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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL  
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) 
országos övezeteket, területfelhasználási kategóriákat és közlekedési fő elemeket határoz 
meg. Az OTrT 4.§ (3) bek. alapján az országos területfelhasználási kategóriák és az országos 
övezetek határait a megyei területrendezési tervekben a térségi területfelhasználási kategóriák 
kijelölésével kell pontosítani. Fejér Megye Területrendezési Terve tartalmazza az országos 
területfelhasználási kategóriák és az országos övezetek határait, ezen belül az országos 
ökológiai hálózat határait, amelyek az aktuális adatszolgáltatások és hatályos jogszabályok 
figyelembe vételével a településrendezési tervekben, a hiteles kataszteri térképek és 
földnyilvántartás segítségével tovább pontosíthatók. 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
A 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv (későbbiekben: 
OTrT) Országos Szerkezeti Terve alapján Felcsút közigazgatási területének a települési 
térségen kívüli része teljes egészben a mezőgazdasági térségbe tartozik. A 
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokat az OTrT 6. §-a tartalmazza, melyek a 
következők: 

„6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába 
kell sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések kivételével – 
városias települési térség nem jelölhető ki; 
b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell 
sorolni, a fennmaradó részén – a városi ranggal rendelkező települések 
kivételével – városias települési térség nem jelölhető ki;… 
d) a települési térséget legalább 75%-ban városias és hagyományosan vidéki települési 
térség kategóriába kell sorolni; 
…” 

 

3/1. sz. melléklet Az Ország Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 
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Felcsút község közigazgatási területét az OTrT-ben meghatározott alábbi térségi 
övezetek érintik: 

 
A térségi övezetekre vonatkozó előírásokat az OTrT V. és VI. fejezete tartalmazza. 
 

 
3/2. sz. melléklet Az országos ökológiai hálózat övezetének vonatkozó részlete 

Az ökológiai hálózathoz a község vízfolyásai mentén kialakult nedves területek, vizes élőhelyek természeti 
területei tartoznak 

OTRT 

Térségi övezetek 
Közigazgatási 

terület 

Módosítással 
érintett 

területek 
Országos ökológiai hálózat  
(3/2. sz. melléklet) 

+ + 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  
(3/3. sz. melléklet) 

+ + 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(3/4. sz. melléklet) 

- - 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
(3/5. sz. melléklet) 

- - 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
(3/6. sz. melléklet) 

- - 

Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület 
övezete 
(3/7. sz. melléklet) 

- - 

Kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 
(3/8. sz. melléklet) 

+ + 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 
(3/9. sz. melléklet) 

-  

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
(3/10. sz. melléklet) 

+ + 

Együtt tervezhető térségek övezete 
(3/11. sz. melléklet) 

- - 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
(3/12. sz. melléklet) 

- - 
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3/2. sz. melléklet A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének vonatkozó részlete 
A település mezőgazdasági területeinek meghatározó hányada része az övezetnek 

 
3/8. sz. melléklet A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetének vonatkozó részlete 

A település közigazgatási területe része az övezetnek a DNy-ra lévő településrész kivételével 

 

 

3/9. sz. melléklet Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetének vonatkozó részlete 
A település közigazgatási területének É-i, a Tatabányai térséghez tartozó része az övezetbe tartozik 
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Fejér Megyei Területrendezési Terv 

A Fejér Megye Területrendezési Terve hatálya alá tartozó települések településrendezési terveinek 
módosításakor az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) 
szabályozási előírásai és térségi / övezeti meghatározásai mellett figyelembe kell venni az OTrT 
tartalmi részeit pontosító és kiegészítő Fejér Megye Területrendezési Terve (továbbiakban FMTrT 
szabályozási előírásait és térségi / övezeti meghatározásait is. 

A Fejér Megyei Közgyűlés 1/2009 (II.12.) Krsz. rendeletével elfogadott Fejér Megye Területrendezési 
Terve az OTrT-vel összhangban készült, az OTrT elemeit a szükséges pontosításokkal beépítették a 
megye területrendezési tervébe.  

 
 

Az FMTrT Szerkezeti Tervének vonatkozó részlete 

 

Felcsút község közigazgatási területét az FmTrT-ben meghatározott alábbi térségi 
övezetek érintik: 

OTRT 

Térségi övezetek 
Közigazgatási 

terület 
Módosítással 

érintett területek 

   

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
(3/1. sz. melléklet) 

+ + 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(3/2. sz. melléklet) 

+ - 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
(3/3. sz. melléklet) 

+ - 

Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

(3/4. sz. melléklet) 
- - 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

(3/5. sz. melléklet) 

+ - 

Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület 
övezete 

(3/7. sz. melléklet) 
- - 

Kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 

+ + 
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A térségi övezetekre vonatkozó szabályozási irányelveket az V. fejezet 10. és 16. §-a 
tartalmazza. 

 

 

3/1. sz. melléklet Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete vonatkozó részlete 

A település mezőgazdasági területeinek meghatározó hányada része az övezetnek 

(3/6. sz. melléklet) 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 

övezete 
(3/7. sz. melléklet) 

- - 

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 
(3/8. sz. melléklet) 

+ + 

Együtt tervezhető térségek övezete 
(3/9. sz. melléklet) 

- - 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
(3/10. sz. melléklet) 

- - 

Honvédelmi terület övezete 
(3/11. sz. melléklet) 

- - 

Magterület övezete 
(3/12. sz. melléklet) 

+ + 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható 
terület (3/13. sz. melléklet) 

- - 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 
(3/14. sz. melléklet) 

+ - 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 
(3/15. sz. melléklet) 

- - 

Történeti település területe 
(3/16.sz. melléklet) 

- - 

Rendszeresen belvízjárta terület övezet és a nagyvízi meder 
övezete (3/17. sz. melléklet) 

- - 

Földtani veszélyforrás területének övezete 
(3/18. sz. melléklet) 

- - 

Vízeróziónak kitett terület övezete 
(3/19. sz. melléklet) 

+ + 

Széleróziónak kitett terület övezete 
(3/20. sz. melléklet) 

- - 
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3/2. sz. melléklet A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének vonatkozó részlete 
A településnek elszórt elhelyezkedésű, nem jelentős kiterjedésű területrészei tartoznak az övezetbe 

 

 

3/3. sz. melléklet Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
A településnek jelentéktelen része tartozik az övezetbe 

 

 

3/4. sz. melléklet Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
A település ÉK-i részén, a Bicskével közös bányaterület tartozik az övezethez 
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3/5. sz. melléklet Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete vonatkozó részlete 

A település egyes részei a Térségi jelentőségű tájképvédelmi területek övezetébe tartoznak 

 

 

3/6. sz. melléklet Kiemelten érzékeny felszín-alatti vízminőség-védelmi terület övezetének vonatkozó részlete 
A település közigazgatási területe része az övezetnek a DNy-ra lévő településrészt kivéve 

 
3/8. sz. melléklet Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete vonatkozó részlete 

A település teljes közigazgatási területe része az övezetnek.  
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3/12. sz. melléklet Magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezetének vonatkozó részlete 

Az ökológiai hálózathoz a község vízfolyásai mentén kialakult nedves területek, vizes élőhelyek természeti 
területei tartoznak.  

 
3/19. sz. melléklet Vízeróziónak kitett terület övezetének vonatkozó részlete 

 

 

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

Az OTrT az ökológiai folyosó és magterületre vonatkozóan külön övezeti 
előírásokat tartalmaz, így az érintett területekre az OTrT 17.-18.§-ban foglaltakat kell 
alkalmazni, mely szerint az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

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. 
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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 való tartozásának kijelölése a településrendezési terv alapján 
történő pontosítás eredményeként módosulhat. Az ökológia hálózat lehatárolását 
ennek figyelembe vételével pontosítottuk, így a Labdarúgó Akadémia bővítéséhez 
szükséges beépítésre szánt különleges sportterület kijelölése összhangba kerülhet a 
területrendezési tervek övezeti területi lehatárolásával, illetve a területre vonatkozó 
térségi övezeti szabályozással. 

A település mezőgazdasági területeinek nagy része kiváló termőhelyi adottságú szántó terület. 
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. A 
„zöldmezőben” megvalósuló két új beépítésre szánt terület, a 3. jelű és a 4. jelű 
módosítás területe az övezet által nem érintett. 


