkapcsolat létrehozása érdekében) a 
meglévő út területét bővítettük 6 méter szélességben, immár Alcsútdoboz-i területen, ezáltal 
összességében egy megfelelő szélességű kiszolgálóút kiépítésének a lehetőségét biztosítva.      

A 049/1 hrsz. lakóterületi területrész (volt tiszti lakótelep) megközelítését két telekbehajtó biztosítja a 
811sz. útról. A telekbehajtók továbbra is megfelelőek, a telken belül összeköthetőek, de az sem jelent 
problémát, ha távlatban csak az egyik maradhat meg. Az országos út szabályozási szélességét az érintett 
szakaszon 20 méterre növeltük annak érdekében, hogy szükség esetén közvilágítás és járda legyen 
kiépíthető. Ezt az is indokolja, hogy helyközi autóbuszmegálló van a területnél.      

2)  Az Arborétumtól nyugatra lévő 074/1-7 hrsz. terület jelenleg beépítésre szánt különleges 
rekreációs területfelhasználásba tartozik. A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása 
érdekében területfelhasználási átsorolás történik, erdőterületté, aminek a közlekedést érintő 
következménye, hatása nincs. 

3)  A 051/6 hrsz. terület az arborétumtól délre található, a Boglári vízfolyás mellett. Most 
mezőgazdasági terület, szántó, a módosítás után különleges rekreációs területfelhasználásba kerül. 
Jelenleg a 811 sz. útról nyíló 033/23 hrsz. külterületi útról közelíthető meg. Ez az útkapcsolat a távlatra is 
megfelelő, a külterületi út egészen kis szabályozási korrekciója javasolt az érintett telek jobb kapcsolódási 
lehetősége érdekében.  
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Táj- és természetvédelem, környezetvédelem 
 
A volt laktanya területe 049/2 hrsz-on 

A módosítással érintett terület a vértesacsai közigazgatási határ mellet található. A volt laktanya 
területe nagyrészt Vértesacsa közigazgatási területén helyezkedik el, Alcsútdoboz közigazgatási 
területére csak 4,5 ha terület nyúlik át. A területet a hatályos településrendezési eszközök készítésekor, 
az akkori előírásoknak megfelelően nem lehetett honvédségi területként feltüntetni, ezért erdőterület 
területfehasználási egységbe sorolták.  

A terület jelenleg elhanyagolt állapotban van. Jelen módosítás során a meglévő, tényleges állapotnak 
megfelelő területfelhasználási egységbe kívánják átsorolni a területet.  

A tervezett módosítással érintett területet nem érinti sem országos vagy helyi természetvédelmi 
védettség alatt álló vagy tervezett terület, sem ex lege védett terület.  

A módosítással érintett terület része az Országos Ökológiai Hálózatnak, annak a magterületéhez 
tartozik.  

 
Országos Ökológiai Hálózat magterületének kiterjedése a volt laktanya területén 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetes állásfoglalása alapján természetvédelmi akadálya 
nincs, hogy a volt laktanya területét érintő magterület övezete pontosításra kerüljön. A fenti ábrán is 
látható, hogy a laktanya vértesacsai területe nem része a magterületnek. Az OTrT 12/A. § (1) és (4) 
bekezdése alapján a településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a 
település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. Jelen módosítás során 4,59 
hektárnyi terület (45.881m2) kerülne kivonásra az Országos Ökológiai Hálózat magterületének 
övezetéből, mely Alcsútdoboz közigazgatási területére vetítve az magterület összes területének 
0,36%-a.  

 
Országos Ökológiai Hálózat magterületének tervezett kiterjedése a volt laktanya területén 
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A laktanya terület nem része az Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területeknek, az ún. Natura 2000 területeknek.  

Az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a volt laktanya területén védelmi rendeltetésű 
erdőtervezett erdőterületek találhatók, melyek Alcsútdoboz közigazgatási területére eső részeken 
kiváló termőhelyi adottságúak.  

 
Erdőtervezett erdők elsődleges rendeltetése (Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) 

 
…….. védelmi, ……. gazdasági, …….. egyéb erdő 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdők kiterjedése a volt laktanya területén (Forrás: Pest Megyei 

Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága) 

Tekintettel arra, hogy a volt laktanya területe Vértesacsa és Alcsútdoboz közigazgatási területén 
található, a terület felhasználása egységes volt, nem nagy a valószínűsége annak, hogy az eltérő 
közigazgatási területen lévő erdőterületeknek más lenne az elsődleges rendeltetése (lásd a fenti ábrák: 
Alcsútdoboz területén védelmi rendeltetésű és kiváló termőhelyi adottságú, Vértesacsa területén 
gazdasági rendeltetésű, kiváló termőhelyi adottsága nem ismert). Az OTrT 14. § (1) előírásai alapján 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Így a 
területet csak abban az esetben lehet településközponti vegyes területként igénybe venni, ha a terület 
az Erdészettel egyeztetve kivonásra kerül az erdőtervezett erdőterületek közül, valamint a kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterületek övezetéből. 

A laktanya területét érinti  az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete. Az övezet előírásai alapján a területen belül az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan 
meg kell határozni az ott elhelyezet építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet kell készíteni.  
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A Fejér Megye Területrendezési Tervének (2009) kiváló termőhelyi adottságú szántó övezeti tervlapja 
szerint a terület nem érintett az övezet által. Az időközben módosított OTrT (2013) megegyező 
tartalmú tervlapján sem érintett az övezettel a terület. Az OTrT új övezeti tervlapja, a jó termőhelyi 
adottságú szántóterületek övezete szintén nem érinti a laktanya területét.   

A terület nem nitrátérzékeny.  

 
A Petőfi-lakótelep  területe a 049/2 hrsz-on 

Az érintett terület a volt laktanya területén lévő Petőfi lakótelep területe, melyet erdőterület 
területfelhasználásból a jelenlegi, tényleges területhasználatának megfelelően kisvárosias lakóterületbe 
kívánnak átsorolni. A terület Fejér Megye Területrendezési Terve Szerkezeti tervén erdőgazdálkodási 
térségbe tartozik. 

A tervezett módosítással érintett területet nem érinti sem országos vagy helyi természetvédelmi 
védettség alatt álló vagy tervezett terület, sem ex lege védett terület.  

A módosítással érintett terület része az Országos Ökológiai Hálózatnak, annak a magterületéhez 
tartozik.  

 
Országos Ökológiai Hálózat magterületének kiterjedése a Petőfi lakótelep területén 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság előzetes állásfoglalása alapján természetvédelmi akadálya 
nincs, hogy a volt laktanya területét érintő magterület övezete pontosításra kerüljön. A terület beépült, 
lakóépületek találhatók rajta. Az OTrT 12/A. § (1) és (4) bekezdése alapján a településrendezési 
eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek 
lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része 
legfeljebb ±5%-kal változhat. Jelen módosítás során 2,67 hektárnyi terület (26.776 m2) kerül 
kivonásra az Országos Ökológiai Hálózat magterületének övezetéből, mely Alcsútdoboz 
közigazgatási területére vetítve az magterület összes területének 0,2%-a.  

 
Országos Ökológiai Hálózat magterületének tervezett kiterjedése a Petőfi lakótelep területén 



 9 

 

A fenti két módosítással Országos Ökológiai Hálózat magterület övezetének területe összesen 
0,36+0,2=0,56%-kal csökkenne az Alcsútdoboz közigazgatási területén belül.  
A lakótelep területe nem része az Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területeknek, az ún. Natura 2000 területeknek.  
A módosítás nem érint erdőtervezett erdőterületet. 

A lakótelep területét érinti  az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete. Az övezet előírásai alapján a területen belül az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan 
meg kell határozni az ott elhelyezet építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek 
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet kell készíteni. A HÉSZ tartalmaz előírásokat az épületek kialakítására 
vonatkozóan.   

A Fejér Megye Területrendezési Tervének (2009) kiváló termőhelyi adottságú szántó övezeti tervlapja 
szerint a terület nem érintett az övezet által. Az időközben módosított OTrT (2013) megegyező 
tervlapján sem érintett terület az övezettel. Az OTrT új övezeti tervlapja, a jó termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezete szintén nem érinti a lakótelep területét.   

A terület nem nitrátérzékeny.  

 
Az Arborétumtól nyugatra lévő 074/1-7 hrsz-ú területek 
A terület jelenleg beépítésre szánt különleges rekreációs területfelhasználásba tartozik. A település 
közigazgatási területén a biológiai aktivitásérték szintentartásának biztosítása érdekében erdőterület 
területfelhasználásba kerül átsorolásra.  
Az átsorolás nem sért sem tájvédelmi, sem természetvédelmi érdekeket. 

Környezetvédelmi szempontból nem igényel további előírásokat sem.  
 
051/6 hrsz, tervezett különleges rekreációs terület 
A terület az arborétumtól délre található, a Boglári vízfolyás mellett. A terület jelenleg mezőgazdasági 
területfelhasználásba tartozik, hasznosítása is mezőgazdasági szántóterület. A módosítás után 
különleges rekreációs területfelhasználásba kerül. 

A tervezett módosítással érintett területet nem érinti sem országos vagy helyi természetvédelmi 
védettség alatt álló vagy tervezett terület, sem ex lege védett terület.  

A módosítással érintett terület része az Országos Ökológiai Hálózatnak, annak a ökológiai folyosó 
övezetéhez tartozik.  

 
Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének kiterjedése a területen 
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A terület jelenleg szántó, művelési ága is szántó (Sz4). A tervezett hasznosítás miatt az Országos 
Ökológiai Hálózat pontosítása szükséges. A terv Az OTrT 12/A. § (1) és (4) bekezdése alapján a 
településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi 
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére 
eső része legfeljebb ±5%-kal változhat. Jelen módosítás során 3,17 hektárnyi terület (31.775 m2) kerül 
kivonásra az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetéből, mely Alcsútdoboz 
közigazgatási területére vetítve az ökológiai folyosó összes területének 0,69%-a. 

 
Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének kiterjedése a területen 

Természetvédelmi szempontból fontos a vízfolyás mentén meglévő természetközeli állapotok 
megtartása, ezért a Szabályozási tervben kijelölt területrészeken háromszintű növényállomány 
telepítése javasolt.  

A terület nem része az Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeknek, az 
ún. Natura 2000 területeknek.  
A módosítás nem érint erdőtervezett erdőterületet. 

A területet érinti  az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. Az 
övezet előírásai alapján a területen belül az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell 
határozni az ott elhelyezet építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez 
a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott 
látványtervet kell készíteni. A HÉSZ tartalmaz előírásokat az épületek kialakítására vonatkozóan.   

A Fejér Megye Területrendezési Tervének (2009) kiváló termőhelyi adottságú szántó övezeti tervlapja 
szerint a terület nem érintett az övezet által. Az időközben módosított OTrT (2013) megegyező 
tervlapján sem érintett terület az övezettel. Az OTrT új övezeti tervlapja, a jó termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezete szintén nem érinti a lakótelep területét.   

A terület nem nitrátérzékeny.  

 
033/25 hrsz tervezett erdőterület 
A terület jelenleg mezőgazdasági területfelhasználásba tartozik. A település biológiai aktivitásérték 
egyensúlyának biztosítása érdekében erdőterület területfelhasználásba kerül átsorolásra.  
Az átsorolás nem sért sem tájvédelmi, sem természetvédelmi érdekeket. A terület jelenleg az Országos 
Erdőállomány Adattár szerint erdőtervezett erdőterület, valamint része az Országos Ökológiai 
Hálózatnak, annak a magterületéhez tartozik.  

Környezetvédelmi szempontból nem igényel további előírásokat sem. 
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Biológiai aktivitásérték változása 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi 
módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre 
szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település közigazgatási területén az 
ún. „biológiai aktivitás érték” nem csökkenhet. Az egyes területek biológiai aktivitás érték 
(továbbiakban: BA érték) számítására vonatkozó előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza 
meg. A biológiai aktivitásérték számítás az ÖTM rendelet 1. melléklete szerinti számítási módszerrel 
került meghatározásra. 

 
 Jelenlegi területhasználat Tervezett területhasználat 

Terület Terület 
(ha) 

Terület-
használa

t 

Érték-
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

érték 

Terület 
(ha) 

Terület-
használat 

Érték-
mutató 

Biológiai 
aktivitás 

érték 

Volt Petőfi 
laktanya 

2,67 Lk 1,2 3,20 

Petőfi 
lakótelep 

7,25 Ev 9 65,3 
4,5 Vt 0,5 2,25 

074/1-7 8,53 K-re 3,0 25,6 8,53 Ev 9 33,52 
tervezett 

rekreációs 
terület 

2,75 M 3,7 10,17 2,75 K-R 1,5 4,13 

tervezett 
erdőterület 

7,46 M 3,7 27,6 7,46 E 9 67,14 

ÖSSZESEN:    128,6 153,49 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK (BAÉ) 

EGYENLEG +24,87 

A táblázat értékeiből látható, hogy a tervezett módosítások nem eredményezik a közigazgatási 
területen a biológiai aktivitás érték csökkenését. 
 
 
Környezetalakítási javaslat 

Levegőtisztaság-védelem 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete alapján Alcsútdoboz az ország légszennyezettség szempontjából kiemelt térségei közé, a 
„10. az ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik.  

1.sz. táblázat: Alcsútdoboz légszennyező anyagonkénti besorolása1 

 
SO2 NO2 CO PM10 Benzol Talajközel

i ózon 
PM10 
Arzén 

PM10 
Kadmium 

PM10 
Nikkel 

PM10 
Ólom 

PM10 
Benz(a)piré

n 

Alcsútdoboz F F F E F O-I F F F F D 

 

                                                 
1 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint: 
B:  a légszennyezettség a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja 
C:  a légszennyezettség a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van 
D: a légszennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 
E: a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
O-I: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
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A tervmódosítások során új beépítésre szánt területek is kerülnek kijelölésre, melyek tényleges 
területfelhasználása már évtizedek óta ugyanaz, így jelentős új légszennyező forrással nem kell 
számolni. A tervezett településközponti vegyes területre, valamint a lakóterületre vonatkozóan még 
nem tisztázódott le a jövőbeni használat. Várhatóan nem jelenik meg jelentős légszennyezést okozó 
tevékenység. A jó környezeti levegő biztosíthatósága érdekében elsődleges a légszennyezést okozó 
tevékenységek, technológiák alkalmazására vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása.  

A területen jelenleg a közlekedésből származó a légszennyezés a meghatározó. A módosítások után 
várhatóan nem nő jelentősen a terhelés.  

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem 

Alcsútdoboz a felszín alatti vizek minősége szempontjából a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 
szerint fokozottan érzékeny, illetve kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen 
fekvő település.  

A módosítások nem érintenek vízminőség-védelmi területeket (OTrT), nem érintenek vízbázisvédelmi 
területeket.  

Az előírt szabályok betartásával a tervezett módosításoknak nem lesz káros hatásuk a felszíni és a 
felszín alatti vizekre. A csapadékvíz-elvezetést minden esetben meg kell oldani.  

A HÉSZ előírásai alapján beépítésre szánt területen új létesítésű építményeket csak teljes 
közművesítéssel ellátva lehet elhelyezni. Ezen feltételek betartása esetén a talaj és a vizek 
szennyeződése megelőzhető, további előírások nem szükségesek.  

Fejér Megye Területrendezési Terve szerint Alcsútdobozon deflációra érzékeny terület nem található. 

A tervezési területen nem ismert szennyezett talajú vagy kármentesítendő terület. 

A módosítások nem érintenek nyílt karszt területeket.  

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 
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) 

   
  
  

Zajtól védendő 
terület 

   
  
  

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

 az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól 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   éjjel   nappal  éjjel   nappal   éjjel  
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06-22 óra 22-06 óra  06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 

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

 55  45  60  50  65  55 

 Gazdasági terület  65  55  65  55  65  55 

A módosítás során a meglévő területhasználathoz igazodnak majd a településrendezési eszközök. Így a 
lakóterületen már most is jelentkezhet zajterhelés.  

A 811.sz. út mentén előírt 50 méteres védőtávolságot már nem lehet betartani a Petőfi lakótelep 
meglévő épületeinél. Amennyiben a későbbiekben új épületeket terveznek a területre, mindenképpen 
be kell tartani az előírt 50 méteres távolságot.  

Hulladékgazdálkodás 

A településen megoldott a települési szilárd hulladék összegyűjtése és kezelése. Jelen tervmódosítás 
nem igényeli a hulladékgazdálkodás előírásainak kiegészítését.   

 
 

Közműellátás és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat 

Alcsútdoboz népességének megőrzése érdekében a település folyamatos fejlesztése és a jelentkező 
igények lehetőség szerinti kielégítése szükséges. A település rendezési tervének módosítását néhány 
olyan fejlesztési szándék megjelenése tette szükségessé, amelynek megvalósítását a hatályos 
településrendezési terv már nem tette lehetővé, illetve szükségessé vált néhány az időközben feltárt 
pontosítás rendezése. 

A településfejlesztés feltétele a megfelelő közműellátás lehetőségének a biztosítása, erre a kedvező 
közműellátottság Alcsútdobozon rendelkezésre áll. A település beépítésre szánt területének jelentős 
hányadán a teljes közműellátás kiépítése megtörtént, így a fejlesztés ellátására a már kiépített hálózati 
rendszerek, illetve azok továbbépítési lehetősége biztosítható. 
 
Vízellátás 

A település vízellátását a Fejérvíz Zrt biztosítja. A vízelosztás hálózati rendszere település szintű 
kiépítettségű, a beépített terület minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 15 km vízelosztó vezeték 
üzemel a településen, amelyre a lakásállomány 95,5 %-a csatlakozik, amivel a település szintű 
vízellátottság biztosított. 

A település központi belterületének vízellátása az ÉDV ZRt. vízmű, azon belül a BIRV (Bicskei 
Regionális Vízmű) rendszeréről biztosított. Az átvételi pont után a víz gravitációsan kerül a rézhegyi 2 
x 100 m³-es iker tározóba, mely biztosítja a szükséges vízmennyiséget a két településnek. 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. 
Göbölpuszta vízellátása független a települési, és így a regionális rendszertől is. Egy 84 méteres 
talpmélységű kútból kitermelt vizet a 75m³-es víztoronyba emelik, ez biztosítja a hálózati nyomást. 
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A regionális rendszerhez a települési vízmű egy NÁ 1 50-es gerincvezetékkel csatlakozik. 

A településen a Göbölpusztai vízkivételen kívül nincsen víztermelés, a rendszer vásárolt vízzel üzemel, 
de a múltban a településen üzemelt vízműkút, ami jelenleg lezárt állapotú, de monitoringkútként 
szükség esetén újranyitható. A 150 m-es talpmélységű lezárt kút a 0185/2. hrsz. ingatlanon helyezkedik 
el. 

A hálózati víznyomást egy 100 m³-es magastároló alkalmazásával biztosítják a településen. A 
medencék a 0182 hrsz-ú telken találhatóak, túlfolyó szintjük: 193,3 mBf 

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 Szabadság 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 kiépített hálózat acny 
csővezetékekből épült, így anyagában és paramétereiben is korszerűnek tekinthető. 

Az alcsútdobozi ellátó hálózat és annak 100 m3-es víztározója a Székesfehérvár központú Fejérvíz 
Zrt. Bicskei Üzemmérnökség kezelésében van. 

A hálózatra az előírásoknak megfelelő sűrűségben a tüzivíz csapok, valamint a kiskertesek és a 
kirándulók ellátásához szükséges közkifolyók. Jelenleg Alcsútdobozon 4 közkifolyó üzemel. 

A szolgáltató adatszolgáltatása alapján a települést ellátó vízmű jelentős tartalékokkal rendelkezik. 
Átlagosan szolgáltatott vízmennyiség 225 m³/nap, viszont a vízmű jelenleg is felkészült napi 500 m³ 
vízigény kiszolgálására, míg a vízmű elméleti kapacitása 600 m³ az engedélyezési tervekben. 
 
Szennyvízelvezetés 

A település nyílt karsztos területen helyezkedik el. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján 
Alcsútdoboz a felszín alatti víz szempontjából érzékeny és fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen fekvő települések közé tartozik, ezért a szennyvíz közcsatornás 
elvezetésének és kezelésének megoldása a település kiemelt feladata. 

A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. 
Jelenleg a településen 12,8 km közcsatorna üzemel, amelyre a lakásállomány 73 %-a csatlakozik. A 
szennyvízgyűjtő hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetője a Fejérvíz Zrt. 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi házi 
szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben 
szikkasztóként üzemelnek. Ez ma is a település egyik jelentős szennyező forrása. Ma is naponta 
átlagosan 8,2 m3 szennyvizet szikkasztanak a talajba a lakóterületen, amely veszélyezteti a település 
alatti nyílt karsztvíz bázist.  

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, Felcsút, és Tabajd területéről is érkezik szennyvíz. 

 gravitációs hálózat mélypontjain, jelenleg 5 szennyvízátemelő üzemel. Ezeknek a műtárgyaknak a 
zajvédelme és bűzzárja nem megoldott, így környezetében az érintetteknek időnként kellemetlenséget 
okoz. A műtárgyak bűzzár és zajvédelem hiánya miatt 150 m-es védőtávolságot igényelnének, 
amelyen belül nem lehetne beépítésre szánt területhasznosítás, ipari-gazdasági hasznosításon és 
különleges hulladékkezelő terület kivételével. Mivel jelenleg a védőtávolságon belül vannak olyan 
területfelhasználások, amelyek nem lehetnének védőtávolságon belül, mielőbb a védőtávolság igényét 
csökkentő beruházással a műtárgyak zajvédelmét és bűzzárásának kiépítését meg kell oldani.  

Alcsútdobozon szennyvíz szempontból gondot a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok 
okozzák, amelyeknél ma is jellemző a szennyvizek talajba szikkasztása, ennek mielőbbi felszámolása 
és a közcsatornás szennyvízgyűjtés település szintre fejlesztése szükséges.  
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Alcsútdoboz kül- és belterületeiről a csapadékvizek elvezetése nyílt árkos rendszerrel történik. A 
település topográfiai adottságának hatására a természet a mélyvonalakon vízfolyásokat alakított ki. 
Ezek a vízfolyások gyűjtik össze az árkokból, csatornákból a csapadékvizeket és szállítják a 
településen áthaladó Váli-víz, valamint Szent László patak, amelyek továbbszállítják a vizeket a 
végbefogadó Duna felé. 

A felszíni vízrendezési problémák megoldására a Váli völgy mentén lévő települések a Váli völgy 
vízrendezését határozták el a 2000-es évek elején. A pályázati támogatás segítségével új árkok 
épültek zömmel a korábbi nyílt árkok nyomvonalain, de már hidraulikai szempontból rendezetten. A 
csapadékvizeket az új árkok, néhány helyen zárt csapadékcsatorna szakaszok a vizeket 
biztonságosan tudják már elvezetni a befogadó vízfolyásokba, végül a Váli-vízbe. 

A településen egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de 
vannak utcák, ahol nincs a vízelvezetés kialakítva, nagy záporok, hóolvadás esetén a vizek az utakon 
folynak keresztül. 

A vízfolyások, a patakok, a tavak karbantartásának biztosítására a településrendezési eszközökben 
rögzíteni kell a 83/2014 (III.14.) Korm rendeletben előírt méretű karbantartó sávokat. Az állami 
kezelésű vízfolyások mentén 6-6 m-es, az egyéb csatornák, vízelvezető árkok, vízfolyások mentén a 3-
3 m-es parti sávot karbantartás céljára. Ezt lehetőleg közterületként kell kiszabályozni, amennyiben a 
közterületi kiszabályozás nem biztosítható, úgy a mederkarbantartója számára szolgalmi jogi 
bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani. 

Meg kell említeni, hogy Alcsútdoboz nagyvízi mederrel nem terhelt, így árvízi védelmi feladata nincs 
és belvízzel sem veszélyeztetett. Ugyanakkor a településen az úgynevezett „villámárvíz” 
előfordulásának a lehetőségét is figyelembe kell venni, amely a szélsőséges csapadékesemény kapcsán 
fordulhat elő. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, 
amely alapján Alcsútdoboz „villámárvíz” előfordulási eseményre a „magas” kockázatú területen 
fekszik. Ez ellen a csapadékvíz elvezetés gondos megoldásával lehet védekezni, ezért annak, 
fejlesztése szükséges. A villám-árvíz kezelése a helyi katasztrófavédelem feladata, amelynek 
végrehajtására a vízkár-elhárítási terv adhat útmutatót. 

A település árkokkal szabdalt, de nevesített mellékvízfolyásként csak a Boglári vízfolyás szállítja a 
Váli-vízbe a település nyugati területeiről a vizeket. A vízfolyások  környezetében levő mély fekvésű 
területeken gyakran hosszabb-rövidebb időre kisebb-nagyobb kiterjedéssel megáll a víz, különösen, ha 
nagyobb csapadékesemény magasabb talajvízállásos időben érkezik. A rendszeresebben vízállásos 
mély fekvésű területet célszerű, felkészülve a klímaváltozás hatására előforduló szélsőséges 
csapadékeseményekre, záportározóként igénybe venni, arra megfelelő kialakítással. 
 
Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és a földgáz áll 
rendelkezésre. A nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a 
település energiaellátásában.  

A két vezetékes energiahordozó rendelkezésre állása a település gazdaságos, takarékos, korszerű, 
környezetbarát energiaellátását igény esetén lehetővé teszi.  

A villamosenergia, mint vezetékes energiahordozó elsődlegesen világításra és erőátviteli célú, vagy 
technológiai célú energiaigények kielégítésére használják. A földgáz közvetlen hasznosításával 
komplex módon a termikus energiaigények teljes körűen kielégíthetők. A nem vezetékes 
energiahordozók igénybevétele korábban a vezetékes energiahordozóval el nem látott területeken volt 
jellemző, ma már költségtakarékosság érdekében használata szétszórtan, a vezetékes ellátással 
rendelkező területeken is számottevő. 
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Meg kell említeni a megújuló energiaforrások használatát is. A település természeti adottsága a 
napenergia hasznosítás lehetősége, amely éves szinten körülbelül 2000 napos óra hasznosítás 
lehetőségét kínálja. A településen a nap energiájának hasznosítása nem széleskörű, de helyszíni 
vizsgálatok alapján rögzíthető, hogy néhány napkollektor, napelem, illetve „ősi” berendezés, a festett, 
illetve fekete hordó látható, amely jelzi a hasznosítás igényét. 
 
Villamosenergia ellátás 

Alcsútdoboz villamosenergia igényeit az E.ON-ÉDÁSZ Elosztóhálózati Kft biztosítja. A 
villamosenergia ellátás település szintű kiépítettségű és nem csak a lakások, az üdülők, de a kiskertek 
ellátását is, ahol igényelték kiépítették. 

A település villamosenergia ellátása a szolgáltató Bicskei 132/22 kV-os bázisáról indított 22 kV-os 
középfeszültségű gerinchálózatáról történik. Az alállomásról táplált 22 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 22 kV-os hálózat jellemzően közterülete halad, de több helyen magántelkek fölött halad keresztül 
korlátozva, egyes telek beépítésének lehetőségét. A rendezési eszközök módosítása során azoknak a 
telkeknek, amelyiken a fejlesztési szándékot akadályozza a területen áthaladó 22 kV-os hálózat, ott a 
hálózat nyomvonalának kiváltását meg kell oldani. A kiváltás finanszírozása mindig annak a kötelme, 
akinek érdekében a kiváltást meg kell oldani. 

A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt 
lámpafejjel történik. A településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés 
biztonságát szolgálja, amelynek fejlesztése szükséges. 

 
Földgázellátás 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást 
építették ki. A település belterületén 17,1 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat 
kiépítettségének eredményeként jelenleg a lakásállomány 57,7 %-a csatlakozik a földgázelosztó 
hálózatra és veszi igénybe a komfortos életkörülmény lehetőségét nyújtó szolgáltatást.  

A földgáz hasznosításával nem csak az automatikus üzemvitelű termikus energiaellátást valósították 
meg, hanem hozzájárultak, csökkentve a jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos 
energiahordozó fűtési célú hasznosítását, a környezeti állapot javításához. A háztartási gázfogyasztók 
53,8%-a az automatikus üzemvitelű fűtést használják. 

A település földgázellátását a Váli-víz menti települések ellátására kiépített, NÁ 160-as, majd az 
alcsútdobozi települési gázfogadó után NÁ 110-es 6 bar-os vezetékről táplált nagyközép-nyomású 
regionális gerincvezetékről történik. A helyi bázisa a település nyugati szélén 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. 
 
Egyéb energiaellátás 

A kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 57,7 %-a számára biztosított az automatikus 
üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 42,3 % -ában azonban ma is a 
környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják. Ezeknél az 
ingatlanoknál hőtermelésre a szén és a fa használata a jellemző, bár vezetékes gázzal nem rendelkező 
területen a kistartályos PB gáz használata is előfordul. 
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Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartásoknak 
szolgáltatott éves gázmennyiség csökken (2000-ben 532 ezer m3 volt, 2001 és 2008 között 800 ezer m3 

környékén hullámzott, majd továbbra is hullámozva erősen csökkenve, 2013-ban 422 ezer m3 volt) Ez 
a csökkenő tendencia jelzi, hogy egyre többen igyekeznek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes 
gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeiknek csökkentése 
érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas 
hagyományos energiahordozó hasznosítására, költségeiknek csökkentésére a termikus hőellátásukra 
földgáz helyett nem vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település 
környezetterhelését növelik. 
 
Megújuló energiaforrások alkalmazása 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben 
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz 
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés 
lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban is, így Alcsútdobozon is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a 
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem 
egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, 
valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

Az előforduló megújuló energiaforrások közül Alcsútdobozon gazdaságos hasznosításra a szél és a 
napenergia hasznosítása javasolható. Egyéb megújuló energiahordozó hasznosítása legfeljebb reklám 
célú lehet, energiagazdálkodási szintet befolyásoló hasznosításra megtérülő beruházással nem lehet 
számolni. 

Alcsútdoboz területén 2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek 
hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú 
energiaellátásra, naperőművel, napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz 
szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 

Szélerőmű létesítésére is van lehetőség. Megtérülésének elhúzódása miatt várható reális befektetői 
szándék nem ismert. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk 
egyre növekszik. Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő 
hasznosítása várható Alcsútdoboz területén. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges 
gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a 
hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált lesz, így helyi 
jelentőségű marad.  

Meg kell említeni, hogy Magyarország elfogadta azt az EU irányelvet, amely szerint új beruházásnál 
törekedni kell a közel passzívház szintű kialakításra és, hogy az energiaszükséglet jelentős hányadát 
megújuló energiahordozóból elégítsék ki. Ezért feltételezhető, hogy a villamosenergia igény egy részét 
naperőművek telepítéssel helyben termelt energiával biztosítják. Az ad-vesz rendszer igénybevételével 
ezzel a fenntartási költségek jelentősen javíthatók.  
 
Elektronikus hírközlés 

Vezetékes hírközlési létesítmények 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt biztosítja. A 
Székesfehérvári szekunder központhoz tartozó Alcsútdoboz 22-es távhívó számon csatlakozik az 
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A településen jelenleg 310 egyéni lakásvonal üzemel, az ellátottság ezzel 53,1 %. de ezzel is az 
ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  
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A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi 
hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.  

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették. Jelenleg a lakásállomány kb 30 
%-a veszi igénybe a kábel TV szolgáltatását.  

A távközléshez is és a műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat több vezetékes 
műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Az NMHH nyilvántartásában 
Alcsútdoboz területén több vezetékes távközlési szolgáltatót és több vezetékes műsorelosztó 
szolgáltatót is tartanak nyilván, de közülük többen olyanok, akik bár rendelkezésre állnak, tényleges 
szolgáltatást nem végeznek. 

Nagyon fontos településfejlesztést segítő eszköz a korszerű infokommunikációs technológia 
rendelkezésre állása. Ez iránt jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a statisztikai nyilvántartásban is 
már jelzett adatok. A településen 2014. január 1.-én 246 internet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 
170 internet előfizetés DSL hálózaton, 71 internet előfizető kábeltelevízió hálózaton, 2 internet 
előfizetés kapcsolt vonalon, 3 internet-előfizetés vezeték nélküli hálózaton (mobil internet nélkül) 
keresztül veszi igénybe a szolgáltatást. Ezt az ellátottságot tovább növeli a mobil internet szinte 
korlátlan rendelkezésre állása. Azon az településen, ahol a vezetékes internet szolgáltatás igénybe 
vételének aránya 42 %-os, célszerű még további növelése az „otthoni munkavégzés”, a kedvező 
kapcsolat-tartás lehetőségének  biztosítása érdekében, mivel ezzel a lakosság helyben tartási 
lehetősége javítható. 

Vezeték nélküli hírközlés 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – 
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., 
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti. 

Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként is több szolgáltatót 
tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik 
szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül tudják biztosítani. 

A településrendezési eszközök módosítását igénylő változtatási javaslatokhoz kapcsolódó 
közműfejlesztési igények: 

1. módosítás: A belterülettől nyugatra elhelyezkedő volt Petőfi laktanya tiszti lakásai a laktanya 
kiürítése után is lakottak maradtak. A módosítási javaslat alapján a jelenleg is beépített, de a 
településrendezési tervekben jelenleg még beépítésre nem szánt övezetbe sorolt terület a használati 
módjához és beépítési arányához illeszkedő övezetbe kerül. 

A korábbi honvédségi területen fekvő lakóházak közműellátását önállóan oldották meg, hálózatuk nem 
ismert, közhálózati csatlakozást a közműszolgáltatók nem tartanak nyilván. 

A megmaradó épületek és a funkcióváltás hatására javasolt beépítési lehetőség teljes megvalósítása 
esetén, akár 21420 m2 szintterület is építhető lenne, aminek jelentős része már kialakításra is került. 
Ellátásukra a teljes közműellátás kiépítése szükséges. A hálózati kapcsolatokat a nagytávlati igények 
kielégítésének megfelelően kell kiépíteni, de a közműfejlesztési hozzájárulásokat csak a ténylegesen 
jelentkező igényekre kell fizetni. 

    Nagytávlati igény terv távl. várható igény 
Ivóvíz igény m3/nap:               25,7    25 
 Tüzivíz igény max. 
  külső l/perc:  2400    2400 
  belső l/perc:  600   600 
Elvezetendő szennyvíz m3/nap:               24,4     24 
Villamosenergia igény kW:  420   400 

Ebből: 
- megújulóval helyben  kW:              120   100 
- Közhálózatról   kW: 300   300 
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Termikus energiaigény      kW: 640    640 
Ebből: 
- megújulóval helyben kW: 200   190 
- Közhálózatról földgázzal 

kielégít Nm3/h:  62   60 
 
A közműellátás kiépítésére a hálózati kapcsolati lehetőségek nagyobb távolságból (3,5 km) állnak csak 
rendelkezésre.  

A terület közüzemű vízellátásának biztosítását érdemes a 2. módosítással érintett területtel közösen 
kezelni, a meglévő csatlakozási lehetőséget nyújtó ivóvízhálózattól mért nagy távolságukmiatt és a két 
fejlesztési terület közelségére tekintettel. Szükségessé válik egy NÁ 100-as paraméterű célvezeték 
építése a Szabadság utca - József Attila utca sarkánál található NÁ 150-es paraméterű vezetékről 
kiindulva. 

A terület szennyvizeinek elvezetését is érdemes a 2. módosítással érintett területtel közösen 
megoldani. A befogadó közcsatornahálózat távolságából következően nyomott vezetékkel oldható 
meg gazdaságosabban a keletkező szennyvizek befogadóig továbbítása egy a tervezett vízvezetékkel 
párhuzamosan fektetett NÁ 63-as paraméterű nyomóvezeték segítségével. A területen  belül kialakított 
gravitációs szennyvízgyűjtő hálózat mélypontjához telepített szennyvízátemelővel továbbítani lehet a 
szennyvizeket a nyomott vezetéken keresztül. 

A terület termikus energia igényeit földgáz használatával lehetne hatékonyan biztosítani. A 
földgázellátást is érdemes a 2. módosítással érintett területtel közösen megoldani. A települési 
gáznyomáscsökkentő kicsatlakozó vezetékéhez csatlakozó NÁ 63-as paraméterű célvezeték biztosítani 
tudja mindkét terület igényeit. 

A terület villamosenergia igénye a középfeszültségű hálózat továbbépítésével oldható meg a többi 
közmű tervezett nyomvonala mellett, földkábelbe fektetéssel. A prognosztizált igény kielégítése 
távlatilag új transzformátor állomás létesítésével megoldható. 

A közműellátás biztosításának feltétele a közhálózati csatlakozások kiépítésén kívül, a 
közműszolgáltatókkal szolgáltatási szerződések, megállapodások megkötése. Vízi közműveknél a 
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése a bázis fejlesztésekre, energiaközművek vonatkozásában a 
szolgáltatók a megállapodásban rögzítik az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit. 
 
2. módosítás: A belterülettől nyugatra elhelyezkedő volt Petőfi laktanya harcászati és üzemi épületei a 
laktanya kiürítése után kihasználatlanok maradtak. A terület hasznosítása érdekében az érintett 
honvédelmi terület településközponti vegyes lakóterületbe vonását határozta el Alcsútdoboz 
önkormányzata. 

A korábbi honvédségi területen fekvő lakóházak közműellátását önállóan oldották meg, hálózatuk nem 
ismert, közhálózati csatlakozást a közműszolgáltatók nem tartanak nyilván. 

A létesítendő javasolt beépítési lehetőség teljes megvalósítása esetén, akár 36776 m2 szintterület is 
építhető lenne, aminek jelentős része már kialakításra is került. Ellátásukra a teljes közműellátás 
kiépítése szükséges. A hálózati kapcsolatokat a nagytávlati igények kielégítésének megfelelően kell 
kiépíteni, de a közműfejlesztési hozzájárulásokat csak a ténylegesen jelentkező igényekre kell fizetni. 
 
    Nagytávlati igény terv távl. várható igény 
Ivóvíz igény m3/nap:                44    15 
 Tüzivíz igény max. 
  külső l/perc:  2400    2400 
  belső l/perc:  600   600 
Elvezetendő szennyvíz m3/nap:        42    10 
Villamosenergia igény kW:  735   200 

Ebből: 
- megújulóval helyben  kW:              220   60 
- Közhálózatról    kW:               515   140 

Termikus energiaigény      kW:              1100    300 
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Ebből: 
- megújulóval helyben kW: 320   80 
- Közhálózatról földgázzal 

kielégít Nm3/h:  110   30 
 
A közműellátás kiépítésére a hálózati kapcsolati lehetőségek nagyobb távolságból (3,5 km) állnak csak 
rendelkezésre.  

A terület közüzemű vízellátásának biztosítását érdemes a 1. módosítással érintett területtel közösen 
kezelni, a meglévő csatlakozási lehetőséget nyújtó ivóvízhálózattól mért nagy távolságukmiatt és a két 
fejlesztési terület közelségére tekintettel. Szükségessé válik egy NÁ 100-as paraméterű célvezeték 
építése a Szabadság utca - József Attila utca sarkánál található NÁ 150-es paraméterű vezetékről 
kiindulva. 

A terület szennyvizeinek elvezetését is érdemes a 1. módosítással érintett területtel közösen 
megoldani. A befogadó közcsatornahálózat távolságából következően nyomott vezetékkel oldható 
meg gazdaságosabban a keletkező szennyvizek befogadóig továbbítása egy a tervezett vízvezetékkel 
párhuzamosan fektetett NÁ 63-as paraméterű nyomóvezeték segítségével. 

A terület termikus energia igényeit földgáz használatával lehetne hatékonyan biztosítani. A 
földgázellátást is érdemes a 1. módosítással érintett területtel közösen megoldani. A települési 
gáznyomáscsökkentő kicsatlakozó vezetékéhez csatlakozó NÁ 63-as paraméterű célvezeték biztosítani 
tudja mindkét terület igényeit. 

A terület villamosenergia igénye a középfeszültségű hálózat továbbépítésével oldható meg a többi 
közmű tervezett nyomvonala mellett, földkábelbe fektetéssel. A prognosztizált igény kielégítése 
távlatilag új transzformátor állomás létesítésével megoldható. 

A közműellátás biztosításának feltétele a közhálózati csatlakozások kiépítésén kívül, a 
közműszolgáltatókkal szolgáltatási szerződések, megállapodások megkötése. Vízi közműveknél a 
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése a bázis fejlesztésekre, energiaközművek vonatkozásában a 
szolgáltatók a megállapodásban rögzítik az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit. 
 
3. módosítás: A belterülettől nyugatra elhelyezkedő 051/6 hrsz-ú erdőterületen egy szálloda építésének 
igénye merült föl. A terület hasznosítása érdekében, az érintett terület különleges beépítésre szánt 
területbe sorolásáról határozott Alcsútdoboz önkormányzata. 

A létesítendő javasolt beépítési lehetőség teljes megvalósítása esetén, nagyjából 6500 m2 szintterület is 
építhető lenne. A terület ellátásához teljes közműellátás kiépítése szükséges. A hálózati kapcsolatokat 
a nagytávlati igények kielégítésének megfelelően kell kiépíteni, de a közműfejlesztési 
hozzájárulásokat csak a ténylegesen jelentkező igényekre kell fizetni. 
 
    Nagytávlati igény terv távl. várható igény 
Ivóvíz igény m3/nap:                 9,1     3 
 Tüzivíz igény max. 
  külső l/perc:  2400              2400 
  belső l/perc:  600   600 
Elvezetendő szennyvíz m3/nap:               8,6   2,5 
Villamosenergia igény kW:  170   45 

Ebből: 
- megújulóval helyben  kW:                51   14 
- Közhálózatról  kW: 119   31 

Termikus energiaigény      kW:               204    50 
Ebből: 
- megújulóval helyben kW:               61   15 
- Közhálózatról földgázzal 

kielégít Nm3/h:                20   5 
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A közműellátás kiépítésére a hálózati kapcsolati lehetőségek nagyobb távolságból (2 km) állnak csak 
rendelkezésre.  

A terület közüzemű vízellátásának biztosításához érdemes a Petőfi laktanya ellátására tervezett 
közműnyomvonalról kiépíteni leágazást, ezzel a költségeket racionalizálni. Szükségessé válik egy NÁ 
100-as paraméterű célvezeték építése a Szabadság utca - József Attila utca sarkánál találhatól NÁ 150-
es paraméterű vezetékről kiindulva. 

A terület szennyvizeinek elvezetését is érdemes a Petőfi laktanya ellátására javasolt módosítással 
érintett területtel közösen megoldani. A befogadó közcsatornahálózat távolságából következően 
nyomott vezetékkel oldható meg gazdaságosabban a keletkező szennyvizek befogadóig továbbítása 
egy a tervezett vízvezetékkel párhuzamosan fektetett NÁ 63-as paraméterű nyomóvezeték 
segítségével. 

A terület termikus energia igényeit földgáz használatával lehetne hatékonyan biztosítani. A 
földgázellátást is érdemes a Petőfi laktanya módosítással érintett területtel közösen megoldani. A 
települési gáznyomáscsökkentő kicsatlakozó vezetékéhez csatlakozó NÁ 63-as paraméterű célvezeték 
biztosítani tudja mindkét terület igényeit. 

A terület villamosenergia igénye a középfeszültségű hálózat továbbépítésével oldható meg a többi 
közmű tervezett nyomvonala mellett, földkábelbe fektetéssel. A prognosztizált igény kielégítése 
távlatilag új transzformátor állomás létesítésével megoldható. 

A közműellátás biztosításának feltétele a közhálózati csatlakozások kiépítésén kívül, a 
közműszolgáltatókkal szolgáltatási szerződések, megállapodások megkötése. Vízi közműveknél a 
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése a bázis fejlesztésekre, energiaközművek vonatkozásában a 
szolgáltatók a megállapodásban rögzítik az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit. 
 
4. módosítás: A belterülettől nyugatra elhelyezkedő 033/25 hrsz-ú általános erdőterület közjóléti 
erdőterületbe sorolásáról határozott Alcsútdoboz önkormányzata. 

A létesítendő javasolt beépítési lehetőség teljes megvalósítása esetén, nagyjából 1500 m2 szintterület is 
építhető lenne. A terület ellátásához teljes közműellátás kiépítése szükséges. A hálózati kapcsolatokat 
a nagytávlati igények kielégítésének megfelelően kell kiépíteni, de a közműfejlesztési 
hozzájárulásokat csak a ténylegesen jelentkező igényekre kell fizetni. 
 
    Nagytávlati igény terv távl. várható igény 
Ivóvíz igény m3/nap:                  2    1 
 Tüzivíz igény max. 
  külső l/perc:  2400    2400 
  belső l/perc:  600   600 
Elvezetendő szennyvíz m3/nap:               1,9   1 
Villamosenergia igény kW:  37,4   15 

Ebből: 
- megújulóval helyben  kW:                  11   5 
- Közhálózatról  kW: 26,4   10 

Termikus energiaigény      kW:                45    10 
Ebből: 
- megújulóval helyben kW:                14   4 
- Közhálózatról földgázzal 

kielégít Nm3/h:                 4,5   1,5 
 
A fejlesztési terület közműellátása a minimális kielégítendő igény és a csatlakozási lehetőséget nyújtó 
meglévő közműhálózatoktól való jelentős távolság ismeretében gazdaságosan nem valósítható meg. A 
kérdéses erdő területileg közvetlenül kapcsolódik a 3. módosítás területéhez, valamint a tervezett hotel 
kiszolgálásában játszana várhatóan szerepet, ezért célszerű összekapcsolni, közművenként az ellátást 
onnan kiépíteni. 

 


