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4. A területi terveknek való megfelelőség igazolása 
 

A területrendezési - településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az Országos 
Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott 
jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés, legutóbb 2013. decemberében, amely 
módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a 
fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. 
erőforrások védelmére. 

Az OTrT magába foglalja az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az országos térségi övezetek lehatárolását 
tartalmazó tervlapokat és az ezekre vonatkozó szabályokat.  

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek 
kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. 
Alcsútdoboz közigazgatási területére Fejér Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: FM TrT) vonatkozik, 
amelyet a Megyei Közgyűlés a 1/2009. (II.13.) K. R. Sz. rendeltével fogadott el.  

A területrendezési ajánlásokat, — amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást tartalmaznak a 
megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása érdekében—  a Közgyűlés 3/2009. (II.12.) K. H. Sz. 
határozat 2.sz. melléklete tartalmazza a Területrendezési ajánlásokat.  

Ebből következően a megyei területrendezési tervben a 2013-ban módosított OTrT-ből adódó változások még nem 
kerültek átvezetésre. 

1. Térszerkezeti tervek 
1.1 Az Ország Szerkezeti Terve (OTrT) 

   
Mind az öt módosítással érintett terület (1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös területek) az Ország Szerkezeti tervén 
mezőgazdasági térségben található.
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1.2 Fejér Megye TrT Térségi szerkezeti terve 

   
A Térségi szerkezeti terven látható, hogy erdőgazdálkodási térségben található az alábbi, módosítással érintett 
területek: 

 az 1-es és 2-es területek, valamint az 5-ös terület egy része. 

mezőgazdasági térségben találhatóak az alábbi, módosítással érintett területek: 

 a 3-as és 4-es számú módosítások, valamint az 5-ös terület egy része. 

Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a térségi és megyei tervek készítése során kell 
figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök módosítása esetében a térszerkezeti terveknek való 
megfelelést a megyei területi terv, Fejér Megye Térségi szerkezeti tervének való megfelelés kerül értékelésre. 

A megfelelőséget a módosítással érintett területfelhasználási kategóriáknál igazoljuk.  

Érintett megyei 
területfelhasználási 

kategóriák 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása a 

módosítással érintett területnél 

Mezőgazdasági térség 
1074,50 ha 

 

A mezőgazdasági térséget legalább 85%-
ban mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
a térségben nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület területfelhasználási 
egység nem jelölhető ki. 

Jelen módosítás során 
nagyvárosias lakóterület, vegyes 
terület területfelhasználási egység 
nem került kijelölésre.  
A FM TrT mezőgazdálkodási 
térségébe tartozó területből 14,66 
ha kerül átsorolásra a TSZT-ben 
más területfelhasználási 
egységekbe. Ez az FM TrT-ben 
mezőgazdasági térségbe besorolt 
terület 1,36 %-a. Mértéke: 1,36% < 
15%, tehát megfelel. 

Erdőgazdálkodási térség 
1377,80 ha 

Az erdőgazdálkodási térséget legalább 
85%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni. 

Jelen módosítás során a FM TrT 
erdőgazdálkodási térségébe tartozó 
területből a TSZT-ben 11,35 ha 
kerül átsorolásra más 
területfelhasználási egységekbe. Ez 
az FM TrT-ben erdőgazdálkodási 
térségbe besorolt terület 0,82 %-a. 
Mértéke: 0,82% < 15%, tehát 
megfelel. 
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2. Térségi övezeteknek való megfelelőség igazolása  

2.1. Az OTrT országos térségi övezeteinek való megfelelés igazolása 

Az OTrT 2014-ben életbe lépő módosítása az alábbi országos övezeteket módosította: 

 Országos ökológiai hálózat övezete  

 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 

 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (kis mértékben megváltozott az elnevezése, korábban 
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület volt az elnevezése) 

Az OTrT módosítás új övezeteket is bevezetett, amelyek az alábbiak: 

 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (a korábbi országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete helyett egy övezet) 

 Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete  

 Országos vízminőség-védelmi terület övezete (tartalmában a korábbi kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi terület övezetét váltotta fel.)  

 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének övezete  

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az OTrT országos övezetei közül melyek érintik Alcsútdoboz közigazgatási 
területét, illetve melyek érintik az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es jelű módosítással érintett területet. 

Az OTrT országos 
övezetei 

Alcsútdoboz 
közigazgatási 

területén 
érintettség 

1. terület 
érintettsége 

2. terület 
érintettsége 

3. terület 
érintettsége 

4. terület 
érintettsége 

5. terület 
érintettsége 

3.1 Az országos 
ökológiai hálózat 
övezete * 

igen + + — + + 

3.2 Kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterület 
övezete  

nem 0 0 0 0 0 

3.3 Jó termőhelyi 
adottságú szántóterület 
övezete 

igen — — — — — 

3.4 Kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület 
övezete** 

igen + — — — — 

3.5 Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten 
kezelendő terület 
övezete  

igen + + + + + 

3.6 Világörökségi és 
világörökségi várományos 
terület övezete  

nem 0 0 0 0 0 

3.7 Országos vízminőség 
védelmi terület 

igen — — — — — 

3.8 Nagyvízi meder 
területének övezete 

nem 0 0 0 0 0 
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3.8 Vásárhelyi terv 
továbbfejlesztése 
keretében megvalósítható 
vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók 
területének övezete 

nem 0 0 0 0 0 

3.9 Kiemelt fontosságú 
honvédelmi terület övezete  

nem 0 0 0 0 0 

*: Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben 
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni, így ennek a megfelelősége a FM 
TrT övezeti tervlapjainál kerül bemutatásra a 2.2 fejezetben. 

**: Mivel az FM TrT-ben is szereplő övezeti tervlap, a megfelelőség igazolása a 2.2 fejezetben kerül 
bemutatásra 

2013. decemberében elfogadott OTrT módosítás „új térségi övezeteket” is tartalmaz, melyek a megyei 
területrendezési tervben még nem kerültek átvezetésre, ezért ezeknek való megfelelést az alábbiakban külön 
vizsgáljuk.   

OTrT a közigazgatási területet érintő „új” övezetei  

OTrT 
3.5 melléklet: Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (országos övezet) 

 
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

A pontosított lehatárolás által érintett területre a kiemelt térség 
és a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi 
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére 
készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata 
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

A tájképi egység és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg 
kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének 
bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre 
vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

 
 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
lehatárolására majd a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatsorán lesz lehetőség. Jelen módosítás során az 
OTrT övezeti tervlapjának lehatárolása került figyelembe 
vételre. 
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Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység 
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
elhelyezni. 

 
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem 
került kijelölésre. 
 

 

 

 

Megfelel. 

 

3/3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

3/7 Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A módosuló területeik nem érintik az övezetet. 

 
A módosuló területeik nem érintik az övezetet. 

2.2 A FM TrT térségi övezetek 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk FM TrT térségi övezetei közül (a FM TrT 1/2009. (II.13.) K. R. számú rendeletének 
1/16. számú melléklete szerint), melyek érintik Alcsútdoboz közigazgatási területét, illetve melyek érintik az 1-es, 2-
es, 3-as, 4-es és 5-ös jelű módosítással érintett területet. 

Fejér Megye TrT övezetei 

Alcsútdoboz 
közigazgatási 

területének 
érintettsége 

1. terület 
érintettsé

ge 

2. terület 
érintettsé

ge 

3. terület 
érintettsé

ge 

4. terület 
érintettsé

ge 

5. terület 
érintettsé

ge 

3.1 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete + — — + — — 

3.2 
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

+ — — — — + 

Országos komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete* 

— 0 0 0 0 0 
3.3 

Térségi komplex tájrehabilitációt 
igénylő terület övezete* 

— 0 0 0 0 0 

Országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete* + 0 0 0 0 0 

3.4 
Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezete* 

— 0 0 0 0 0 

3.5 
Kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete* 

+ 0 0 0 0 0 



 6 

3.6 
Felszíni vizek vízminőség-
védelmi vízgyűjtőterületének 
övezete* 

— — — — — — 

3.7 
Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete 

— — — — — — 

3.8 
Együtt tervezhető térségek 
övezete* 

— — — — — — 

3.9 
Kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete 

— — — — — — 

Magterület övezete + + + — — + 

Ökológiai folyosó övezete + — — — + — 3.10 

Pufferterület övezete + — — — — — 

3.11 
Erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete + 0 0 0 0 0 

3.12 
Világörökség és világörökség-
várományos terület övezete* 

— — — — — — 

3.13 
Történeti települési terület 
övezete* + 0 0 0 0 0 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete* 

— — — — — — 
3.14 

Nagyvízi meder övezete* — — — — — — 

3.15 
Földtani veszélyforrás 
területének övezete* 

— — — — — — 

3.16 
Vízeróziónak kitett terület 
övezete* 

+ 0 0 0 0 0 

3.17 
Széleróziónak kitett terület 
övezete* 

— — — — — — 

*: 2014. január 1-vel hatályon kívül helyezett övezetek 

0: Az övezet hatályon kívül helyezése miatt nem vizsgálandó 

A következőkben azon térségi övezeteknek való megfelelést igazoljuk, amelyekkel a módosuló területek érintettek. 
Párhuzamosan mutatjuk be az azonos tartalmú OTrT és FM TrT övezeteknek való megfelőséget  

OTrT 

3.4. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete (országos övezet) 

FM TrT 
3/1 melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezete (országos övezet) 

_
__ Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
OTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében 
beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 
lehetőség hiányában területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

 
Jelen módosítás során a 3. jelű terület érinti az FM TrT 
övezet területét, azonban az OTrT tervlapján kiváló 
termőhelyi adottságú szántó terület övezetét nem érintik a 
tervezett módosítások.  

 
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem 
került kijelölésre. 
Az OTrT övezeti tervlapjának és előírásainak megfelel. 

 

OTrT 

3.4. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete (országos övezet) 

FM TrT 
3/2 melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület övezete (országos övezet) 

  
Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 

OTrT Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

Jelen módosítás során az 5. jelű terület érinti az övezet 
területét a FM TrT tervlapján szereplő kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület övezetének területét. Az 
övezetben új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 
Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem 
került kijelölésre. 
Megfelel. 
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OTrT 

3/1. melléklet: Országos ökológiai hálózat övezete 
(országos övezet) 

FM TrT 

3.10 mellélet: Magterület, Ökológiai folyosó, 
Pufferterület övezete (megyei övezetek) 

 _
__ magterület, ___ ökológiai folyosó, ___ pufferterület 

Területrendezési követelmények Megfelelőség igazolása 
Magterület 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha: 
a) települési területet a magterület vagy a magterület 
és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja 
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a 
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és 
az ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájbaillesztett módon, a 
természetvédelmi célok megvalósulását nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni 
Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el. 
Az övezetbe tartozó település helyi építési 
szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni 
a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra 
jellemző építészeti hagyományok és építmények 
megőrzését és ezek követelményeit. 

 
Jelen módosítás során az ökológiai hálózat területéből 
72657,7 m2 magterület kerül átsorolásra beépítésre szánt 
területbe.  
Az előzetes véleménynyilvánítás során a DINPI nem 
zárkózott el a magterület lehatárolásának pontosításától a 
volt laktanya területein. 
Ez az Alcsútdoboz közigazgatási területét érintő magterület 
0,56 %-a.  
A csökkenés mértéke: 0,56% < 5%.  
 

 
 
 
 

 
 
Tervezett közlekedési infrastruktúra hálózatok elemei nem 
érintik a magterületet. 
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Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető. 

Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem 
került kijelölésre.  
Megfelel. 

Ökológiai folyosó 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, 
és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
A fenti kivételek együttes fennállása esetén, a 
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
Az övezetben közmű vezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájbaillesztett módon, a 
természetvédelmi célok megvalósulását nem 
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell 
elhelyezni. 
Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok 
elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 
nem bővíthető. 

 
Jelen módosítás során az ökológiai hálózat területéből 
31775 m2 ökológiai folyosó kerül átsorolásra beépítésre 
szánt területbe. Az átsorolt terület szántóként nyilvántartott 
és akképpen is hasznosított.  
Ez az Alcsútdoboz közigazgatási területét érintő ökológiai 
folyosó 0,69 %-a.  
A csökkenés mértéke: 0,69% < 5%.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Az övezet területén új külszíni művelésű bányatelek nem 
került kijelölésre, meglevő bányatelek nincs az övezet 
területén. 

 


