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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Óbarok Község Önkormányzata 2018-ban új településfejlesztési koncepció (továbbiakban: TFK) és 

településrendezési eszközök (továbbiakban: TRE) készítését határozta el. Az új településrendezési 

eszközök a Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a Helyi építési szabályzat (továbbiakban: 

HÉSZ) és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási tervek (továbbiakban: SZT). A TFK és a TRE a 

teljes közigazgatási területre készül, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314. R.) tartalmi és alaki 

követelményeiknek megfelelően. A TFK, valamint a TRE készítése egyszerre történik. A munka 

elkészítésével az Önkormányzat a PLANNER-T Kft-t bízta meg.  

Mivel TFK és a TRE egyszerre készülnek, a tervdokumentációk egyeztetésére egy eljárásban [314. 

R. 28.§. (6) bekezdés] kerül sor. A tervdokumentációk egyeztetése a 314. R. szerinti teljes eljárás 

szabályai szerint történik. Az egyeztetési eljárás az előzetes tájékoztatási szakasszal, 2020. tavaszán 

indult (Előzetes tájékoztatás Óbarok településfejlesztési koncepció és új településrendezési eszközök 

készítéséről, valamint a településrendezési eszközök környezeti értékelésének tartalmáról, készítette: 

PLANNER-T Kft.). Jelen dokumentáció a 314. R. 36.§ b) pontja szerinti véleményezési 

tervdokumentáció. 

A TFK és a TRE megalapozásához közös Megalapozó vizsgálatok készültek, a 314. R. 1. 

mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően. Mivel a TSZT és HÉSZ egyidőben 

készül, közös szakági Alátámasztó javaslatok kerültek kidolgozásra. Mivel a településrendezési 

eszközök a teljes közigazgatási területre készülnek, a 2/2005. (I.11.) Korm.rend. szerinti környezeti 

vizsgálat is lefolytatásra kerül, mely a településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével 

párhuzamosan zajlik. A környezeti vizsgálat eredményének megállapításait a véleményezési 

tervdokumentáció részét képező települési környezeti értékelés tartalmazza. 

A megbízás keretében elkészülő tervezési feladatok az alábbi kötetekben kerültek dokumentálásra: 

I. Megalapozó vizsgálatok 

II. Településfejlesztési koncepció 

III. Településszerkezeti terv 

IV. Helyi építési szabályzat 

V. Alátámasztó javaslatok 

VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány 

VII. Települési környezeti értékelés 

Jelen tervdokumentáció 

ÓBAROK KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36.§ b) pontja szerinti 

 véleményezési tervdokumentáció 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 1. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően. 

 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 
 

Óbarok Község a Közép-dunántúli régióban, Fejér megye északi peremén, a Bicskei járásban 

helyezkedik el. Fejér megye északi szélén fekvő településként közvetlenül határos Komárom-Esztergom 

megyével. Az 1926 hektár igazgatási területű Óbarok É-on és K-en Bicske Várossal, D-en Felcsút 

Községgel és Újbarok Községgel, Ny-on Szárliget Községgel (Komárom-Esztergom megye) határos.  

A Fejér megyei településekkel a Bicskei járás és a Völgy Vidék Leader Egyesület keretein belül tartja a 

kapcsolatot. 

Óbarok a településhálózatban betöltött szerepe (funkciója) szerint: alapfunkciókkal rendelkező falu. 

A népességszám szerinti besorolása: község (5 ezer fő alatt). 

A település közigazgatási területét átszelő M1 autópálya, az 1. sz. országos főút és az összekötő utak, 

valamint a Budapest – Hegyeshalom vasútvonal révén Óbarok közlekedési kapcsolatai, 

gazdaságföldrajzi helyzete igen jónak mondható. A főúti közlekedési kapcsolatok Tatabánya és a 

főváros irányába kedvezőbbek, mint a megyeszékhely Székesfehérvár felé. Tatabánya elérési ideje 15 

perc (20 km), a fővárosé 30-35 perc (40 km), míg a megyeszékhelyé 50 perc (50 km). Ez meghatározza 

a helyi munkaerő ingázási irányát is. Munkaerőpiaci szempontból az M1 autópályán elérhető települések 

vannak alapvetően hatással Óbarokra, az ingázók számát tekintve Tatabánya és Budapest munkaerőpiaci 

vonzásközpontok hatása érvényesül elsődlegesen. 

 

Településhálózati és térségi kapcsolatok 
Forrás: https://www.teir.hu/telephalo2012 
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ 

ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

 

Óbarok település szempontjából releváns magasabb szintű területfejlesztési dokumentumok: 

• Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

• Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója (FMTK) 

 

Az alábbiakban a magasabb szintű fejlesztési dokumentumok Óbarokra, illetve a befoglaló térségre 

vonatkozó megállapításait vizsgáltuk. 

 

1.2.1. AZ 1/2014. (I. 3.) OGY HATÁROZATTAL ELFOGADOTT NEMZETI FEJLESZTÉS 

2030 – ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK) 

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK) 2013 decemberében fogadta el az 

Országgyűlés, és 2014. január 3-tól hatályos. 

 

A koncepció 3.1.4.3. fejezete tárgyalja Budapest és a metropolisz térség fejlesztését, amely nagytérségbe 

tartozik Óbarok.  

„Budapest nagyvárosi térsége, mely magában foglalja a budapesti agglomerációt, Pest megye 

agglomeráción kívüli részeit, valamint a nagyjából egyórányi távolságra lévő nagy és kisvárosokat 

(„belső gyűrű városait”), lakosságszáma (kb. 4 millió) és gazdasági teljesítménye alapján globális 

léptékben is számottevő városi koncentráció.” 

„E metropolisz térség harmonikus fejlődéséhez a főváros közelebbi és távolabbi környezetével, az 

agglomerációval való együttműködés megteremtése elengedhetetlen.”  

 

A budapesti nagyvárosi térség főbb fejlesztéspolitikai feladatai: 

• Egységes budapesti gazdasági régióként együttműködni a térség önkormányzataival (megyei, 

fővárosi, kerületi, települési) és a kormányzattal a többszintű kormányzás elvei szerint. 

• Tervezett, koordinált, stratégia-alapú térségfejlesztés keretében összehangolt hálózatos 

településfejlesztést kell megvalósítani. A térség területi és települési tervezését, adó-, befektetési- 

és közösségi közlekedési politikáját Budapest, az agglomerációs települések, a „belső gyűrű 

városai”, Pest megye, valamint a területükkel érintett megyék közös cselekvéseként is értelmezni 

kell. 

• Elő kell segíteni Budapest fejlődésével járó kisugárzó hatásának minél hatékonyabb 

érvényesítését, koordinált terjedését a környező térségekben. A szinergikus hatások erősítése 

érdekében a belső és külső térszerkezet policentrikus kiegyensúlyozására való törekvés különös 

tekintettel a központ és a „belső gyűrű városai” illetve a főváros és agglomerációja viszonyára. 

• Aktívabb és rendszerszerűbb párbeszédre van szükség az állam, a főváros, a kerületek, a 

vállalkozások, a civilszervezetek és a lakosság között. 

• Önfenntartó városgazdálkodási rendszer kialakítása. 

• Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs szereppel 

rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, Gödöllői-

dombság, Ócsai TVK, Duna-mente, Tétényi-fennsík stb.), az agglomerációs települések fizikai 

összenövésének megakadályozása. 

• Az egészséges környezet megteremtése, értékeink megőrzése, a sokszínű területhasználat és a 

hatékony működésű városszerkezet, a közlekedéshálózat törekedjen a városszerkezet hatékony 

támogatására és kiszolgálására. Intelligens közlekedési rendszer. 

• A Budapest körüli turisztikai örökséggyűrű létrehozása a meglévő épített értékek 

kibontakoztatásával. 

• A térség legyen az európai zöld és kék gazdaság egyik centruma. Hatékony energiafelhasználás 

és klímavédelem. 
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• Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási feltételek biztosítása 

(pl. digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka lehetőségeinek bővítése). 

• Budapest agglomerációs lehatárolásának újraértelmezése. 

 

„A budapesti agglomeráció kiterjedésében és funkcióiban egyedi világvárosi jelenség hazánkban, 

sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel. Az agglomeráció alapvetően Pest megye északi részén húzódik, 

de a szomszédos megyékben is található több település, amelyeknek Budapest felé irányuló napi 

kapcsolatai vannak. Az agglomerációt az európai nagyvárosok közvetlen vonzáskörzetében tapasztalt 

kihívások jellemzik.” 

 

 

Óbarok térségi elhelyezkedése az OFTK szerint 

 

 

 
Az OFTK funkcionális térségeket 

bemutató ábrája szerint 

Óbarok az alábbi térségekbe 

tartozik: 

• Budapest körüli rekreációs 

zóna, 

• Gazdasági-technológiai 

magterület, 

• Jó mezőgazdasági adottságú 

terület. 
 

(OFTK 34. ábra – Funkcionális 

térségek) 

 

 
 

 

 

 

 

Az OFTK  

a KSH szerinti agglomeráció 

lehatárolásán felül is meghatározza  

a Budapesti agglomeráció területét. 

E szerint Óbarkot a városhálózati 

elhelyezkedése alapján a  

Budapesti agglomeráció részének 

tekinti. 
 

(OFTK 39. ábra – Városhálózat) 
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Az OFTK szerint Óbarok  

a különleges táji értékekkel, 

rekreációs funkciókkal bíró 

térségek közé tartozik. 

A Vértes kultúrtáj részét képezi. 

 

(OFTK 42. ábra – Kultúrtájak) 

 

 

Kultúrtájakra vonatkozó fejlesztéspolitikai feladatok: 

• A jellegzetes táji környezethez alkalmazkodó, hagyományőrző és a tájképet megőrző gazdálkodás 

támogatása (szőlők, legelők, kisparcellás gazdálkodás). 

• A kulturális örökség megőrzése. Az épített örökség mellett a településszerkezet és településkép is 

megőrzendő érték ezekben a térségekben. 

• Az épített örökség és a tájhasználat megőrzését támogatja a térségre jellemző hagyományos 

mesterségek, haszonvétek, iparágak megőrzése és fenntartható fejlesztése. 

• A helyi közösségek, helyi identitástudat fejlesztése, erősítése. 

• A jellegzetes táji sajátosságokra épülő fenntartható turizmus fejlesztése, a helyi értékek 

bemutatása, a lokális adottságokhoz alkalmazkodó idegenforgalmi infrastruktúra, szálláshelyek, 

desztináció menedzsment kialakítása. 

• Az idegenforgalom igényei szerint alakuló, koncentrált területhasználat kialakulásának 

megelőzése vagy tudatos irányítása; a túlzott mértékű, a táj- és településképet romboló beépítés 

megakadályozása. 

• Az időben és térben koncentrált vendégforgalom szétterítése, a szezon meghosszabbításával, 

sokoldalú turisztikai kínálattal. 

• Több lábon álló gazdasági szerkezet fejlesztése, az idegenforgalomtól való túlzott függés legalább 

szezonális csökkentése a turizmus igényeivel, érdekeivel összhangban. 

• A ”Silver economy” lehetőségeinek kihasználása. 

• A kellemes környezetben alkotóhelyek és távmunka lehetőségek biztosításával a kvaterner és K+F 

szektorbeli munkahelyek teremtése. 

• A fokozott környezeti terhelés megelőzése, illetve környezettechnológiai fejlesztésekkel annak 

kezelése, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a zaj- és a levegőminőség-

védelem fejlesztése fokozott prioritás ezekben a térségekben. 

• A helyi lakosság számára is hosszú távon élhető, vonzó lakóhelyként kell megőrizni a frekventált 

településeket, amit célirányos ingatlanpolitikával, szabályozással, képzésekkel, a fiatalok 

munkahelyhez és lakáshoz jutásának támogatásával, családbarát települések kialakításával lehet 

segíteni. 
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1.2.2.  45/2021. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT FEJÉR 

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (FMTK) 

 

Fejér Megye Területfejlesztési Koncepcióját a 45/2021. (III.31.) MÖK határozattal fogadták el. A 

dokumentum szerint Fejér megye jövőképe: 

„Fejér megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-logisztikai szerepköreinek fenntartható 

és innovatív fejlesztése, egyenrangú nagytérségi együttműködések aktív tagjaként, kiváló termőhelyi 

adottságainak fenntartásával, a természeti és kulturális örökségének jövőtudatos kezelésével.” 

A gazdasági kapcsolatok erősödése várható: 

⎯ az új M8-as gyorsforgalmi út 2020 utáni kiépülésével, amely feltárja a megye déli periférikus 

térségeit is; 

⎯ a 2030-ig a Komárom – Mór – Székesfehérvár – Sárbogárd szakaszon kiépülő gyorsforgalmi 

úttá fejleszthető 13. sz., a 81. sz. és a 63. sz. főutak megkönnyítik majd a térség kiváló 

termőhelyi adottságainak jobb hasznosítását, javítva agrárpiaci pozícióit, továbbá egy 

ipari/logisztikai ipari/gazdasági nagytérség kialakulását a Győr – Komárom – Tatabánya – Mór 

– Székesfehérvár – Dunaújváros – Kecskemét vonalon; 

⎯ A Budapest– Bécs közlekedési folyosónak köszönhetően további jelentős ipari/logisztikai 

cégek települnek Bicske térségébe; 

⎯ megye déli térségeinek felzárkóztatása megindul, amelynek során Sárbogárd térségi szerepe 

erősödik; 

⎯ az észak-dél irányú M6 autópálya 2024-re az országhatárig kiépül, biztosítva az összeköttetést 

a délszláv országokkal. 

2030-ra a térség nemzetközileg vonzó turisztikai célterületté válik: 

⎯ az ország két legfontosabb turisztikai célterületét (Budapest, Balaton) összekötő és a főváros 

agglomerációjának tágabb vonzáskörzetébe tartozó Velencei-tó, Váli-völgy (Pannónia Szíve), 

Vértes térsége (VVVTFT), valamint Székesfehérvár és a Duna-mente turisztikai potenciálja – a 

természeti-kulturális örökség bázisán – fenntarthatóan hasznosul.  

A K+F+I ágazatok fejlődése várható: 

⎯ A megyeszékhely meglevő kiváló logisztikai és ipari hátterét hasznosítva, hosszú távú 

gazdaságfejlesztési stratégiája aktív megvalósítójaként európai szinten is számon tartott 

gazdasági erőcentrummá fejlődik. 

⎯ Dunaújváros megújuló és élhető iparvárosként a monostrukturális ipari fellegvárból innovációs 

és szolgáltató térségközponttá fejlődik a hagyományos húzóágazatok mellett a K+F+I, 

tudásintenzív és innovatív ágazatok, specializálódó vasés acélgyártás, logisztika, sport, üzleti és 

konferenciaturizmus és a specializált turizmus, mint kitörési pontok fejlesztésével, a 

megyehatáron túlra és a Duna túlsó partjára kiterjedő vonzással. 

⎯ Dunaújváros térsége gazdaságának diverzifikálásához járulhat hozzá az Iváncsa térségben 

kialakuló gazdasági övezet. 

A megye átfogó céljai (2013-2030) és a hozzájuk tartozó stratégiai célok (2021-2027): 

I. Gyarapodó, egészséges és összetartó népesség  

Cél a helyi közösségtudat, a kohézió, a népességmegtartó képesség erősítése, a munkaerő minőségi 

fejlesztése és a területi kihívások kezelése az emberekbe történő befektetéssel. 

I.1. Helyi identitás és közösségek megerősítése 

I.2. Népesség megtartása és munkaerő minőségi fejlesztése 

I.3. Területi különbségek mérséklése, jobban összetartó, szociálisan érzékenyebb megye 



ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

13 
PLANNER-T Kft. 

 

II. Élhető megye és települések 

Cél a természetes és épített környezet megóvása, javítása, megőrzése: a településeken a meglévő 

erőforrások (infrastruktúra, szolgáltatások) és lakókörnyezet további fejlesztése úgy, hogy kiemelt 

figyelmet és törődést mutatunk a természeti és kulturális értékek és környezet megőrzésére, megóvására, 

energiahatékony és fenntartható eszközökkel növelve a klímaváltozás hatásaival szembeni 

ellenállóságot. 

II.1. Épített környezet, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 

II.2. Természetes környezet megőrzése és klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóság 

fejlesztése, zöldebb Fejér megye 

III. Innovatív és fejlődő gazdaság 

A gazdasági vezető szerep megőrzése és további pozícióerősítés, kiegyenlített gazdasági fejlődés 

megvalósítása a versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtésével, a versenyképes vállalatok 

támogatásával valamint a periférikus és vidéki térségek felzárkóztatásával. 

III.1. Innováció és kutatás lehetőségeinek megteremtése, elősegítése, intelligens megye 

III.2. Gazdasági környezet fejlesztése 

 

A megye területi céljai: 

T.1 Fenntartható városok 

T.2 Mezőföld Program (Dél-Fejér) 

T.3 Székesfehérvár; Velencei-tó, Váli-völgy (Pannónia Szíve); Vértes és az előbbi térségekhez 

nem besorolható, a Budapest környéke turisztikai térséghez tartozó Fejér megyei települések 

A területi célok közül Óbarok területére a „T3. Székesfehérvár; Velencei-tó, Váli-völgy (Pannónia 

Szíve); Vértes és az előbbi térségekhez nem besorolható, a Budapest környéke turisztikai térséghez 

tartozó Fejér megyei települések” vonatkozik. 

A területi célok rövid összefoglalása: 

T.1 Fenntartható városok 

Területi fókusz: Fejér megye megyei jogú városai és járásközpontjai  

A városfejlesztés kiemelt szempontja a társadalmi – gazdasági – környezeti értelemben vett 

fenntarthatóság elve, mely a várospolitikában integrált megközelítést igényel.  

T.2 Mezőföld Program (Dél-Fejér) 

Területi fókusz: Sárbogárdi járás és az Enyingi járás, Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony 

A jó agrárpotenciállal rendelkező térségben cél a vidékfejlesztés szerepének erősítése érdekében 

speciális helyi termékek termesztése, a háztáji gazdaságok fejlesztése, a termékfeldolgozás bővítése, 

illetve halgazdaságok fejlesztése és az ezekre épülő agrárvertikum felépítése, a rövid ellátási láncok 

fejlesztésével. A leszakadó térségekben, településeken a társadalmi felzárkóztatás érdekében speciális 

képzési területekre és innovatív foglalkoztatási formák bevezetésére van szükség.   

T.3 Székesfehérvár; Velencei-tó, Váli-völgy (Pannónia Szíve); Vértes és az előbbi térségekhez 

nem besorolható, a Budapest környéke turisztikai térséghez tartozó Fejér megyei települések 

Területi fókusz: Székesfehérvár, Alcsútdoboz, Bakonycsernye, Baracska, Bicske, Bodajk, Bodmér, 

Csabdi, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Etyek, Felcsút, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Kápolnásnyék, 

Lovasberény, Magyaralmás, Martonvásár, Mór, Nadap, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám, Sukoró, 

Szár, Tabajd, Tordas, Vál, Velence, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly és Zichyújfalu, Adony, 

Ercsi, Óbarok, Rácalmás, Mány, Ráckeresztúr, Újbarok. 
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A területi kiemelés célja a turisztikai potenciálok területi koncentrációjából fakadó előnyök 

hasznosítása, az ilyen ágazati fejlesztések területi fókuszálása. A területi cél a turizmusfejlesztés 

hangsúlyossága a természeti, kulturális és történelmi örökség ápolásában, azokhoz való hozzáférés 

javításában, a helyi környezet jobb megismerhetőségében, bemutathatóságában ölt testet. Ám 

mindemellett a térségben élők életfeltételeinek javítására, munkához jutásának elősegítésére és a 

térségek jövedelemtermelésének előmozdítására, az épített és természeti környezet fejlesztésének a 

fenntartható fejlődés elveivel való megfelelő összhangjának megteremtésére, a közúti- és vízi 

közlekedés, a kerékpárutak, turistautak fenntartásának és fejlesztésének előmozdítására, elősegítésére is 

hangsúlyt helyez. 

 

1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

VIZSGÁLATA  
 

Óbarok település területét érintő területrendezési tervek, amelyeknek való megfeleltetést biztosítani kell 

a településrendezési eszközökben:  

• Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

• Fejér Megye Területrendezési Terve (FMTrT) 

A fenti vonatkozó területrendezési tervek Óbarok területét érintő megállapításai, előírásai az alábbiak: 

 

1.3.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (OTrT)  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény Második Része tartalmazza az Országos Területrendezési Tervet (OTrT). 

A 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv.) 2019. március 16-tól hatályos. 

Az OTrT az Ország Szerkezeti Tervét, valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó 

szabályokat foglalja magában. 

Kivonat a hatályos OTrT az Ország Szerkezeti Tervéből: 
 

 
2018. évi CXXXIX. tv. (Trtv.) 2. melléklet 

  

 
 

 

Forrás: https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/2_az_orszag_szerkezeti_terve 

Az OTrT az Ország Szerkezeti Terve szerint Óbarok területét az alábbi országos területfelhasználási 

kategóriák érintik: 

• Erdőgazdálkodási térség, 

• Mezőgazdasági térség, 

• Vízgazdálkodási térség, 

• Települési térség. 
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A települést érintő országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok: 

• gyorsforgalmi út: M1 (Budaörs (M0) – Győr – Hegyeshalom), 

• főút: 1. sz. főút (Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár – 

Hegyeshalom), 

• egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (Budapest [VIII. kerület, Keleti pu.] – Hegyeshalom). 

 

 

Az OTrT Országos Övezeti Terv szerint Óbarok területét az alábbi országos térségi övezetek érintik: 

(Az OTrT vonatkozó övezeteinek területi lehatárolása és övezeti szabályai.) 

 

 
 

 
 

 
Trtv. 3/1. melléklet 

 
2018. évi CXXXIX. tv. szerinti meghatározás: 

4. § 34. ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-

ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy 

természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott 

területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 

életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több 

védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 

 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 

2018. évi CXXXIX. tv.  

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének 

övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy 

a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 

határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási 

kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 

eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, 

amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, 

vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes 

fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 

során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-

e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosó természetes és természetközeli 

élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a 

közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala a magterület természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 

helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és 

külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő 

külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 

bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az 

erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető 

épületen elhelyezve. 

Forrás: https://www.e-epites.hu/trtv 
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Trtv. 3/1. melléklet 

 
2018. évi CXXXIX. tv. szerinti meghatározás: 

4. § 35. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: 

az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan 

területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 

megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, 

élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek 

döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak 

az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek – 

magterületek, pufferterületek – közötti biológiai kapcsolatok 

biztosítására. 

 

 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete 

2018. évi CXXXIX. tv.  

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 

határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási 

kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 

eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, 

amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 

kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes 

fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 

során kiadott területfelhasználási engedélye alapján 

jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-

e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat 

ökológiai folyosó természetes és természetközeli 

élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 

kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az 

ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 

közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 

helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 

célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 

létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 

horizontálisan nem bővíthető. 

 

 
Forrás: https://www.e-epites.hu/trtv 
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Trtv. 3/3. melléklet 

 

 

Erdők övezete 

2018. évi CXXXIX. tv.  

4. § 8. erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott 

övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban 

szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül 

szolgáló földterületek tartoznak. 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 

településnek a településrendezési eszközében legalább 

95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell 

sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt 

beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott 

területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 

települési térség területein lévő erdők övezetének területét a 

számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű 

bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

 
Forrás: https://www.e-epites.hu/trtv 

 

 

A 2018. évi CXXXIX. tv. 19. § (4) bekezdése, miszerint „Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban 

meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős 

miniszter rendeletben állapítja meg.” alapján a vonatkozó további övezetek területi lehatárolása és 

övezeti szabályai a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint az alábbiak: 

 
 

 

 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2. melléklet 

 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az 

Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 

erdőterület területfelhasználási egységeket a 

településfejlesztési és településrendezési célokkal 

összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek 

sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 

területén javasolt kijelölni.  

 

 

Forrás: https://www.e-epites.hu/trtv 
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9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklet 

 

 

Tájképvédelmi terület övezete  

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a 

megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 

keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi 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 

hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a 

tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, 

valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a 

településkép védelméről szóló törvény vagy annak 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 

rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás 

és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben 

(a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 

követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, 

elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 

nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával 

kell megvalósítani. 
 

Forrás: https://www.e-epites.hu/trtv 

 
 

 
 

 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. melléklet 

 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete  

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében 

keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 

övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő 

bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 

kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 

települések településrendezési eszközeinek készítése során 

ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 

vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi 

szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. 
 

Forrás: https://www.e-epites.hu/trtv 
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1.3.2. FEJÉR MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE –– FEJÉR MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2020. (II. 28.) RENDELETE FEJÉR 

MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL (FMTRT)  

 

Kivonat a hatályos FMTrT Fejér megye térségi szerkezeti tervéből: 

 
 

 

 

  

FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 2. melléklet 

 

Forrás: https://www.fejer.hu/_user/browser/File/Területrendezés/2020_márciustól hatályos FMTrT/Fejér MTrT 

szerkezeti terv 
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Az FMTrT-ről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2020. március 29-től hatályos. 

A Fejér Megyei Területrendezési Terv Fejér megye térségi szerkezeti tervét, Fejér megye térségi 

övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

A hatályos FMTrT kidolgozása és elfogadása a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. (Trtv.) hatályba lépését követően történt, így az 

FMTrT összhangban áll a Trtv. második része szerinti Országos Területrendezési Tervvel (OTrT).  

A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokat a 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv.) 

állapítja meg. 

 

Az FMTrT Térségi szerkezeti terve szerint Óbarok területét az alábbi megyei területfelhasználási 

kategóriák érintik: 

• Erdőgazdálkodási térség, 

• Mezőgazdasági térség, 

• Vízgazdálkodási térség, 

• Települési térség. 

 

Az Óbarok területét érintő megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások: 

2018. évi CXXXIX. tv. 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén 

belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során  

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 

övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 

szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;  

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület vagy 

különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 

sorolható;  

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe 

kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

 

Az Óbarok területét érintő megyei területfelhasználási kategóriák meghatározása a 2018. évi 

CXXXIX. tv. szerint: 

4. § 7. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe azok a – települési térségen, illetve a kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervek esetében a sajátos területfelhasználású térségen kívül eső – 

Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdő és erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló 

földterületek, valamint erdőtelepítésre javasolt területek tartoznak, amelyek erdőgazdálkodásra hosszú 

távon és fenntartható módon alkalmasak, vagy amelyeken a jövőben az erdőtelepítés a termőhelyi 

adottságok és a környezetvédelmi szempontok alapján kedvező, illetve javasolt. 

5. § (2) 1. mezőgazdasági térség: az országos és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep – ingatlan-nyilvántartás szerint rét, 

legelő művelési ágba sorolt területek –, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és amelyen a 

mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokol. 

4. § 56. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

megállapított területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve azok 

parti sávjai tartoznak. 
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5. § (2) 3. települési térség: az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású 

térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre 

szánt területek tartoznak. 

 

Óbarok területét érintő országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok, elemek: 

• gyorsforgalmi út: M1 (Budapest – Győr – Hegyeshalom) - meglévő, 

• főút: 1. sz. főút (Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Győr – Mosonmagyaróvár – 

Hegyeshalom) - meglévő, 

• főút: 811. sz. főút (új nyomvonalon: Székesfehérvár /7. sz. főút/ – Zámoly – Csákvár – Felcsút – 

Óbarok /1. sz. főút/) - tervezett, 

• térségi szerepű összekötő út: 8101. j. út (Bicske – Óbarok – Tatabánya) - meglévő, 

• egyéb országos törzshálózati vasúti pálya (Budapest – Hegyeshalom) - meglévő, 

• térségi jelentőségű kerékpárútvonal (Szárliget – Óbarok – Tarján) - tervezett, 

 

• térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat - meglévő, 

• nagyközép-nyomású földgázelosztó vezeték - meglévő, 

 

 

Az FMTrT szerint Óbarok területét az alábbi térségi övezetek érintik: 

A vonatkozó térségi övezetek FMTrT szerinti lehatárolásainak ábrái és a térségi övezetekre vonatkozó 

szabályok az alábbiak:  
 

 
 

 

 
 

FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.1. melléklet 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 

övezete  

Országos övezet. 

Az övezetre vonatkozó szabályokat a 2018. évi CXXXIX. 

tv. (Trtv.) 25. és 26. §-a állapítja meg.  

(lásd: 1.3.1. fejezet) 
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FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.3. melléklet 

 

Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete 

Az erdők övezete országos övezet, az övezetre vonatkozó 

szabályokat a 2018. évi CXXXIX. tv. (Trtv.) 29. és 30. §-a 

állapítja meg. (lásd: 1.3.1. fejezet) 

 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete országos övezet, 

az övezetre vonatkozó szabályokat a 9/2019. (VI. 14.) MvM 

rendelet 3. §-a állapítja meg. (lásd: 1.3.1. fejezet) 

 

 

 
 

 

 
FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.4. melléklet 

 

Tájképvédelmi terület övezete 

Országos övezet. 

Az övezetre vonatkozó szabályokat a 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendelet 4. §-a állapítja meg. 

(lásd: 1.3.1. fejezet) 

 

 
 

 
 

FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.6. melléklet 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

Országos övezet.  

Az övezetre vonatkozó szabályokat a 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendelet 5. §-a állapítja meg. 

(lásd: 1.3.1. fejezet) 
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FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.9. melléklet 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

Megyei övezet. 

Az övezetre vonatkozó szabályokat a 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendelet 8. §-a állapítja meg. 

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 

eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési 

övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 

nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 

 

 

  

 
 

 

 
FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.11. melléklet 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

Megyei övezet. 

Az övezetre vonatkozó szabályokat a 9/2019. (VI. 14.) 

MvM rendelet 11. §-a állapítja meg. 

11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a 

földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt 

terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 

véleményében hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben 

eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 

hozzájárulásával kell meghatározni. 

 
 

 
 

 
 

FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelet 3.19. melléklet 

 

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan 

igénybe vehető terület övezete  

Egyedileg meghatározott megyei övezet. 

Az övezetre vonatkozó szabályokat a FMÖK 7/2020. (II. 

28.) rendelete 15. §-a állapítja meg.  

15. § (1) A településrendezési eszközöket úgy kell 

kidolgozni, elkészíteni, hogy a naperőmű létesítés céljából 

korlátozottan igénybe vehető terület övezete területét 

érintően - a háztartási méretű kiserőművek kivételével -

naperőmű ne legyen létesíthető. 

(2) A településképi arculati kézikönyvekben és a 

településképi rendeletekben figyelembe kell venni a 

naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető 

területeket. 
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FMÖK 7/2020. (II. 28.) rendelete 3.13. melléklet 

 

Turizmus szempontjából kiemelt, 

fejlesztendő övezet  

Egyedileg meghatározott megyei övezet. 

Az övezetre vonatkozó szabályokat a FMÖK 7/2020. (II. 

28.) rendelet 9. §-a állapítja meg. 

9. § (1) A Vértesi Natúrpark településein a 

településfejlesztési koncepciókat, az integrált 

településfejlesztési stratégiákat és a településrendezési 

eszközöket a natúrpark létrehozási céljainak megfelelően 

kell kidolgozni. Az azokban megfogalmazott előírásoknak 

támogatnia kell a natúrpark alapító (felterjesztési) 

dokumentumában szereplő célkitűzéseket, továbbá 

biztosítania kell a natúrpark természeti és kulturális, 

valamint táj-és településképi értékeinek védelmét. 

(2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 

szóló 2016. évi CLVI. törvény rendelkezéseivel 

összhangban álló Pannónia Szíve turizmusfejlesztési 

koncepció program által érintett települések 

településfejlesztési koncepcióit és az integrált 

településfejlesztési stratégiáit a turisztikai régió 

turizmusfejlesztési koncepcióban megfogalmazott céloknak 

megfelelően kell kidolgozni. A Pannónia Szíve program 

desztinációs elvben gondolkodva alkot egy olyan térséget, 

ahol a fejlesztési elképzeléseket nemcsak a turizmus, hanem 

gazdasági, örökség-és tájvédelmi, településrendezési 

területen is össze kell hangolni. 

 

 
 

Forrás: www.fejer.hu/_user/browser/File/Területrendezés/2020_márciustól hatályos FMTrT/Fejér MTrT 

7_2020_II_28 közgyűlési rendelet.pdf 

 

 

 

 

 

1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVEINEK – ÓBAROK TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – 

VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  
 

Szomszédos település Hatályos településrendezési eszközök 

(TRE) 

Megállapítások 

Bicske Város 281/2009. (VII. 24.) számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott 

Településszerkezeti terv (módosítva); 

18/2009. (VII. 27.) önkormányzati 

rendelettel megállapított Helyi Építési 

Szabályzat (módosítva). 

A TRE felülvizsgálata folyamatban. 

A közös igazgatási határon általános 

mezőgazdasági terület, erdőterület és 

vízgazdálkodási terület található.  

Felcsút Község 72/2006. (VII.20.) számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott 

Településszerkezeti terv (módosítva); 

8/2006.(VII.21.) önkormányzati 

rendelettel megállapított Helyi Építési 

Szabályzat (módosítva). 

A TRE felülvizsgálata folyamatban. 

A közös igazgatási határon erdőterület 

és általános mezőgazdasági terület 

található.  
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Újbarok Község 65/2012. (VIII. 29.) számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott 

Településszerkezeti terv (módosítva); 

11/2012. (VIII. 31.) önkormányzati 

rendelettel megállapított Helyi Építési 

Szabályzat (módosítva). 

A TRE felülvizsgálata folyamatban. 

A közös igazgatási határon erdőterület 

és általános mezőgazdasági terület 

található. 

Szárliget Község 

(Komárom-Esztergom 

megye) 

78/2005. (X. 19.) számú Képviselő-

testületi határozattal elfogadott 

Településszerkezeti terv (módosítva); 

17/2005. (XI. 01.) önkormányzati 

rendelettel megállapított Helyi Építési 

Szabályzat (módosítva). 

A TRE felülvizsgálata folyamatban. 

A közös igazgatási határon erdőterület 

található. 

 

A szomszédos települések településszerkezeti tervei szerint nincs olyan területfelhasználás, vagy 

fejlesztési szándék, amely kedvezőtlenül érintené Óbarok települést. 

 

 

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
 

1.5.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VONATKOZÓ 

MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 

Óbarok Község nem rendelkezik hatályos településfejlesztési dokumentummal. Készült ugyan egy 

Településfejlesztési koncepció tervezet 2006-ban, de vitája és elfogadása nem történt meg. 

 

1.5.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

SZERZŐDÉSEK 

 

Az Önkormányzat nem kötött településrendezési szerződést a településfejlesztési célok megvalósítása 

érdekében. 

 

 

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK 

VIZSGÁLATA  
 

1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

 

Óbarok Község az alábbi hatályos településrendezési eszközökkel rendelkezik: 

• 2001. IV. 24-én Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti terv, amely 

többször módosításra került;  

• 8/2001. (IV. 25.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és 

melléklete a Szabályozási terv (kül- és belterület), melyek többször módosításra kerültek. 

 

A településkép vonatkozásában az alábbi hatályos dokumentumokkal rendelkezik: 

• a Képviselő-testület által 2017. XII. 18-án elfogadott Településképi arculati kézikönyv, 

• a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. 
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1.6.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) MEGÁLLAPÍTÁSAI, 

MEGVALÓSULT ELEMEK 

 

 

Óbarok hatályos Településszerkezeti terve (TSZT) 
  (Forrás: Planner-T Kft.) 

Óbarok településszerkezeti terve és helyi építési szabályzatának tervezete, valamint kül- és belterületi 

szabályozási terve 2000-2001 évben készültek (Planner-T Kft.), és 2001 tavaszán kerültek jóváhagyásra. 

Ezt követően a fenti eszközök több alkalommal kerültek részterületre vonatkozó módosításra (2003-

ban, 2005-ben, 2008-ban kétszer, valamint 2010-ben több részterületre vonatkozóan).  

A részterületekre vonatkozó módosítások az alábbiak: 

• Óbarok, Szőlőhegy u. melletti terület szabályozási terve, 2003 év, 

• Óbarok – bauxitbánya melletti terület szabályozási terve, TSZT módosítás, 2005 év, 

• Nagyegyháza – lakópark és gazdasági terület szabályozási terve, TSZT módosítás, 2008 év, 

• Nagyegyháza – tókörnyék szabályozási terve és TSZT módosítás, 2008 év, 

• Óbarok – bauxitbánya és az M1 autópálya közötti tervezett gazdasági terület szabályozási terve, 

TSZT módosítás, 2010 év, 

• Óbarok, 0317 hrsz-ú tervezett ipari gazdasági terület szabályozási terve, TSZT módosítás, 2010 

év, 

• Óbarok, 0328/3-5 és 14-16 hrsz-ú tervezett ipari gazdasági terület szabályozási terve, TSZT 

módosítás, 2010 év, 
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• Óbarok, 0334/1-3 hrsz-ú tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület szabályozási terve, 

TSZT módosítás, 2010 év, 

• Óbarok, 0348, 9232 hrsz-ú területek szabályozási terve, TSZT módosítás, 2010 év, 

• Óbarok – külterületi szabályozási terv módosítása kisebb részterületekre vonatkozóan, 2010 év. 

• Óbarok, 9232 hrsz-ú zöldterület szabályozási terve, 2018. év 

 

A jelenleg hatályos TSZT-ben szereplő jelentősebb tervezett területfelhasználások és 

megvalósulásuk: 

 

A hatályos településrendezési eszközök jelentősebb lakóterület bővítést Nagyegyháza belterületének 

ÉNy-i szomszédságában tartalmaznak, ahol kertvárosias lakóterület került kijelölésre. További tartalék 

falusias lakóterületek Óbarok ÉK-i (autópályától északra) és Ny-i részén (autópályától délre) találhatók. 

A tervezett lakóterületek igénybevételére még nem került sor.   

 

A település kedvező fekvése alkalmassá teszi a települést, különösen Nagyegyháza településrészt az 

üdülési funkcióra. A Gesztenye sor déli oldalán, a vízfolyások és tavak alkotta vízrendszer 

környezetében üdülőterületek kerültek kijelölésre, részben az egykori zártkerti területek 

felhasználásával. Ez utóbbi területeken az utóbbi időben inkább a lakó funkció térnyerése figyelhető 

meg. 

 

A hatályos településrendezési eszközök nagy arányban tartalmaznak gazdasági terület fejlesztésre 

kijelölt területeket, mind kereskedelmi, szolgáltató, mind ipari funkcióval. A tervezett gazdasági 

területek jellemzően az autópálya mentén, valamint a 811. jelű út mentén kerültek kijelölésre, többségük 

hasznosítása még várat magára.  

 

A település különleges területfelhasználású területei között tervezett elemként jelenik meg a 

Nagyegyháza területén, a Gesztenye sor déli oldalán kijelölt különleges rekreációs terület. Igénybevétele 

már megkezdődött, de beépítési lehetőségeit, fejlesztését tekintve még jelentős tartalékokkal 

rendelkezik.  

 

Óbarok meghatározó szerkezeti eleme az M1 autópálya, mely ÉNy-DK-i irányban szeli át a 

közigazgatási területet. Az autópálya 2x3 sávra bővítése tervezett, melynek területigényt a hatályos TRE 

figyelembe veszi, a kapcsolódó csomópontok helyigényét biztosítja. 

 

 

1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
 

1.7.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL, KÉPZETTSÉG, 

FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG 

 

A népesség számának alakulása 1870-tól 2019-ig (fő), az éves változás mértéke (%) 

(1870-1960 jelenlévő összes népesség, 1970-2018 lakónépesség) 

 

Év Fő Időszak Éves változás %-ban 

1870 433   

1880 473 1870-1880 +0.89 

1890 528 1880-1890 +1.11 

1900 540 1890-1900 +0.22 

1910 466 1900-1910 -1.46 

1920 507 1910-1920 +0.85 

1930 595 1920-1930 +1.61 

1941 562 1930-1941 -0.52 

1949 799 1941-1949 +4.5 
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1960 961 1949-1960 +1.69 

1970 1010 1960-1970 +0.5 

1980 811 1970-1980 -2.17 

1990 661 1980-1990 -2.02 

2001 791 1990-2001 +1.65 

2011 787 2001-2011 -0.05 

2015 754 2011-2015 -1.07 

2017 827 2015-2017 +4,73 

2018 815 2017-2018 -1,45 

2019 822 2018-2019 +0,86 
(Forrás: nepesseg.com) 

 

Az állandó és lakónépesség számának alakulása 1970-től 2018-ig  

 

Év Állandó népesség (fő) Lakónépesség (fő) 

1970 1034 1010 

1980 816 811 

1990 707 661 

2001 789 791 

2011 775 787 

2018 827 818 
(Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07; 2018. év: Önkormányzat) 

 

A vizsgált, közel fél évszázados időszakban megfigyelhető az állandó és lakónépesség számának 

csökkenése 1990-ig, majd ezt követően a növekedése. 1990-ig az állandó népesség száma meghaladta a 

lakónépességét, ezt követően a lakónépesség száma magasabb, a 2018-as évet kivéve.  

Az utóbbi évtizedben a lakónépesség száma kisebb hullámzásokkal ugyan, de növekedést mutatott. 

 

A népességváltozás tényezői, a népszaporodás alakulása évtizedenként (1980-2011) 

 

Lakónépesség  

(év) 

(fő) 

Élveszületés 

(fő) 

Halálozás 

(fő) 

Természetes  

szaporodás / 

fogyás (fő) 

Vándorlási 

különbözet 

(fő) 

Tényleges 

szaporodás /  

fogyás (fő) 

1980. év 1980-89  

811 fő 94 89 5 -155 -150 

1990. év 1990-2001  

661 fő 81 80 1 129 130 

2001. év 2001-2011  

791 fő 70 82 -12 8 -4 

2011. év      

787 fő      
(Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07) 

 

A vizsgált 30 éves időszakban a természetes szaporodás előbb pozitív, bár alacsony értéket mutatott, 

2000-től viszont negatívra (fogyás) változott. A ’80-as években jelentős volt az elvándorlás, a ’90-es 

években viszont pozitívra változott a vándorlási különbözet előjele, vagyis jelentős mértékű volt a 

bevándorlás, ami ugyan csökkenő mértékben, de azóta is jellemző. A bevándorlás magyarázható a 

kedvező lakhatási adottságokkal, a kedvező lakókörnyezettel, a jó megközelítési lehetőséggel (M1 

autópálya, 1. sz. főút). 

 

1990-től a tényleges szaporodás értéke pozitív, ami kedvező, hiszen növekedési tendenciát jelent. A 

megye népmozgalmi adatainak változására a ’90-es években a tényleges szaporodás, vagyis a 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07


ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

29 
PLANNER-T Kft. 

 

növekedés, de a 2000-es években már a tényleges fogyás jellemző, ami a bevándorlás ellenére a 

természetes fogyásból ered. 

 

Az alábbi diagramok a tényleges szaporodás tényezőit mutatják 2009-2018 közötti időszakra 

vonatkozóan, évenként és összehasonlítva az országos, régiós, megyei és járási adatokkal. 

 

 Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék) Vándorlási egyenleg (ezrelék) 
 (Az élveszületések és a halálozások különbözete  (Vándorlási különbözet 

   ezer lakosra vetítve.)    ezer lakosra vetítve.) 

   
(Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep) 

 

A fenti vizsgált, utóbbi évtizedes időszakban a településre jellemző, hogy a tényleges szaporodás 

tényezőinek alakulása tekintetében a természetes fogyás kedvezőtlenebb, a bevándorlás viszont 

kedvezőbb, mint a területi tendenciák.  

 

 

A népesség korcsoport szerinti megoszlása (2011. év) 

 

Lakónépesség  0-4 év 5-9 év 10-14 év 15-19 év 20-29 év 30-39 év 

787 

fő 

48 43 49 47 74 126 

40-49 év 50-59 év 60-64 év 65-69 év 70-79 év 80-x 

 120 110 50 45 55 20 

 

 

100 aktív korúra jutó 100 gyermekkorúra jutó 

időskorú gyermekkorú időskorú 

2011. év:         29 36 121 
(Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07) 

 

A korösszetétel vizsgálata 2011. évre vonatkozóan azt mutatja, hogy a település népességének 

korösszetétele sajnos nem kedvező, az elöregedés jellemző. A 100 aktív korúra jutó időskorúak száma 

magasabb a gyermekkorúak számánál. 

 

Az alábbi diagram az öregedési mutató (az állandó népességből a 100 fő 0-14 évesre jutó 60-x évesek 

száma) alakulását ábrázolja 2009-2018 közötti időszakra vonatkozóan, összehasonlítva az országos, 

régiós, megyei és járási adatokkal. A települési mutató kedvezőbb, a mutató értéke kisebb az országos, 

régiós és megyei értékeknél, közel azonos a járási értékekkel.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
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Öregedési mutató 

 
(Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep) 

 

A népesség nemzetiség szerinti megoszlása (2011. év) 

 

nemzetiség  fő a népesség %-ában 

magyar 662 84,1 

német 32 4,1 

cigány 16 2,0 
  (Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07) 
 

A lakónépesség nemzetiség szerinti megoszlására – a 2011. évi népszámlálási adatok alapján – jellemző, 

hogy a népesség 84,1%-a magyarnak vallotta magát. Említésre méltó a magát németnek valló lakosság 

aránya (4,1%) és a cigány lakosság aránya (2,0 %). 

 

A népesség vallás, felekezet szerinti megoszlása (2011. év) 

 

vallás fő a népesség %-ában 

katolikus 248 31,5 

r. k. 242 30,7 

g. k. 6 0,8 

református 72 9,15 

evangélikus 10 1,3 

más 26 3,3 

nem tart. valláshoz 212 26,9 

ateista 10 1,3 

nincs válasz 209 26,55 
  (Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07) 

A lakónépesség vallás szerinti megoszlására – a 2011. évi népszámlálási adatok alapján – jellemző, hogy 

legmagasabb a katolikusok aránya (31,5 %), ennek hozzávetőlegesen a harmada a protestánsok aránya 

(10,45 %), viszonylag magas a valláshoz nem tartozók és a választ nem adók aránya, az ateisták aránya 

jelentéktelen (1,3 %).  

 

 

 

 

 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
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A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint (2011. év) 

 
Általános iskola  középfokú 

iskola 

érettségi egyetem, 

főiskola 

oklevéllel 

Összesen 

(fő) 

első osztályát 

sem végezte el 
1-7 osztály 8 osztály érettségi 

nélkül 
   

6 91 278 180 108 55 718 
(Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07) 

A legmagasabb befejezett iskolai végzettség tekintetében megállapítható, hogy a 8 osztályos általános 

iskolát befejezők aránya (38,7 %) magasabb a megyei átlagnál (27 %), viszont az érettségivel 

rendelkezők aránya (15 %) alacsonyabb a megyei átlagnál (26,8 %), és a felsőfokú végzettséget igazoló 

oklevéllel rendelkezők aránya (7,7 %) is alacsonyabb a megyei átlagnál (13,23 %). 

Megfontolandó az Önkormányzat részéről a közép- és felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíjak 

alapítása, illetve az országos tanulmányi ösztöndíjak fokozott helyi támogatása. 

 

A foglalkoztatottság jellemző adatai 

 

A népesség gazdasági aktivitás szerint (2011. év) 

 

lakónépesség foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott 

fő % fő % fő % fő % fő % 

787 100 289 36,7 64 8,1 219 27,8 215 27,4 

(Forrás: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07) 

A vizsgált népszámlálási évben az aktív keresők aránya a lakónépességhez viszonyítva 44,8 %, ami 

kevéssel alatta marad a megyei értéknek (47,3 %), az inaktív keresők és eltartottak helyi aránya 55,2 %, 

valamennyivel a megyei érték (52,7 %) fölötti. A lakónépesség 8,1 %-a volt munkanélküli. 

 

A foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási főcsoportok szerint (2011. év) 

 
Értelmiségi, 

szellemi 

foglalkozású (fő) 

Kereskedelmi és 

szolgáltatási 

foglalkozású (fő) 

Mezőgazdasági és 

erdőgazdálkodási 

foglalkozású (fő) 

Ipari, építőipari 

foglalkozású 

(fő) 

Egyéb foglalkozású 

(fő) 

79 37 8 127 38 
(Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp) 

Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség százalékában 
(Nyilvántartott álláskeresők száma száz 15-64 éves állandó lakosra) 

 
(Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep) 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
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A munkanélküliségi ráta 2009-2018 között viszonylag magas volt, meghaladva a járási, időnként a 

megyei értéket is, de 2013. évtől alatta maradva az országos értéknek.  

A regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi évtizedben kedvező módon csökkent, 2018-ban 10 fő 

volt. 

 

Regisztrált munkanélküliek száma összesen (fő) 

 

(Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep) 

Napi ingázás (2011. év) 

 
Helyben lakó és 

helyben dolgozó 

Más településre 

dolgozni járó 

(naponta eljáró) 

Naponta bejáró Helyben 

foglalkoztatott 

Összes 

  foglalkoztatottak 

(fő) 

  

34 255 47 81 289 
(Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp) 

 

A helyben foglalkoztatottak, vagyis a helyben biztosított munkahelyek száma lényegesen alatta marad 

a helyben lakó foglalkoztatottak számának, a százalékos arány: 28 %. A naponta eljáró foglalkoztatottak 

aránya magas (88 %), az ingázás céltelepülései jellemzően: Bicske, Budapest, Tatabánya. 

 

Jövedelmi viszonyok, életminőség 

 

Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft) 
(SZJA alapot képező nettó jövedelem egy állandó lakosra vetített összege) 

 

(Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep) 



ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

33 
PLANNER-T Kft. 

 

 

A vizsgált 2008 és 2017 közötti időszakban az egy állandó lakosra jutó összes nettó jövedelem összege 

folyamatosan növekedett, 2011-től jelentősebb ütemben. A jövedelem változásának iránya és üteme 

megegyezett a járási, megyei, régiós és országos mutatókkal, az összege viszont végig azok alatt maradt.  

 

Az életminőség másik fontos jellemzője a jövedelmi viszonyok mellett a lakásviszonyok.  

A lakásviszonyokra 2011-ben jellemző adatok: a lakásállomány 315 db, az 1 lakásra jutó lakosszám 2,5 

fő. Az 1 szobás lakások száma 62 db, aránya 19,5 %, a 2 szobás lakások száma 115 db, aránya 36,5 %, 

a 3 és több szobás lakások száma 138 db, aránya 44 %.  

2019. évi lakásszám: 322 db. 

A településen élők számára a teljes közműellátás nem áll rendelkezésre. A közüzemi vezetékes ivóvíz- 

és villamosenergia ellátás biztosított településszinten, a földgázellátás kiépítettsége és igénybevétele 

csak részleges, a közcsatornás szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés nincs megoldva. A 2019. januári 

statisztikai adatok alapján a lakásállomány egyharmada rendelkezett részleges közműellátással (ami a 

közüzemi ivóvíz-, villamosenergia és földgázellátást jelenti). A lakásállomány kétharmada hiányos 

közműellátású, ahol közüzemi szolgáltatásként a villamosenergia ellátás és a vízellátás biztosított. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a lakásállomány a lakások nagysága, szobaszáma alapján 

megfelelő, a lakások közműellátottsága viszont csak részleges, illetve hiányos. 

 

1.7.2. TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK 

 

A térbeli - társadalmi rétegződés vizsgálata érdekében a KSH szegregációs elemzést készített a 2011. 

évi népszámlálási adatállomány alapján. A szegregációs elemzés megállapítja, hogy Óbarok területén 

nem található szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület.  

Szegregátum: a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 35% feletti, és 

a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

Szegregációval veszélyeztetett terület: a szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett 

területen 30% feletti, és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. 

 

A településen nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése sem a foglalkoztatás, sem a közszolgáltatások (a közüzemi közműellátás kivételével) 

területén.  

Helyi etnikai konfliktusok jellemzően nem fordulnak elő.  

A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánul az önkéntes alapon szerveződő Katasztrófavédelmi és 

Polgárőr Egyesület, valamint a helyi civil szervezetek munkájában.  

Nagyegyháza településrész infrastruktúrája jóval elmarad Óbarokétól, amely társadalmi konfliktust 

keletkeztet, ezáltal folyamatos az ellentét e tekintetben a két településrész között. 

 

1.7.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS 

ADOTTSÁGOK, TÁRSADALMI ÉLET, SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, 

NEMZETISÉGI KÖTŐDÉS, CIVIL SZERVEZŐDÉSEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK) 

 

Óbarkon minden évben, szeptemberben megrendezésre kerül a Barki Búcsú. A település egyetlen 

templomát a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel, a Szent Kereszt felmagasztalásának 

emléknapjához kapcsolódik a Barki Búcsú. A hagyományőrző búcsún mindkét település, Óbarok és 

Nagyegyháza népessége részt vesz, az egész napos kulturális, templomi, sport, zenei, gasztronómiai 

programok bállal zárulnak. 

 

Adventi gyertyagyújtás: Szokás Óbarkon, hogy minden adventi vasárnap délután összegyűl a falu 

népe, hogy együtt meggyújtsák az aktuális gyertyát. 
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Civil szervezetek: 

A településen működő civil szervezetek a települési identitást erősítik, a kulturális hagyományok 

őrzését, a sportolási tevékenységek segítését szolgálják. Listájuk az alábbi: 

„Öreg-Szikla” Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület, 

Nyugdíjas klubok:  Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub (Óbarok),  

Búzavirág Nyugdíjas Klub (Nagyegyháza), 

Nagyegyházi Baráti Kör, 

Zumm Aikido Egyesület, 

Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület: 

Az egyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése. Az egyesület formája: sportegyesület, székhelye: Óbarok, Iskola utca 3.  

 

Egyházközség: 

Óbarki Római Katolikus Egyházközség – Fő utca 48. A Bicskei Római Katolikus Plébánia filiája. 

 

Óbarok testvértelepülése Császlóc (Csaszlivci) kárpátaljai község, mely Ukrajnában, az Ungvári 

járásban található. 

 

Nagyegyházán 12 éve közösségi térként működik a Hangistálló (Csokonai Vitéz Mihály utca, v. 

Bányász utca, 4004/20. hrsz.) A tulajdonos és működtető Hangistálló Kulturális Nonprofit Közhasznú 

Kft. elsődleges célja a faluközösség építése, a helyi specialitások megismertetése, a magyar kultúra 

hagyományainak megőrzése. Komoly- és népzenei koncerteket, rendezvényeket, képzőművészeti alkotó 

táborokat, falunapot és kézműves vásárt tartanak itt, és szállást is kínálnak. 

 

 

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
 

1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  

 

A helyi humán közszolgáltatások a település részbeni alapfokú ellátását biztosítják.  

A humán közszolgáltatást ellátó intézmények felsorolása és kapacitásuk a következő: 

Egészségügyi és szociális ellátás: 

• Orvosi ellátás: 

1 felnőtt háziorvos,  

1 házi gyermekorvos,  

1 védőnő és tanácsadás. 

Mindkét településrészben van rendelés, orvosi rendelők: Nagyegyháza, Iskola köz 3.; Óbarok, 

Vázsony utca. 

• Gyógyszertár Bicskén (6 km) biztosított. 

• Szakrendelések a Bicskei Egészségügyi Központban biztosítottak. 

• Orvosi ügyelet, mentőszolgálat Bicskén biztosított. 

• Kórházi ellátás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, Székesfehérváron, 

valamint Tatabányán biztosított. 

• Időskorúak otthona Tatabányán, gondozóháza Bicskén biztosított.  

• Családsegítő (házi segítségnyújtás) és gyermekjóléti szolgálat biztosított, Esély Család- és 

Gyermekjóléti Intézmény által, Felcsút központtal.  
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• Bölcsőde Bicskén biztosított. 

Az egészségügyi és szociális ellátás megfelelően biztosított. 

 

Oktatási és művelődési intézmények: 

• Általános iskola és középiskola Bicskén biztosított. 

• Kisvakond Óvoda – Óbarok, Vázsony utca 20. 

2007/2008-as nevelési évtől 25 férőhely, 2020. évtől 50 férőhely. 

Felsőfokú képzést jellemzően Budapesten és Tatabányán vesznek igénybe a helyiek. 

• Közművelődési létesítmények:   könyvtári szolgáltató hely a Polgármesteri Hivatalban,  

Közösségi Ház – Nagyegyháza, Iskola köz 3., 

Faluház – Nagyegyháza, Bányász u. 19.  

 

Igazgatási intézmény: 

• Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltsége – 2063 Óbarok, Iskola u. 3.  

Óbarok és Nagyegyháza közös önkormányzata 

• Illetékes rendőrségi egység: Bicskei Rendőrkapitányság (Bicske, Kisfaludy u. 56.)  

 

A kereskedelmi, vendéglátóipari és egyéb, szolgáltató jellegű ellátást az üzletek, szállás- és 

vendéglátóhelyek, a Posta (Óbarok, Iskola u. 3.) biztosítják. 

Tűzoltóság és állatorvosi rendelő Bicskén biztosított. 

 

 

1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

88/2018. (IX.28.) számú határozatával fogadta el, melyet 2021. júliusában áttekintett és megállapította, 

hogy a program felülvizsgálata nem szükséges.  

 

Óbarok Község Önkormányzata legfontosabb célja az Óbarkon élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely: 

⎯ erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást, 

⎯ kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

⎯ tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: 

⎯ egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosítása; 

⎯ közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása; 

⎯ diszkrimináció megszűntetése; 

⎯ szegregáció megszűntetése; 

⎯ foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése. 

 

A település lakói számára családsegítő szolgálat és házi segítségnyújtás, valamint gyermekjóléti 

szolgálat elérhető, az Esély Család- és Gyermekjóléti Intézmény által, Felcsút központtal. 
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A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy 

ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs.  

⎯ A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége  

A településen az Önkormányzatnak nincs tudomása jelenleg mélyszegénységben-nyomorban élő 

családról. A községben a roma származású lakosok száma elenyésző, így a cigányság szegregációja, 

illetve ellenük irányuló diszkrimináció nem jelentkezik. 

A foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció érdekében a helyi önkormányzat: 

⎯ közfoglalkoztatást szervez; 

⎯ figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását; 

⎯ döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai követelményeit, 

⎯ az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást 

nyújt. 

Nagyegyháza bizonyos értelemben tekinthető telepnek, hiszen jelenleg Óbarkhoz tartozik, korábban 

azonban önálló település volt, így Óbaroktól 4 km-re található. Innen óvodába és iskolába Óbarokra, 

Szárligetre, Tatabányára és Bicskére járnak a gyerekek. Azonban Nagyegyháza esetében földrajzi 

elhelyezkedésénél fogva nem áll fenn a szegregáció veszélye. 

⎯ A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Óbarok, ha kis mértékben is, de fiatalodó település! A lakosság összlétszámán belül a 18 év 

alattiak aránya 21,16 %. 

2013 óta csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a településen az elmúlt években senki nem kérte. 

A településen nincs bölcsőde vagy iskola. A községben egy napközi otthonos óvoda működik, 25 

férőhellyel és 1 csoporttal, ennek fejlesztése történt 2020 tavaszán a Magyar Falu Program keretében. 

A férőhelyek száma így 25-ről 50-re nőtt. Új csoportszoba került kialakításra, melyet egyelőre 

tornaszobának használnak. A program keretében az óvoda udvarán a kültéri játszótér cseréje és az óvoda 

előtt a parkoló kialakítása is megtörtént. 

Óbarkon nincs védőnői szolgálat illetve gyermekorvosi rendelő, a feladatot Bicske látja el. 

A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztését az általános iskolákban 

végzik fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok.  

A gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat az Esély Gyermek és Családsegítő Intézmény látja el. 

A településen sportcsarnok nincs. A falunak futballpályája is van. Úszásoktatásra a gyerekek a bicskei 

uszodába járnak. 

Ingyenes étkeztetést és tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermekek kapnak. Az önkormányzat eddig évente minden családnak biztosított iskolakezdési 

támogatást is. 

A telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége tekintetében a szegregáció 

veszélye nem áll fenn. A telepüszerűen elhelyezkedő Nagyegyházáról Óbarok – Bicske, illetve 

Tatabánya felé munkanapokon 9 buszjárat közlekedik, amivel az óvodások-iskolások elérhetik az 

óvodát illetve iskolákat. Óbarokra 7 perc a menetidő, Bicskére 19 perc. Ezen kívül Óbarok és a 

vonzásközpontok személyautóval is jól megközelíthetőek. 
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⎯ A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok - feltételezhető, 

hogy több színtéren, többek között a munka világában is jelen van a hátrányos megkülönböztetés. 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem 

igényelnek. 

Óbarkon a védőnői feladatokat a Bicskén található Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 

Kapcsolat Központ Védőnői Szakmai Egysége látja el.   

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. A Családsegítő Szolgálathoz 

fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet tenni.   

⎯ Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az idős korosztály, főként az 55 év felettiek foglalkoztatási mutatói a településen alacsonyabbak a többi 

korosztályhoz képest. 

Helyben az idősebb korosztály részére a nyugdíjas klub biztosít kikapcsolódást, illetve minden évben 

október elején megrendezésre kerül az idősek napi rendezvény. Ezen kívül az Önkormányzat által 

szervezett programok tevékenységébe is bekapcsolódhatnak az idősebbek, illetve részt vehetnek a 

szokásos éves programokon is (búcsú, advent, majális, stb.). 

Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális 

alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást.  

A Magyar Falu Program támogatásával 2020. őszén megvalósult az orvosi rendelő felújítása. Az 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen veszik 

az önkormányzat és a civil szervek megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. 

Nappali ellátásra nincs lehetőség.   

A település időseinek zömére nem jellemző az informatikai jártasság, de vannak, akik szeretnék 

megismerni az internet világát. Az Önkormányzat szervezésében minden évben indulhatna internet 

használati tanfolyam, ahol részt vehetnének a nyugdíjasok is. 

⎯ A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékkal élők foglalkoztatására a településen nincs mód, mert a szervezett-munkahelyi 

foglalkoztatásra létszám sem tevődne össze. A fogyatékkal élők számára a településen nincs nappali 

ellátás, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon. Erre jelenleg nincs 

is igény, az érintettek ellátása családon, környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül 

megoldott. 

Kulturális programokon való részvétel, a művelődési ház szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosított 

fogyatékkal élők számára is.  

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint járó 

pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Alapellátásként amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható: 

szociális alapszolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek közül az óvoda, orvosi rendelő és az önkormányzat épülete 

is akadálymentes, biztonságos. A művelődési házat is úgy alakították ki, hogy mozgássérülteknek is 

lehetőségük van hozzáférni a programokhoz, mosdóhoz. 

A településen a járdák minősége rossz, nem akadálymentesített. 

A településen jelenleg nincs olyan munkahely, amely fogyatékkal élő személyt foglalkoztatna. 
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 

1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE  

 

A település – a 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet alapján – nem tartozik sem a társadalmi-gazdasági 

és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések, sem a jelentős munkanélküliséggel 

sújtott települések kategóriájába. 

Az alábbi diagram a 2011-2014 közötti időszakra vonatkozóan mutatja a regisztrált gazdasági 

vállalkozások számát ezer lakosra vetítve, egyben lehetőséget biztosítva a helyi adatok 

összehasonlítására a járási, megyei, régiós és országos értékekkel. Óbarkon a gazdasági vállalkozások 

száma a vizsgált időszakban kisebb hullámzással, de gyakorlatilag stagnált. Az ezer lakosra vetített 

gazdasági vállalkozások száma mindvégig lényegesen a járási, megyei, régiós és országos átlag alatt 

marad. 

A helyben foglalkoztatottak száma 2011. évi adat szerint 81 fő volt, ez csupán 28 %-a a helyben lakó 

foglalkoztatottak számának. 

Mind a helyi gazdasági vállalkozások száma, mind pedig a helyben foglalkoztatottak száma azt mutatja, 

hogy a település gazdasági súlya nem jelentős. 

Regisztrált gazdasági vállalkozások száma  Regisztrált vállalkozások száma 

ezer lakosra (db)     a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

      nemzetgazdasági ágakban (db) 

.  

(Forrás: https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep) 
 

1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI 

Regisztrált vállalkozások száma (db) főbb nemzetgazdasági áganként (2019. év) 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  24 

ingatlanügyletek 5 

építőipar 19 

művészet, szórakoztatás, szabadidő 2 

kereskedelem, gépjárműjavítás 7 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4 

feldolgozóipar 6 

információ, kommunikáció 3 

oktatás 2 

pénzügyi, biztosítási tevékenység 3 

adminisztratív tevékenység 12 

humán-egészségügyi, szociális ellátás - 

szállítás, raktározás 2 

egyéb szolgáltatás 3 

szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 1 

vízellátás, szennyvízgyűjtés- és kezelés 1 

összesen 94 
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A fenti táblázatos adatok (Forrás http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp) alapján megállapítható, 

hogy a település területén regisztrált vállalkozások között a legnagyobb arányban a mezőgazdasággal, 

erdőgazdálkodással és az építőiparral foglalkozó vállalkozások vannak jelen. 

 

1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI, FONTOSABB BERUHÁZÁSAI, 

TELEPÜLÉST ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

 

A településen – a népesség számához viszonyítva – ugyan jelentős számú regisztrált vállalkozás, 

gazdasági szervezet működik, de megyei és országos összehasonlításban az ezer lakosra vetített 

gazdasági vállalkozások száma Óbarkon alacsonyabb. A gazdasági szervezetek tevékenysége számos 

nemzetgazdasági ágat lefed, de kiemelkedő a mezőgazdaságban és az építőiparban működő 

vállalkozások száma. 

Gazdasági szervezetek: 

Agrotech Hun Kft. 

2063 Óbarok, hrsz. 9354. 

Bed-Com Kft. 

Bed-Com Informatikai és Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Óbarok, Fő út 44. 

EVI-LA Bt. 

EVI-LA Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság 

2063 Óbarok, Szőlőhegy u. 33. 

Hangistálló Nonprofit Közhasznú Kft. 

Hangistálló Kulturális Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Nagyegyháza, 4004/20 hrsz. 

I-H-B – Ingatlanvilág Kft. 

I-H-B – Ingatlanvilág Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Óbarok, Fő utca 2/A. 

ILYÉS-ÉK Bt. 

ILYÉS-ÉK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

2063 Óbarok, Szőlőhegy utca 68. 

Itthon van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. 

2063 Óbarok, Vázsonypuszta 11. 

K & B Clean Kft. 

K & B Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Nagyegyháza, Körte utca 8102. 

MAGYAR PIAC Szövetkezet 

2063 Óbarok, Vázsonypuszta 11. 

MÁTYÁS TRANSPORT Kft. 

MÁTYÁS TRANSPORT Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Óbarok, Fő út 7. 

Max Terra Vino Kft. 

2063 Óbarok, Fő út 2/b. 

Mini Pub Kft. 

2063 Óbarok, Iskola utca 5. 

Nagyegyházáért Nonprofit Kft. 

2063 Nagyegyháza, Bányász utca 7/b. 

Nagyegyházi Galagonyás Kft. 

2063 Nagyegyháza, Bányász utca Juhtelep 0517/3. 

http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp
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Nilla Plussz Kft. 

2063 Óbarok, Fő út 35. 

R-KON Bt. 

R-KON Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

2063 Óbarok, Vázsony puszta 11. 

SafeTrain Kft. 

SafeTrain Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Óbarok, Szőlőhegy utca 53. 

SZEPI Bt. 

SZEPI Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

2063 Óbarok, Fő út 7. 

Szebb Vidékért Nonprofit Kft. 

2063 Óbarok, Vázsony puszta 11. 

Szeri Redőny Kft. 

Szeri Redőny Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

2063 Óbarok, Petőfi S. utca 17. 

 

Vendéglátóhelyek száma: 3 db. 

Szálláshelyek száma: 4 db: 

M1 Szekér Csárda Hotel és Étterem, Barok366 Vendégház, Fehér Holló Étterem és Hotel, Old Stone 

Villa. 

 

Óbarok gazdaságában a mezőgazdaság szerepe jelentős, ez jól látható az egyéni gazdaságok (23 db) és 

a regisztrált őstermelők (9 db) számából is. 

 

1.9.4. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

(ELÉRHETŐSÉG, MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE)  

 

A település elérhetősége, közlekedési kapcsolatai kedvezőek, és ez nagyban könnyíti a gazdasági célú 

napi ingázást. Az ingázás céltelepülései elsősorban: Bicske, Budapest, Tatabánya. 

A településen az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők aránya magasabb a megyei átlagnál, a 

középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya viszont alacsonyabb a megyei átlagnál. A 

munkaerő képzettségének emelése jelentős mértékben növelhetné az esélyeket a munkaerőpiacon. 

 

1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT)  

 

Az ingatlanpiaci viszonyok nagyjából tükrözik az országos átlagot. Az elmúlt 4-5 évben az ingatlanok 

folyamatos áremelkedése volt megfigyelhető.  

Az ingatlanpiaci kereslet-kínálat viszonya megfelelő. Azon ingatlanok, amelyeket valós (reális) paci 

áron szeretnének értékesíteni, általában 1 éven belül új tulajdonosra találnak. Óbarok esetében az 

eladásra kínált ingatlanok viszonylag hamar elkelnek, az látható, hogy az ingatlanok iránti kereslet 

nagyobb, mint a kínálat. A település vonzereje elsősorban a jó megközelíthetőség, a kertvárosias 

lakókörnyezet, a kedvező táji-természeti adottságok. 

 

 

1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 

1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM  

 

Óbarok 2020. évi költségvetését az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet állapítja meg. 
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A rendelet hatálya Óbarok Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési 

szerveire terjed ki. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek: Óbarki Kisvakond Óvoda, 

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Óbarki Kirendeltsége. 

Az önkormányzat a 2020. évi bevételek főösszegét 192 075 664 Ft-ban állapítja meg, ami működési 

célú bevételből, finanszírozási bevételből és felhalmozási célú bevételből áll. Az önkormányzat az 

összes kiadását 192 075 664 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel 

felvétellel nem számol. A beruházások, felújítások kiadásaira előirányzott összeg 21,7 millió Ft. 

Helyi adóbevétel értékesítési és forgalmi adókból, valamint gépjárműadóból származik, 2020-ra 

előirányzott összege: 29,8 millió Ft. 

 

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesterének 2020-2024 évekre vonatkozó Gazdasági 

Programját Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. június 30-i ülésén fogadta el. 

 

Óbarok község gazdasági helyzete 

Az Önkormányzat vagyona 2019 év végén 623.168 ezer Ft volt, amely az elmúlt 3 évben növekedést 

mutatott. Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett 

igénybe vennie. 2020-ban a népesség száma 822 fő volt, melyből a munkaképes korúak száma 496 fő. 

A településen működő vállalkozások ágazati eloszlásuk szerint a többség az egyéb kategóriába tartozik 

(98 vállalkozás), a fennmaradó vállalkozások elsősorban az építőiparban (24db), kereskedelemben 

(14db) valamint mezőgazdaság-erdőgazdálkodás-halászat ágazatban (13db) működik. A település 

jelentős ásvány-vagyonnal rendelkezik, ám ennek kitermelése a közeljövőben feltehetően meg fog 

szűnni, jelenleg még 3 vállalkozás foglalkozik kőfejtéssel, bányászattal. 

A gazdaság fejlesztése érdekében elengedhetetlen az infrastruktúra hálózat fejlesztése. Óbarkon 

(Fejérvíz Zrt. szolgáltatón keresztül), valamint Nagyegyháza településen (Északdunántúli Vízmű Zrt.) 

is biztosítva van az egészséges ivóvízellátás. A csatornahálózat és szennyvíztisztító tervezése Óbarok 

településen megtörtént, a későbbiekben Nagyegyházán is tervben szerepel a csatornahálózat kiépítése. 

Az Önkormányzat által meghatározott fejlesztési feladatok a helyi utak és közterületek vonatkozásában: 

⎯ belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása (különösen Óbarok: Petőfi utca, Iskola 

utca; Nagyegyháza: Domb utca, Petőfi és Ady utca) 

⎯ Járda építés, felújítás (Óbarok: Fő utca további szakasza, Szőlőhegy utca; Nagyegyháza: 

Bányász utca, Gesztenye sor) 

⎯ Gyalogos és kerékpárút kiépítése: Vázsony utcát és Szőlőhegy utcát összekötő szakaszon 

⎯ Kerékpár út kiépítése: Óbarok és Nagyegyháza között 

⎯ Buszforduló kiépítése: Nagyegyháza településen 

⎯ Közterületek megfelelő fenntartása: gondozása, tisztán tartása, fásítása, elöregedett és 

veszélyes fák kivágása, valamint pótlása, köztéri építmények állagának megőrzése 

(polgármesteri hivatal környéke, önkormányzati intézmények, játszóterek, erőnléti park, 

sportpálya, temető, templom, ravatalozók, park - Nagyegyháza településen -) 

⎯ Köztemető fenntartása. 

 

A gazdasági program céljai 

Adópolitika célkitűzései: 

Helyi adók esetében Az Önkormányzat Képviselő-testülete az adózást úgy kívánja kialakítani, hogy az 

egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását 

jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 

⎯ új adónem bevezetését és meglévő adók mértékének emelést lehetőség szerint elkerüli 

⎯ csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet 

jelent 
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⎯ nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként 

⎯ az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges 

adóvégrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről  

⎯ az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi 

kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó 

nyilvántartások egyeztetésének eredményéről 

⎯ az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert 

felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést 

 
Településfejlesztési politika célkitűzése: 

Legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt racionális 

szempontok alapján gyarapodjon. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló 

eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez 

a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a 

település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. 

A település honlapjának karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat. 

Településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket. 

Azokat a fejlesztéseket kell előtérbe helyezni melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják 

azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi 

éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat vagy az infrastrukturális ellátás, 

és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalát növelik. 

Pályázatok megírása elsősorban a saját humán erőforrásokra kell támaszkodni, ahol ez a pályázat 

speciális jellege miatt nem lehetséges ott a már helyi referenciával rendelkező pályázatíró bevonását kell 

előnyben részesíteni. 

Településfejlesztési célok: 

⎯ meglévő infrastruktúra korszerűsítése 

⎯ utcanevek módosítása (azonos utcanevek szerepelnek Óbarok és Nagyegyháza 

településrészen) 

⎯ lakcímnyilvántartó rendbetétele 

⎯ középületek környezetének rendezése 

⎯ szupergyors internet bekötése Nagyegyháza településrészen 

⎯ természetes vízfolyások medrének karbantartása 

⎯ csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása 

⎯ csatornahálózat kiépítése Óbarok és Nagyegyháza településrészen 

⎯ védőnői szolgálat kialakítása, az orvosi rendelő teljeskörű felújítása és azt követően 

folyamatos karbantartása, továbbá orvosi eszközök és bútorzatok cseréje 

⎯ útburkolat felújítása, kopóréteg csere (Óbarok Fő utca) 

⎯ aszfaltozás (Óbarok Szőlőhegy utca) 

⎯ járda építés (Óbarok: Fő és Szőlőhegy utca, Nagyegyháza: Bányász utca és Gesztenye 

sor) 

⎯ új utca kialakítása (Kárpát utca Nagyegháza településen) 

⎯ buszforduló kialakítása a tervek alapján Nagyegyháza településen 

⎯ új létesítmények megvalósítása (Nagyegyháza: új közösségi, szolgáltató színtér építése) 

⎯ játszótér létesítése a Nagyegyháza településrész parkjában 

⎯ Bála Park és egy új közösségi tér kialakítása Nagyegyháza településreész külterületén 

⎯ Harangláb megvalósítása Nagyegyháza településrész parkjában 
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⎯ Mezítlábas Park kialakítása az óvoda udvaron 

⎯ Kressz Park kialakítása a óvoda udvaron 

⎯ Műfüves pálya a focipálya Óbarkon 

⎯ többfunkciós sportpálya építése az Óvodánál 

⎯ Úrnafal létesítése Nagyegyháza településrész temetőjében 

⎯ Ravatalozó előtti tető építése Nagyegyháza településrészen 

⎯ kerítés csere a temetőkben 

⎯ irattár létrehozása 

Polgármesteri programban célul tűzött feladatok: 

⎯ Egészségügyi központ 

⎯ Műfüves focipálya 

⎯ Mintagazdaság 

⎯ Temetői utak 

⎯ Helyi energia „termelés” 

⎯ Bányászati-iparos múzeum 

⎯ Rendezvények 

⎯ Nagyegyházi Művésztelep 

⎯ Gyerektáborok 

⎯ Játszóterek felújítása – újak kialakítása 

⎯ Helyi civil- és sport közösségek támogatása 

 
 

1.10.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE, 

INTÉZMÉNYRENDSZERE  

 

A településfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a Képviselő-testület rendelkezik. 

Az Önkormányzat nem rendelkezik településfejlesztési bizottsággal, továbbá településfejlesztési 

ügyintézővel sem. 

A Képviselő-testület meghatározta azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek elvégzését 

szükségesnek tartja, és amelyekhez a szükséges forrást az elkövetkezendő években a költségvetésben 

biztosítani kell. 

A településrendezési eszközök a Képviselő-testület által meghatározandó településfejlesztési 

koncepcióban rögzített településpolitikai célkitűzések, fejlesztési elképzelések alapján, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően készülnek. A helyi építési szabályzat és melléklete a szabályozási terv 

jóváhagyás után a település építési tevékenységének jogi kereteit adják. 

 

 

1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG  

 

Az Önkormányzat csak költségvetési intézményeket tart fenn. 

Az Önkormányzat segíti a helyi vállalkozásokat, segíti a helyi gazdaság megerősödését, igyekszik 

kedvező feltételeket teremteni a munkahelyek számának növeléséhez. Az Önkormányzat a 

közszolgáltatások fenntartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, 

közalkalmazottak foglalkoztatásával. Aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek 

közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, rendszeresen együttműködik a 

munkaügyi hivatalokkal. 
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1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA  

 

Az Önkormányzat a foglalkoztatási feladatainak ellátása során  

• közfoglalkoztatást szervez,  

• figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

• döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai követelményeit, 

• az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

A település részt vesz a közfoglalkoztatási programokban. Továbbá az intézményekben is foglalkoztat 

munkavállalókat. 

 

 

1.10.5. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS  

 

Az Önkormányzat 1 db szolgálati lakással rendelkezik, amelyben önkormányzati intézmény dolgozója 

lakik. A szolgálati lakáson kívül több önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan is van.  

A szociális lakhatás kérdése a településen nem releváns.  

A háziorvos és a védőnő részére ingyenesen biztosít helyiségeket az Önkormányzat.  

Közművelődési, könyvtári célra, a civil szervezetek részére, közösségi események rendezéséhez 

ingyenesen biztosítja az Önkormányzat az önkormányzati tulajdonú helyszíneket.  

 

 

1.10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS  

 

Az Önkormányzat az alábbi intézményt tartja fenn állami támogatásból és saját erőből: 

• Óbarki Kisvakond Óvoda.   

 

 

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és Óbarok 

településrészen a földgáz áll rendelkezésre, de jelentős a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók 

használata is. 

A település földrajzi, topográfiai, geológiai és természeti adottsága, valamint funkcionális használata 

alapján, bár elméletileg valamennyi, az országban hasznosítható megújuló energiahordozó Óbarok 

területén is hasznosítható lehetne, gazdasági és energiagazdálkodási szempontból érdemi hasznosításra 

azonban csak a napenergia hasznosítása vehető igénybe. 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása, ahol van kiépített vezetékes energiahordozó hálózat, 

ott vezetékes energiahordozó hasznosításával jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az 

intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a termikus célú energiaellátásuk pedig ahol 

van kiépített földgázhálózat, ott földgázzal biztosított. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a szigetelések, 

homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, 

épületgépészeti felújítások előfordultak. Az utóbbi években egyre jobban előtérbe kerül az 

energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása is, amelynek 

keretében a közelmúltban több napenergiát hasznosító beruházást valósítottak meg. 

Az Önkormányzat szeretne nagyobb mértékben részt venni a megújuló energiaforrások alkalmazásában, 

ehhez azonban önerő nem áll rendelkezésére, csak a pályázati lehetőségekkel tud élni.  
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a meghatározza a 

helyi önkormányzatok feladatait. 

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 

válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint 

a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.” 

 

A kiemelt tevékenységek érintik Óbarok Községet, ezek mindegyikét, beleértve a 2. pont alatt szereplő 

valamennyi településüzemeltetési feladatot, ellátja Óbarok Község Önkormányzata.  

 

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai: 

Rendezvények szervezése, 

Civil szervezetek támogatása, 

Területfejlesztési társulásokban való részvétel, 

Regionális víziközmű és hulladékgazdálkodási társulásban való részvétel. 
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 
 

1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Óbarok Fejér megye északkeleti részén, Bicskétől északkeletre található. Szomszédos települései: 

Bicske, Felcsút, Újbarok, Szárliget. Természetföldrajzi szempontból változatos, két középtáj négy 

kistája osztozik területén: a Dunántúli-Középhegység nagytáj keleti részén helyezkedik el, a 

közigazgatási terület keleti kétharmada a Dunazug-hegyvidék középtáj, északon Nyugati-Gerecse, délen 

Etyeki-dombság kistájának része; a nyugati fele a Vértes-Velencei-hegyvidék középtáj, északon Vértes-

peremvidéke, délen Lovasberényi-hát kistájához tartozik. Óbarok belterülete a Nyugati-Gerecse és az 

Etyeki-dombság két kistáj határán terül el. 

Óbarok elhelyezkedése a földrajzi tájbeosztás szerint 

(forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet) 

A térség domborzatának kialakulásában a felszínt letaroló eróziónak, a folyóvízi eróziónak és a 

kéregmozgásoknak volt a legnagyobb szerepük. A domborzat eróziós-deráziós völgyekkel mérsékelten 

tagolt, hosszanti széles hátak, lapos, széles, tál alakú völgyek formacsoportjából áll. 
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Északkeleti rész, Nyugati Gerecse: arculatát merev töréses karsztos sasbércek, abráziós teraszok, nyesett 

hegylábfelszínek jellemzik, az alacsonyabb sasbérceket harmadidőszaki képződmények (édesvízi 

mészkő) takarják. A kistáj lealacsonyodó D-i előtere a Nagyegyházai-medence, ahol sajátos 

kombinációban két nyersanyag is előfordul: az eocén bauxitszintek fölé késő-eocén korú barnakőszenek 

települtek. 

Domborzat térkép 

 

(TÁJOLÓ-TERV Kft. saját szerkesztés, adatforrás: földhivatali térkép) 

A völgytalpak cca. 150 m tszf magasságban helyezkednek el, míg a dombhátak a keleti oldalon 300-

305 m-ig emelkednek, a nyugati településhatáron álló Zuppa-tető magassága 384 m. A területet a Váli-

víz szeli ketté észak-dél irányban, a vízfolyás menti alacsonyabb lankásabb térszíneken találhatók a 

lakott területek, Nagyegyháza és Óbarok településrészek. Óbarok belterületétől délre a völgy 

kiszélesedik, lankás dombok kísérik a Váli-vizet. 

A felszín nagy részét löszös üledéken kialakult Ramann-féle barna erdőtalaj borítja. A Ramann-féle 

barna erdőtalajok (barnaföldek) homokos vályog fizikai féleségű, kedvező vízgazdálkodású és tápanyag 

ellátottságú, nagy szervesanyag-tartalmú, szántóföldi növénytermesztésre alkalmas talajok. Óbarok 

település déli részén kisebb foltban ennél magasabb termőképességű mészlepedékes csernozjom talajok 

is megtalálhatók. A közigazgatási terület keleti és nyugati szélén, a magasabb térszíneken, sekély 

rendzina talajokat találunk. 
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Talajképző kőzet Óbarok-Nagyegyháza 

területén 

 

Genetikai talajtípusok Óbarok-Nagyegyháza 

területén 

  
          Löszös üledék 

          Mészkő, dolomit 

 

          Ramann-féle barna erdőtalajok 

          Mészlepedékes csernozjom talajok 

          Rendzina talaj      

(forrás: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/) 

A település közigazgatási területén a Váli-víz halad végig észak-dél irányban. Kisebb időszakos 

vízfolyás található még Nagyegyháza északi határán. Nem bővizű vízfolyások, azonban a vízszint 

ingadozásuk jelentős. Az árvizek tavasszal és nyár elején, a kisvizek ősszel gyakoriak. Állóvíz Óbarok 

településrész területén nincs, Nagyegyháza településrész északi részén azonban többet is találunk, a 

vízfolyások mentén, elsősorban a Váli-vízen, ezek mesterséges duzzasztott tavak.  

A talajvíz a völgyekben 2-4 m közötti, a lejtőkön 4-6 m közötti mélységben, a magasabb térszíneken 

általában 8 m alatt található. Mennyisége csak a Váli-völgyben jelentős. Rétegvízkészlete csekély. 

Talajvíz elhelyezkedése Óbarok területén 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

talajvíz mélysége 

           2-4 m 

           4-8 m 

           >8 m 

 

(forrás: https://map.mfgi.hu) 

A vizsgált terület a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg, valamint a mérsékelten száraz és száraz 

éghajlati típus határán helyezkedik el. A napsütéses órák száma évente 1940-1980 óra közötti, az évi 

középhőmérséklet 9,5-9,7 ºC közötti. A csapadék évi összege 580-600 mm körüli, ebből a 

tenyészidőszakban 300-320 mm csapadék valószínű. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos 

https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/
https://map.mfgi.hu/tvz100_1248
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szélsebesség 3-3,5 m/s közötti. Elsősorban a kisebb vízigényű szántóföldi és kertészeti kultúrának 

kedvez az éghajlat. 

A település növényföldrajzi szempontból a Dunántúli-középhegység flóravidékének (Bakonyicum) 

Bakony-Vértesi flórajárásába (Vesprimense) és a Pilis-Gerecsei flórajárásába (Pilisense) tartozik. 

Egykor nyílt és zárt lösztölgyesek uralta táj lehetett, kisebb szárazgyep-foltokkal, a szélesebb 

patakvölgyekben ártéri erdőkkel. Ma a szántóföldi művelés a meghatározó. A szántók között kis 

foltokban maradt meg a természetesebb növényzet. A térség erdeit már többnyire idegenhonos fafajok 

alkotják, az erdészetileg művelt területeken fiatal és vegyeskorú, zömmel keménylombos, ritkábban 

fenyőerdők díszlenek, a karakteresebb erdők a lösztölgyesekre és a mészkedvelő tölgyesekre 

hasonlítanak. A nagyobb vizeket vízparti vegetáció, kiterjedt nádasok kísérik. A gyepes vegetáció 

leginkább a löszbe vágódott völgyek oldalain maradt fenn, ahol cserjések és száraz gyepek találhatók. 

A délies oldalakat löszpusztagyepek, míg az északi oldalakat erdőssztyeprétek maradványai jellemzik.  

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 

Óbarok településen a régészeti vizsgálatok szerint már az őskorban is volt emberi megtelepedés. Római 

kori emberi jelenlétet egy villaépület maradványai bizonyítják, mely egyben az aktív gazdálkodást is 

feltételezi a területen. A falu első írásos említése 1365-ből való, a XV. században a székesfehérvári 

kereszteslovagok tulajdona volt. A puszta az 1600-as években a Barkó családé volt, akik maguk 

gazdálkodtak a területen. Innen származik a község elnevezése is. 

Nagyegyháza története az Árpádkorig nyúlik vissza, a középkorban önálló falu volt, templomos hely, a 

mai belterülettől azonban északabbra helyezkedett el. 

A tájhasználat alakulását az újkorban a 18-19. században elkészült katonai felmérések térképein 

követhetjük nyomon. 

Az első katonai felmérés (1780-1784 között) térképén Óbarok és Nagyegyháza területének jelentős 

részét erdő borítja. Mezőgazdasági művelés elsősorban az óbarki részen jellemző. Szántó művelést 

ábrázol a térkép nagyobb területen Óbarok belterületétől északnyugatra valamint délre, kisebb területen 

Nagyegyháza falutól délre. Több vízfolyást is jelöl a térkép, melyek közül az észak-déli folyású Váli-

víz a legnagyobb. Ezek mentén széles gyepes sáv látható. Nagyegyháza északnyugati részén egy 

nagyobb tó is megfigyelhető. Szőlőterületek láthatók az Óbarok belterülete fölé emelkedő Öreg-

kőszikla-tető déli, délnyugati lejtőin három foltban. 

A település(ek) úthálózatának fő elemét a Tata-Bicske (tovább Budaörs-Budapest) országút alkotja. A 

mai 1. sz. főút nyomvonala a 18. században és azelőtt itt húzódott. 

A török idők alatt Nagyegyháza vélhetően elnéptelenedett, belterülete az első katonai felmérés idején 

mindössze néhány házból állt az országút déli oldalán. A középkori település a régészeti leletek szerint 

ettől északabbra helyezkedett el. Az újkorban a bicskei Batthyány birtokhoz tartozott, majd 1868-ban 

Hofmann Ede vásárolta meg a területet, ekkor virágzó időszaka kezdődött. 

Óbarok belterülete a hegyek lábához települt, ahol a főút kiér a Gerecséből és kelet felé kanyarodik 

Bicske irányába. Lakott területe mintegy harmincöt házból áll, melyek többsége a főút két oldalán 

párhuzamosan települt. Elkezdődött a mai Iskola utca kialakulása egyoldali beépítéssel, mely közvetlen 

a szőlők alatt helyezkedik el. Az országút északi oldalán települt épületek mögött nagyobb kertet is jelöl 

a térkép. 
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Óbarok és Nagyegyháza az I. katonai felmérésen 

(forrás: https://mapire.eu) 
Óbarok és Nagyegyháza a II. katonai felmérésen 

(forrás: https://mapire.eu) 

A második katonai felmérés (1806–1869 között) idejére a tájhasználatban jelentős változások történtek 

a korábbiakhoz képest. Nagyegyháza területén a belterület fejlődése figyelhető meg, a korábbi néhány 

házból álló falu helyén uradalmi épületek csoportja, körülöttük 15-20 lakóház, gyümölcsöskertek 

láthatók. Az országút a nagyegyházi szakaszon fásított, továbbá az uradalmi központ belső útjai is. Ezzel 

párhuzamosan az erdőterületek jelentős csökkenése látható a korábbiakhoz képest. Az északi rész erdői 

helyén szántóterületek vannak. A térkép ábrázolja a középkori templom maradványait, mely körül 

temető van, a temetőt a 20. sz. elejéig használták. A korábbi tó helyén mocsaras vizenyős rétet jelöl a 

térkép. 

Óbarok területének déli része változatlanul mezőgazdasági művelés alatt áll, a Váli-víz mentén gyepek, 

a magasabban fekvő részeken szántóföldek láthatók. A belterülettől északra, az országút keleti oldalán 

a szántóföldek növekedése figyelhető meg az erdők rovására. Új tájhasználati elemként jelenik meg a 

Váli-víz mentén, az északi részen egy gazdasági létesítmény, továbbá egy kisebb kőfejtés Murvás névnél 

az országút nyugati oldalán. Nagy kiterjedésű új szőlőterület jelent meg az Öreg-kőszikla-tető nyugati 

oldalán. Uradalmi művelésére utal, hogy gazdasági épületei egy központi helyen csoportosulnak a 

szőlőben. A belterület jellege is megváltozott. A beépítés lazább lett, a házak ritkábban állnak, a 

belterület központjában megépült a Békássy-kúria, megjelennek további nagyobb, vélhetően gazdasági, 

uradalmi épületek, a belső falurészen nagy kerttel. Épületek jelennek meg a mai Vázsony-utca mentén. 

A harmadik katonai felmérés 1869-1887 között készült. A két településrész területhasználatában 

lényeges változás a 19. sz elejéhez képest nem figyelhető meg. Óbarok területén a mai Szőlőhegy utca 

kialakulása jelent változást, itt szabályos egyoldali beépítés jelenik meg a 19. sz. elején települt szőlők 

alján, a korábbi két-három központi épület két oldalán. Ezen kívül vízrendezési munkálatok láthatók a 

Váli-víz mentén a déli településhatárt képező Bicske-Csákvár országúttól északra: tározótó került 

kialakításra és a patak innentől gátak közé rendezett mederben folyik tovább Felcsút felé. 

https://mapire.eu/
https://mapire.eu/
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Óbarok és Nagyegyháza az III. katonai felmérésen 

(forrás: https://mapire.eu) 
Óbarok és Nagyegyháza az 1941-es katonai felmérésen 

(forrás: https://mapire.eu) 

 

A 20. század eleji tájhasználatot mutatja Magyarország 1941-es katonai felmérése. 

Nagyegyháza délnyugati részén az erdőterületek tovább fogyatkoztak, helyüket szántó vette át. 

Belterületének kiterjedése változatlan. 

Óbarok tájhasználata lényegében változatlan. A belterület kis mértékben terjeszkedett észak felé, a 

szőlőhegyi lakóterület irányába. Új tájelem a vasút, mely a település déli részén, a belterület és az 

országút között keresztezi a közigazgatási területet. Megjelenik továbbá egy kisebb murvabánya az Őr-

hegyen, az Öreg-kőszikla-tető délnyugati lejtőin. 

A XX. század második felében jelentős tájalakító események történetek: 1961-re készült el az 1. sz. főút 

Óbarkot érintő szakasza. 1977-78-ban megépült az autópálya, mely a régi (ma 8101. j.) országúttal 

párhuzamosan halad végig Óbarkon és Nagyegyházán. Ezen kívül a nagyüzemi bányászat tekintetében 

frekventálttá vált a terület. Nagyegyházán az eocén program keretében az 1980-től 1991-ig működött 

mélyművelésű szénbánya. 

Óbarkon 1995-ben nyílt nagykiterjedésű külszíni bauxit és murvabánya, mely mára jelentős tájképi 

változást eredményezett a Lóingató-hegy délnyugati lejtőin. A terület rekultiválása folyik. 

Óbarok és Nagyegyháza közigazgatási területe a történelmi időkben többször változott, gyakran 

tartoztak más településekhez. A 19. században Óbarok Felcsúthoz, Nagyegyháza Bicskéhez tartozott. 

1970-ben Óbarkot is Bicskéhez csatolták. A két település 2000-ben vált le Bicskéről és lettek önálló 

településsé. 

 

 

 

https://mapire.eu/
https://mapire.eu/
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1.12.2.2. A tájhasználat értékelése, tájszerkezet  

Óbarok és Nagyegyháza közigazgatási területe 1925,64 ha, ebből belterület 94,71 ha, külterület 1807,41 

és 23,53 ha zártkert. 

Óbarok közigazgatási területének megoszlása 

 

(TÁJOLÓ-TERV Kft. saját szerkesztés, adatforrás: 

http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=4254) 

A változatos domborzati és vízrajzi adottságok, a nagyban eltérő fekvésű és talajadottságú földterületek 

és az átszelő közlekedési infrastruktúra elemek miatt Óbarok és Nagyegyháza területét változatos 

tájhasználat jellemzi.  

A település térségében az erdőgazdasági és mezőgazdasági tájhasználat körülbelül azonos súllyal van 

jelen. Az erdőterületek 40,30%-ban vannak jelen a külterületen, míg mezőgazdasági műveléssel a 

36,92%-a hasznosított. Ez utóbbi háromnegyed része szántó (27,69%) művelésű, egynegyed része pedig 

gyep, rét (1,08%) és legelő (8,15%) művelés alatt áll. A belterület nagyságához (5,28 %) viszonyítva 

igen magas a kivett területek aránya (20,69 %) a közigazgatási területen belül, ez a külterületen 

elhelyezkedő közlekedési területeknek (autópálya, vasút) a külszíni bányaterületeknek, valamint egyes 

tervezett gazdasági funkciójú területeknek és rekreációs területeknek tulajdonítható. A többi tájhasználat 

(fásított terület, kert, gyümölcsös, szőlő, halastó) a közigazgatási terület alig több mint 2 %-án 

osztoznak. 

Óbarok közigazgatási területének megoszlása művelési áganként 

 

(TÁJOLÓ-TERV Kft. saját szerkesztés, adatforrás: 

http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=4254) 

belterület
5,28%

külterület
93,50%
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1,21%

belterület külterület zártkert

erdő
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legelő
8,15%
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1,08%
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27,69%

kivett
20,69%
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halastó)
2,10%
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A tájszerkezet meghatározó elemei a közigazgatási területet ÉNy-DK-i irányban átszelő M1-es 

autópálya, az É-D irányban átszelő Váli-víz, az Óbarok területét K-Ny irányban átszelő Budapest-Bécs 

vasútvonal és a szintén K-Ny irányban átszelő 1. sz. főút. Szintén meghatározó a Váli-víz keleti oldalán 

húzódó meredek sziklavonulat az Öregkőszikla-tető és a Lófingató-hegy között. 

A közigazgatási terület két települést/részt foglal magába, melyek eltérő karaktervonásokat mutatnak. 

Nagyegyháza a közigazgatási terület északi részén található. Belterülete a Csabdi-Szárliget – 8101. sz. 

Tatabánya-Bicske utak kereszteződésénél lévő völgyben helyezkedik el, falusias jellegű. Környezetében 

elsősorban a változatos képet mutató, természetközeli, gyepek, ligetek, erdőfoltok, vízfolyások menti 

mocsaras területek szemet gyönyörködtető mozaikos tájhasználata jellemző. Nagyobb egybefüggő 

erdősége a délnyugati településrészen, a Zuppa-hegy északkeleti lejtőin vannak. Az egykori nagyüzemi 

bányászat emlékét őrzik a belterülettől északkeletre található gazdasági területek, melyek jelenleg új 

funkciójukat várják. A belterülettől északra a település szántói találhatók. A belterülettől közvetlen 

délre, délkeletre a rekreációs tájhasználat jellemző, részben kiskertes területek találhatók itt, részben 

nagy egybefüggő parkterületek vannak kialakulóban kihasználva a völgyben meggyűlő vizeket, 

melyeket tóvá duzzasztottak több helyen. 

A déli részen Óbarok helyezkedik el. Óbarok tájszerkezetét hasonló mértékben határozzák meg a 

természeti és a művi tényezők. A nyugaton és keleten lévő meredek, sok helyen sziklás vonulatokon az 

erdő tájhasználat jellemző. Közte a lankásabb részeken a Váli-víz mentén a mezőgazdasági, elsősorban 

szántóművelés dominál, a vízfolyás menti keskeny sávban gyepek találhatók. A belterület a Váli-víz és 

az egykori országos főút, 8101. sz. Tatabánya-Bicske autóút keresztezésénél települt. Területe két részre 

oszlik, az autópálya ketté szeli. Alapvetően az autópálya mentén a belterület környezetében átalakuló, 

változatos területhasználat jellemző. Megjelennek gazdasági jellegű létesítmények, lakó funkció, de 

mindemellett még a kertes mezőgazdasági használat is élő, illetve vannak cserjésedő, erdősülő parcellák. 

A belterülettől délre keresztezi a közigazgatási területet a vasút és az 1. sz . főút, melyek mentén széles 

pásztában erdő hasznosítás jellemző. Ettől délre eső településrész leszakadó, melyen mezőgazdálkodás 

folyik. A nyugati oldali jó termőföldeken szántó művelés, a keleti oldalon a természetközeli változatos 

gyepes-ligetes tájhasználat jellemző. 

Óbarok tájszerkezeti vizsgálata 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jellemzően szántóföldi művelés alatt álló terület 

        változatos tájhasználatú területek 

(gyepterületek, ligetek, patak menti vizes 

élőhelyek) természetvédelmi jelentőséggel 

        jellemzően erdőterületek természetvédelmi 

jelentőséggel 

        jellemzően beépített területek 

 jellemzően beépítetlen rekreációs területek, 

értékes tájrészletekkel 

        kertes mezőgazdasági területek 

        vegyes használatú átalakuló területek 

        átalakuló területek, bányarekultivációs terület 



ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

54 
PLANNER-T Kft. 

 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A tájképvédelmi szempontból értékes területeket a területrendezési tervek térségi övezeti tervlapjai 

határolják le.  

Az Országgyűlés 2018. decemberében hagyta jóvá a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv), mely az OTrT és a 

kiemelt térségek (Budapesti Agglomeráció, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) területrendezési terveiről 

szóló korábbi törvények helyébe lépett. 2019. március 15-től e törvény rendelkezései az irányadók az 

országos és megyei övezetek vonatkozásában. Az új törvény a korábbi „tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület” országos övezet elnevezését „tájképvédelmi terület” övezetre módosította. 

Az érintett területek lehatárolását a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3. melléklete, valamint a Fejér Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete (FMTrT) 3.4. melléklete tartalmazza. 

A területrendezési tervek vonatkozó tervlapjai és az adatszolgáltatásra kötelezett illetékes nemzeti park 

igazgatóság (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) tájékoztatása szerint a települések közigazgatási 

területén a Gerecse déli vonulatai, (a Lófingató-hegy, Öreg-Kőszila tető, Zuppa-hegy keleti lejtői, 

Balog-tető, Horvát-hegy és a közte elterülő Váli-víz és az azt kísérő változatos mezőgazdasági 

területek) tartoznak a tájképvédelmi terület övezetébe. 

Tájképvédelmi terület övezete Óbarok-Nagyegyháza közigazgatási területén 

 

(forrás: DINPI adatszolgáltatás) 
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A Gerecse déli vonulatai változatos és értékes tájképet alkotnak. Erdővel borította hegyoldalak, szilás 

bércek vonulata, gyepes dombok, ligetekkel kísért vízfolyások és lankás szántóföldek 

egymásmellettisége gyönyörű környezetet teremt. Az erdők, gyepek sziklaszirtek számos értékes vagy 

ritka életközösségnek, növénytársulásnak, állatoknak adnak otthont, melyek természetvédelmi 

oltalomban is részesülnek. A tájelemek összefonódó rendszere ökológiai hálózat szempontjából is 

nagyon fontos. 

Tájképi szempontból kiemelendő a Lófingató hegy egyedülálló sziklavonulata, mely hosszan elnyúlva 

magasodik a Váli-víz völgye fölé és a település több pontjáról különleges látvány tárul fel rá. 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 

tervezett területek 

Nemzetközi védettség alatt álló területek 

Az egységes európai ökológiai hálózatot alkotó Natura 2000 területek (Európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területek) kijelölésére az Európai Uniós csatlakozás kötelezte az 

országot1. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet tartalmazza az érintett területek helyrajziszámos 

listáját. A vonatkozó jogszabályok és az adatszolgáltatásra kötelezett illetékes nemzeti park igazgatóság 

(DINPI) tájékoztatása szerint Óbarok közigazgatási területét az alábbi Natura 2000 területek érintik: 

⎯ Déli-Gerecse (HUDI20015) különleges természetmegőrzési terület  

⎯ Gerecse (HUDI10003) különleges madárvédelmi terület 

Natura 2000 területek Óbarok területén 

 
(forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszetvedelem/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

élőhelyvédelmi terület 

 

madárvédelmi terület 

 

A Natura 2000 területek a település keleti, nyugati és északi részein helyezkednek el. 

 
1 A területlehatárolást Európai Uniós irányelvek (a Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló irányelv és a Madárvédelmi irányelv) határozták meg. Az egységes európai ökológiai hálózat 
kialakításának célja, hogy biztosítsa bizonyos természetes élőhelytípusok, valamint bizonyos fajok élőhelyei 
kedvező állapotának fenntartását, vagy adott esetben helyreállítását természetes kiterjedésükön, illetve elterjedési 
területükön belül. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 
földrészletekről szóló jogszabály először 2006-ban jelent meg, melyet azóta többször is módosítottak. 
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A Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok 

(forrás: https://natura.2000.hu/hu/teruletek/d/HUDI20015; https://natura.2000.hu/hu/terkepek/hudi10003 

DÉLI-GERECSE (HUDI20015) KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET 

jelölő élőhely: 6190 – Pannon sziklagyepek  

 6240 – Szubpannon sztyeppék 

 8210 – Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel 

 9180 – Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 

 91G0 – Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus 

betulus-szal 

 91H0 – Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescens-szel 

 91M0 – Pannon cseres tölgyesek 

jelölő állatfajok: Vöröshasú unka (Bombina bombina); Eurázsiai rétisáska (Stenobothrus 

eurasius); Nagy hőscincér (Cerambyx cerdo); Gyászcincér (Morimus 

funereus); Anker-araszoló (Erannis ankeraria); Nagy szarvasbogár 

(Lucanus cervus); Füstös ősziaraszoló (Lignyoptera fumidaria); Csíkos 

medvelepke (Callimorpha quadripunctaria); Nyugati piszedenevér 

(Barbastella barbastellus); Ürge (Spermophilus citellus); Kis patkósdenevér 

(Rhinolophus hipposideros); Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus); 

Nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii); Közönséges denevér (Myotis 

myotis); Hegyesorrú denevér (Myotis blythii); Havasi cincér (Rosalia 

alpina); Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus); Kék pattanó (Limoniscus 

violaceus) 

jelölő növényfajok: Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis); Magyar gurgolya (Seseli 

leucospermum);  

GERECSE (HUDI10003) KÜLÖNLEGES MADÁRVÉDELMI TERÜLET 

Erdei madárközössége, kiemelt ragadozómadár-állománya miatt jelentős terület. 

jelölő élőhely: 1530* - Pannon szikes sztyeppék és mocsarak 

 6440 – Folyóvölgyek mocsárrétjei 

 91F0 – Keményfás ligeterdők 

jelölő madárfajok: Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Kígyászölyv (Circaetus gallicus), 

Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), Lappantyú (Caprimulgus 

europaeus) Kerecsensólyom (Falco cherrug); Örvös légykapó (Ficedula 

albicollis), Kis légykapó (Ficedula parva), Fehérhátú fakopáncs 

(Dendrocopos leucotos), Hamvas küllő (Picus canus), Parlagi sas (Aquila 

heliaca), Fekete harkály (Dryocopus martius), Parlagi pityer (Anthus 

campestris); Darázsölyv (Pernis apivorus), Parlagi sas (Aquila heliaca); 

Uhu (Bubo bubo); Fekete gólya (Ciconia nigra), Kék galamb (Columba 

oenas), Bajszos sármány (Emberiza cia); Vándorsólyom (Falco peregrinus), 

Rétisas (Haliaeetus albicilla); Erdei pacsirta (Lullula arborea); Barna kánya 

(Milvus migrans); Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 

A Natura 2000 területek alapvető természetvédelmi célkitűzése az azokon található, a kijelölés alapjául 

szolgáló közösségi jelentőségű fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, 

illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

Az egyes Natura 2000 területek kezelésére vonatkozó konkrét javaslatokat, valamint ezek 

megvalósításának lehetséges eszközeit a Fenntartási tervek tartalmazzák. A HUDI20015 Déli Gerecse 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve készül, jelenleg egyeztetési fázisban 

van. 

https://natura.2000.hu/hu/teruletek/d/HUDI20015
https://natura.2000.hu/hu/terkepek/hudi10003
http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/voroshasu-unka
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1108
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=1108
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=920
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=937
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=937
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=544
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=829
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=541
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=581
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=13
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=39
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=12
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=24
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=19
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=25
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=25
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=20
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=954
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=954
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=881
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=877
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok?showAll=0&id=877
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1666
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1178
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-novenyek?showAll=0&id=1178
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-capeur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-capeur
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-falche
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-antcam
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-bubbub
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-milmig
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E szerint az egyes Natura 2000 területeken a specifikus célok és végrehajtandó intézkedések az 

alábbiakban összegezhetők: 

A Déli-Gerecse (HUDI20015) különleges természetmegőrzési területen: 

⎯ A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem 

csökkenhet. 

⎯ A jó állapotú sziklagyepek, sztyeppek és erdei élőhelyek természetszerű szerkezetének, 

fajkészletének megőrzése. 

⎯ -újonnan betelepülő inváziós fajok észlelése esetén a lehető leggyorsabb védekezés 

megkezdése. 

⎯ a már jelen levő inváziós fajok -különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, 

bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő -által veszélyeztetett jelölő élőhelyek megóvása a 

degradációtól, az inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 

⎯  a jelölő élőhelyek területének, jelölő fajok élőhelyének növelése hosszú távon. 

⎯ a terület természeti értékeinek megismerését szolgáló kutatások, speciális és szélesebb rétegeket 

vonzó bemutatásának fejlesztése a természeti értékekkel összhangban. 

⎯ Nem véghasználható a tíz éves erdőtervezési cikluson belül - jelölő élőhely típusonként 

vizsgálva -több idős erdőállomány, mint amennyi korosodásával belép a hasonló ökológiai 

funkciót ellátni képes korosztályokba. 

⎯ A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet. 

⎯ A jelölő erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a folyamatos erdőborítást 

biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok alkalmazását, valamint 

közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori összetételét a 

természetes állapotokhoz, különösen a magas természetességű bükkösök, melegkedvelő, 

tölgyesek, cseresek és a gyertyános tölgyesek területén. 

⎯ A sajmeggyes karsztbokorerdők vágáskor nélküli, örökerdőként való megőrzése. 

⎯ Az erdő felújításokon a gyomirtó növényvédőszer használat korlátozása, özönnövény fajok 

terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással 

nem járó mechanikai visszaszorítása. 

⎯ Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és 

megvalósítása a sztyepprétek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. 

⎯ A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített sziklagyepek, sztyepprétek, 

löszgyepek fokozatos visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való fenntartásuk. 

⎯ A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a külön vadvédelem nélküli 

erdőfelújítást ne gátolja, valamint ne okozza a gyepek degradációját, a tájidegen muflon 

állomány kiszorítása a jelölő élőhelyek területéről. 

⎯ A xilofág rovarok állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben 

és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása, megfelelő mennyiségű, 

méreteloszlású holt fa biztosítása. 

⎯ A közönséges ürge (Spermophilus citellus) állományának megerősítése, fenntartása érdekében 

élőhelyén a rendszeres kaszálás helyett legeltetni szükséges. 

⎯ A barlanglátogatás és denevérkutatás a denevér populációkat ne veszélyeztesse, a 

denevérvédelmi okokból jelentős barlangok lezárása. 

⎯ A vöröshasú unka (Bombina bombina) populációk érdekében a kis tavak, vízállások megőrzése. 

⎯ Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete 

fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az 

invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 

⎯ Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, 

quad, siklóernyőzés, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak 

felszámolása. 

⎯ A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 
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Gerecse (HUDI10003) különleges madárvédelmi területen: 

⎯ A jó állapotú erdő és gyep élőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. 

⎯ Magas természetességű gyepek, erdők fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.  

⎯ Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. 

⎯ Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. 

⎯ Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. 

⎯ A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása. 

⎯ Kisvizek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. 

⎯ Erdőhasználat gyakorlatának átalakítása. A szálaló vágás, szálalás bevezetése az arra alkalmas 

területeken az odúlakó madárfajok élőhelyének folyamatos megőrzése érdekében. 

⎯ Meglévő ürge állományok megőrzése, szükség szerint telepítés alkalmas élőhelyekre. 

⎯ Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, 

továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. 

⎯ Invazív növényfajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, 

fekete fenyő, erdei fenyőterjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 

⎯ Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és 

megvalósítása a sztyepprétek és löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése 

érdekében. 

⎯ A jelölő fajoknak otthont adó erdei élőhelyek állományaiban előtérbe szükséges helyezni a 

folyamatos erdőborítást biztosító, vagy ahhoz funkciójában jobban közelítő használatok 

alkalmazását, valamint közelíteni szükséges a lombkorona-, cserje-, lágyszárú szint faji, életkori 

összetételét a természetes állapotokhoz, különösen a bükkösök, melegkedvelő, tölgyesek, cseres 

tölgyesek, gyertyános tölgyesek területén. 

⎯ Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. Öreg és böhöncös 

faegyedek megőrzése. 

⎯ Nagy területi kiterjedésű vágásterületek, véghasználatok és a területi fragmentáció (erdészeti 

feltáró utak, közelítő hálózat túlzott sűrítése) elkerülése. 

⎯ Holt faanyag hektáronkénti növelése a hegység területén a változatos rovarvilág növelése 

érdekében, amely a harkályfauna megőrzése érdekében szükséges. 

⎯ A hazai viszonylatban veszélyeztetett fehérhátú fakopáncs állományának növelése érdekében 

szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok 

fenntartása, megfelelő mennyiségű, méreteloszlású holt fa biztosítása. 

⎯ A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített fontos madár táplálkozó terület 

sziklagyepek, sztyepprétek, löszgyepek visszaalakítása gyeppé, extenzív használattal való 

fenntartásuk. 

⎯ A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az ne okozza az erdők, gyepek 

degradációját, ne veszélyeztesse a földön fészkelő madárfajok állományát. 

⎯ A tájidegen muflon állomány kiszorítása a magas természetességű fontos madár táplálkozó 

területet jelentő gyepekről. 

⎯ Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. 

Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás 

talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. Környezetkímélő szúnyogirtás. 

⎯ A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, 

crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. 

⎯ A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

⎯ Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborolás és mérgezés negatív hatásainak 

csökkentése érdekében. 

⎯ Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi 

fajok tekintetében: kerecsensólyom (Falco cherrug). 
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Magyarországi természetvédelmi oltalom alatt álló területek 

Országosan védett természeti területek  

Óbarok közigazgatási területén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban 

Tvt.) erejénél fogva (ex lege) védett értékek közül barlangok találhatók a településen. Egyedi 

jogszabállyal védetté nyilvánított természeti terület nem található. 

Helyi védett természeti területek 

Óbarok közigazgatási területén helyi jelentőségű védett természeti terület nem található. 

Egyedi tájértékek 

Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 

vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van (Tvt. 6.§ (3) bekezdés). Óbarok 

közigazgatási területén található egyedi tájértéknek jelölt értékeket az 1.12.1. táblázat mutatja be. 

Óbarok területén a DINPI által az egyedi tájértékek felmérése és nyilvántartásba vétele még nem történt 

meg. Az adatok a TÉKA projekt keretében létrehozott egyedi tájértékek online kataszteréből 

származnak (http://tajertektar.hu), mely közösségi szerkesztésű, ezáltal az adatok olykor pontatlanok 

lehetnek. 

Óbarok közigazgatási területén 7 db egyedi tájértéket tartanak nyilván a tájértéktárban. Az értékek 

többsége kultúrtörténeti, kisebb része természeti. 

Egyedi tájértékek Óbarok területén 
 

 

forrás: saját szerkesztés 
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Egyedi tájértékek Óbarok közigazgatási területén  

sorszám megnevezés hely típus 

1. Békássy-kúria és kertje Óbarok, Fő u. 30. történeti kert 

2. Kápolna Nagyegyháza-Bányász u. 

temető 

vallási 

3. Mária-út M01-17 szakasz Nagyegyháza, Gesztenye sor vallási 

4. Függőleges földkéregmozgást 

vizsgáló hálózat alappontja 

811-es főút mellett földtudományi 

5. barlang bejárata Nagyegyháza-Bányász u. 

déli rész, külterület 

természeti 

6. Kőrösi Csoma Sándor forrás 8101. sz. út, Bányász út 

Szárliget felé 

települési, víztani 

7. külterületi pince Lóingató települési 

(forrás: http://tajertektar.hu) 

 

1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat a természetközeli területek, a védett természeti területek és védőövezetük ökológiai 

folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak elnevezését jelenti. Az országos ökológiai hálózat 

területét az Országos Területrendezési Terv határolja le. Korábban az OTrT-ben lehatárolt országos 

ökológiai hálózat területe a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben került differenciálásra 

magterületre, ökológiai folyosóra és pufferterületre. 

Az Országgyűlés 2018. decemberében hagyta jóvá a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, benne az új OTrT-vel. Az új törvény az 

ökológiai hálózat magterületét, az ökológiai folyosó övezetét és a pufferterület övezetet országos 

övezetként határozza meg. Az övezetek lehatárolását a törvény 3/1. melléklete tartalmazza. A törvény 

vonatkozó rendelkezései 2019. március 15-től hatályosak. 

A területi tervek és az illetékes nemzeti park igazgatóság (DINPI) adatszolgáltatása alapján Óbarok 

közigazgatási területén az alábbi területek tartoznak az ökológiai hálózat területei közé: 

– magterület2: a Lófingató-hegy sziklás bércei, az Öreg-Kőszikla-tető, Nagyegyháza területén a 

Barki-határ gyep- és nádas területekkel kísért természetközeli területei, a Cigány-hegy területe 

– ökológiai folyosó3: a Váli-víz magterületeket összekapcsoló széles, nagyrészt erdő és gyep, 

kisebb részben szántó borította területsávjai, ; 

– pufferterület4: a település közigazgatási területén pufferterület nem került kijelölésre. 

 

 

 
2 magterület (OÖH): „…olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre 
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életközösségeit hosszú távon biztosítani képesek és számos 
védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.” (OTrT 2. § 16. pont) 
3 ökológiai folyosó (OÖH): „…olyan többnyire lineáris kiterjedésű folyamatos vagy megszakított élőhelyek, 
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok), amelyek döntő részben természetes 
eredetűek és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) 
közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.” (OTrT 2. § 22. pont) 
6 pufferterület (OÖH): „…olyan rendeltetésű területek, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a 
tevékenységeknek a negatív hatásait, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül 
befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.”  (OTrT 2. § 23. pont) 

 

http://tajertektar.hu/
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Az országos ökológiai hálózat területei Óbarok közigazgatási területén 

 
(forrás: DINPI adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           magterület 

           ökológiai folyosó 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

Nagyarányú beépítésre szánt terület került kijelölésre a települések területén, melyek szükségességét a 

használati mutatók nem igazolják, nem kerültek hasznosításra. Ezek jelentős része ráadásul tájhasználati 

szempontból konfliktusos, mivel táj-, természet-, vagy környezetvédelmi érintettségű területen vannak. 

Természeti, tájképi értékek védelmével ütköző területhasználatok: 

– nagykiterjedésű gazdasági és lakóterület fejlesztési területek Natura2000 madárvédelmi és 

tájképvédelmi területen 

– természetvédelmi értékeket potenciálisan veszélyeztető fejlesztések (rekreációs területek 

terjeszkedése), külterületi beépítések természetvédelmi lehatárolással érintett területeken 

– kiemelkedő tájképi érték feltárulását veszélyeztető tervezett területfelhasználás (8101. j. út 

mellett kijelölt nagykiterjedésű ipari gazdasági terület)  

Területhasználati problémák, konfliktusok: 

– utóhasznosításra váró felhagyott, roncsolt üzemi területek, bezárt bányaterületek,  

– más területfelhasználásba sorolt üzemtervezett erdők  
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 
 

A település zöldfelületi rendszere – szakmai megfogalmazás alapján – a település klimatikus 

viszonyainak fenntartása, javítása érdekében döntően zöldfelületekből és vízfelületekből álló, 

hatásmechanizmusuk és térbeli elhelyezkedésük alapján egy nagy egységet képező települési szövet 

(alrendszer), amely az adott település ökológiai paramétereit, lakóinak pszichés és szomatikus érzetét 

javítja, egyes állatok számára élőhelyet biztosít, a település káros környezeti hatásait tompítja. (forrás: 

Magyar Tájépítészek Szövetsége) E fejezetben Óbarok zöldfelületekből álló szövetét mutatjuk be. 

 

1.13.1. ÓBAROK ZÖLDFELÜLETI RENDSZERÉNEK ELEMEI 

A zöldfelületi rendszer elemeit Óbarok és Nagyegyháza településrészek esetében külön vizsgáljuk, 

mivel a két belterület egymástól teljesen elkülönül. 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 

Óbarok 

Óbarkon öt közpark került kijelölésre. Ebből kettőnek a területe magántulajdonban van, részben 

kaszálóként hasznosított, részben beépült. A másik két zöldterületnek kijelölt telek önkormányzati 

tulajdonú. Az Ady Endre utca – Főút találkozásánál lévő patakparti telken játszótér került elhelyezésre. 

Területe gyepes, egyéb növényzet és közjóléti funkció nem található rajta. Nagyobb kijelölt zöldterület 

található a temető körül, északnyugat-délkelet irányban körül ölelve azt. Főként gyepes terület, közjóléti 

funkciók és növényzet nem került itt telepítésre. A 9232 hrsz-ú telek szintén zöldterületbe sorolt, 

záportározó területe, extenzív jellegű, gyepes-bokros-fás terület, időszakosan – árvizek esetén – nem 

használható. 

A település zöldfelületi rendszerének további meghatározó elemei a templomkertek és temetők. 

Óbarkon egy római katolikus templom található, mely a temető területén helyezkedik el. A templom 

körül néhány idősebb fa áll, közjóléti funkció nem került elhelyezésre. Egy település zöldfelületi 

rendszerének fontos elemét képezik a temetők, melyek zöldfelületi szerepe sokszor alulértékelt, pedig 

csak a növények előtérbe jutásával, méltóságteljes hangulatot idéző növények alkalmazásával, 

esztétikus fogadótér kialakításával válhatnak a méltó emlékezés színhelyévé. Bár nem közterület, 

központi fekvése, és közösségi használata révén fontos szerepet tölt/tölthet be a község életében. 

A szabadtéri sportolásra a település sportpályája ad lehetőséget, mely a belterület nyugati szélén 

található, szabályos gyepes labdarúgó pálya, északnyugati oldalán keskeny fás cserjés sávval. 

A település zöldfelületi rendszeréhez hozzátartoznak a közhasználat elől elzárt zöldfelületek. Ide 

sorolhatók a lakóházak kertjei, az intézménykertek és a gazdasági területek zöldfelületei. Ezek 

elsősorban a biológiailag aktív felületek növelésében, kulturált lakókörnyezet megteremtésében 

játszanak szerepet. Közülük használati jelentősége miatt kiemelendők az intézménykertek. A közösségi 

használatú intézmények Óbarkon az óvoda, és a Polgármesteri Hivatal kertje. Az óvodaudvar kertjében 

található néhány említésre méltó szép idős faegyed, a Polgármesteri Hivatal körül üres gyepes telek terül 

el, mely nincs kerítve. 

A gazdasági funkció Óbarkon a Vázsony utca végén jelenik meg illetve az autópálya mentén van 

kialakulóban. Környezetvédelmi, településképvédelmi és kondicionáló szempontból is jelentős szerep 

hárul ezek zöldfelületeire, a környezetrendezés azonban sok esetben e területeken nem kap kellő 

hangsúlyt. Óbarkon a rendelkezésre álló gazdasági területeknek jelenleg csak igen kis része van 

ténylegesen használatban. Ezek zöldfelülete szegényes. 
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A település zöldfelületi rendszerének összekötő elemei a közterületi zöldfelületek, fásított közterületek, 

melyek a rendezett, gondozott településkép kialakulásában, valamint a kedvező mikroklíma elérésében 

és a kondicionálásban is fontos szerepet játszanak. Óbarkon egységes, egyöntetű fasorral nem 

találkozunk, a lakóutcák növényzetére a lakók vegyes kiültetései - dísz- és gyümölcsfák, virágágyások 

- jellemzőek. 

Jelentős összekötő funkciójú kondicionáló elem Óbarkon a Váli-víz és az azt kísérő, változó gazdagságú 

növénysáv. A patak menti keskeny zölddel borított területek egyben a zöldfelület hálózatba 

kapcsolásának és fejlesztésének jó lehetőséget biztosít. 

Szintén jelentőseb zöldfelületi foltok a belterületen az autópálya mentén kialakult fás növényzet, 

melynek környezetvédelmi szerepe mellett a kondicionáló szerepe sem elhanyagolható. 

Óbarok zöldfelületi rendszere 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

Nagyegyháza 

Nagyegyháza területén a településrendezési tervek három zöldterületet (közpark, közkert) jelölnek. 

Ezen zöldterületek azonban mind magántulajdonban lévő, elkerített területek, emiatt közösségi 

zöldterületi funkciójukat nem tudják betölteni. Az egyikük, mint lakóingatlan beépült. Nagyegyháza 

központi részén, a 8101. j. út mentén azonban található zöldterületként használt önkormányzati 

tulajdonú terület, 04019/9 hrsz-ú telken. A 4019/9 hrsz-ú telek keleti részén szépen gondozott közpark 

található, fákkal cserjecsoportokkal díszítve, közterületi bútorokkal ellátva. A telek nyugati része 
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gyepes, nemrégiben játszótér került itt kialakításra. A középső részen egy, a zöldterületi funkcióba 

beékelődő lakóingatlan található. A telek besorolása kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület. 

A 8101. j. út szemközti oldalán szintén önkormányzati tulajdonban zöldterületi jelleggel használt terület 

található, a 4004/16-18 hrsz-ú telkeken. Ezek gyepes területek, a 4004/20-as hrsz-n található, közösségi 

kulturális célokat szolgáló Hangistálló használatában vannak, szabadtéri rendezvények és kiegészítő 

funkciók céljára. A terület besorolása szintén kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület. 

Ezek a zöldterületként és közösségi térként használt telkek értékes településközponti együttest alkotnak 

Nagyegyházán. Besorolásuk azonban funkciójuknak nem megfelelő. 

Nagyegyházán templom nem található. A falu temetője a belterület déli szélén fekszik. Értékes 

növényállományát szép idős faegyedek alkotják. 

Közhasználatú sportterület Nagyegyházán nem található. 

Nagyegyházán a közhasználat elől elzárt zöldfelületeknek kondicionáló szempontból nagy jelentősége 

van. A Gesztenye sor déli oldalán több tó található, körülöttük parkos területtel, melyek a település 

biológiailag aktív felületeinek növeléséhez, kedvező mikroklimatikus adottságaihoz és kellemes 

arculatához nagyban hozzájárulnak. A lakóházakhoz itt is nagyobb kertek kapcsolódnak. Intézmény 

Nagyegyháza területén az orvosi rendelő, melynek kertje gondozott, közösségi használatra megnyitott, 

a fentebb említett településközponti zöldterületekhez kapcsolódik. 

Nagyegyháza gazdasági területei jelenleg többnyire kihasználatlanok. A gazdasági területek többsége 

gyepes, az egykori bányászat felhagyott telephelyein jelentősebb fás növényállomány is található. 

A zöldfelületi rendszer összekötő elemei között Óbarokhoz hasonlóan a vízfolyásokat kísérő 

növénysávokat kell megemlíteni, emellett szép egységes fasor található a Gesztenye-soron. A többi 

lakóutca növényzetét a lakók vegyes kiültetései - dísz- és gyümölcsfák, virágágyások - jellemzik. 

Nagyegyháza zöldfelületi rendszere 

  
(Forrás: saját szerkesztés) 

A belterületeket magában foglaló táj jellegét az erdős, sziklás hegyoldalak gyepekkel szántókkal 

alkotott mozaikos képe határozza meg. A zöldfelületi, ökológiai szempontból értékes, állandó 

növényzettel borított területek szerencsés módon jelentős kiterjedésben találhatók a településen. A 

kisebb-nagyobb egybefüggő erdőfoltok, egyéb zöldfelületi elemek között a vízfolyások és azokat kísérő 

növényzet, a mezsgyehatárokon létesült erdő- és cserjesávok biztosítanak kapcsolatot. 
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1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI 

Óbarok területén 

• A zöldterületbe sorolt területek egy része más funkcióval hasznosított. 

• A zöldterületként funkcionáló területek többsége alulhasznosított. 

• Az intézmények kertjei alulhasznosítottak, funkciójuk betöltése érdekében fejlesztést igényelnek. 

• A sportterület környezete zöldfelületi fejlesztés lehetőségét kínálja. 

• Egységes fasorok hiánya, különösen a szerkezeti jelentőségű útvonalak mentén, a 

településközpontban. 

• Az ökológiai kapcsolatok folytonosságának hiánya: az utakat és felszíni vizeket kísérő növényzet 

meg-megszakad. 

Nagyegyházán 

• A kijelölt zöldterületek közhasználat elől elzárt magánterületek, nagy részük más funkcióval 

hasznosított, a ténylegesen zöldterületként használt területek viszont más területfelhasználásba 

soroltak. 

 

1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 
  

1.14.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA 

 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

 

Óbarok közigazgatási területe Fejér megye északi peremén, a Gerecse és Vértes hegység találkozásánál, 

a Váli-víz festői szépségű völgyében fekszik. A völgyet egyik oldalról egy mészkő sziklasor, amely az 

ország leghosszabb fedetlen mészkőfala, másik oldalról a Vértes erdőségei határolják. A közigazgatási 

terület lényeges szerkezeti elemei az országos közúthálózat érintő szakaszai, így az M1 autópálya, az 1. 

sz. főút, a 811. sz. főút, a 8101. j. térségi szerepű összekötő út (Bicske – Óbarok – Tatabánya), valamint 

az országos törzshálózati vasúti pálya (Budapest – Hegyeshalom) érintő szakasza, amelyek révén 

Óbarok megközelíthetősége, közlekedési kapcsolatai kedvezőek.  

A közigazgatási terület (1926 ha) 5 %-át teszi ki a beépített belterület (95 ha). A belterület két részből 

áll, a völgyben egymástól 4 km-re fekvő, közigazgatásilag egységes településrészekből: Óbarokból és 

Nagyegyházából. A belterületi településrészek jellemzően nagy telkes, laza beépítésű, kertvárosias, 

falusias jellegű lakóterületek.  

A településrészek szerkezetét alapvetően a domborzati adottságok és a történeti fejlődés határozták meg. 

Ennek alapján Óbarok további, területileg elkülönülő településrészei: Falu (lakóterület), Szőlőhegy 

(lakóterület), Autópálya melletti terület (részben beépített külterület, tervezett lakóterület). 

Nagyegyháza településrészei: Falu (lakóterület), Gesztenyesor (lakóterület), Dombhát (volt zártkert, 

tervezett üdülőterület), Galagonyás (volt zártkert, tervezett üdülőterület, rekreációs célú terület). 

A külterület meghatározó része erdőterület, az erdősültség kedvezően magas, 41%. Az erdők és 

patakvölgyek táj- és természetvédelmi szempontból érintett területek. 
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Településszerkezeti vizsgálat 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 

osztályok szerinti vizsgálat  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Bicske) Óbarokra 

vonatkozó földrészlet statisztikai adatai fekvésként és művelési áganként az alábbiak: 

Fekvés Összes terület (m2) Földrészletek száma Átlagos földrészlet 

terület (m2) 

belterület 947115 422 2244 

külterület 18074058 469 38537 

volt zártkert 235270 245 960 

közigazgatási terület összesen 19256443 1136  

    
Művelési ág Összes terület (m2) Arány a közigazgatási területben 

(%) 

erdő 7888523 40,96 

fásított terület 126239 0,65 

gyümölcsös 10687 0,06 

halastó 101090 0.52 

kert 75776 0,39 

kivett 3919423 20,35 

legelő 1581631 8,21 

rét 207765 1,08 

szántó 5343519 27,75 

szőlő 1790 0,03 

közigazgatási terület összesen 19256443 100,00 
(Forrás: http: http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=4254) 

http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=4254
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

A hatályos, 2001. IV. 24-én Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd többször módosított 

Településszerkezeti terv szerint Óbarok közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (már 

beépített illetve további beépítésre kijelölt) és beépítésre nem szánt területekbe sorolt. A beépítésre szánt 

területek jellemzően a település belterületi, illetve volt zártkerti területi, a beépítésre nem szánt területek 

pedig jellemzően a település külterületi részei. 

Az igazgatási terület az alábbi területfelhasználási egységekre oszlik: 

Beépítésre szánt területek 

A hatályos Településszerkezeti terv az alábbi beépítésre szánt területeket jelöli: 

• kertvárosias lakóterület 

• falusias lakóterület 

• hétvégiházas üdülőterület 

• kereskedelmi, szolgáltató terület 

• ipari gazdasági terület 

• különleges területek (temető, sportterület, rekreációs terület, szennyvíztisztító, bányaterület) 

 

Beépítésre nem szánt területek 

A hatályos Településszerkezeti terv az alábbi beépítésre nem szánt területeket jelöli: 

• közlekedési és közműterület, 

• zöldterület,  

• erdőterület, 

• kertes mezőgazdasági terület, 

• általános mezőgazdasági terület, 

• védendő tájhasználatú mezőgazdasági terület, 

• vízgazdálkodási terület. 

 

A belterületi területhasználat vizsgálatát a VR-V1 jelű tervlap tartalmazza. 

 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 

 

Az alapfokú ellátási intézmények felsorolását és kapacitását, megfelelőségét, valamint az ellátási 

kapcsolatokat az 1.8.1. Humán közszolgáltatások című fejezet tartalmazza.  

 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 

A barnamezős terület definíciója az EU CLARINET (2002.) szerint: 

„Az a hely, amit előzőleg már használtak, jelenleg elhagyott, vagy kevésbé hasznosított és feltárt, vagy 

feltételezett szennyezettségi problémákat rejt, újrahasznosításához kármentesítési beavatkozást 

igényel.” 

A barnamezős terület meghatározása egy további forrás szerint: 

A "barnamező" tehát a használaton kívül került, vagy jelentős mértékben alulhasznosított, általában 

leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterületet, gazdasági területet, 

vasútterületet, illetve felhagyott katonai területet, laktanyát stb. jelenti. [Forrás: 

http://www.trenderprime.hu/?oldal=fogalomtar] 

A VÁTI Kht. 2003. évben felmérést végzett a magyarországi barnamezős területek feltérképezése 

céljából. A felmérés csak részleges volt, azonban a főbb barnamezős területeket tartalmazta. A felmérés 

szerint Óbarok területén jelentős kiterjedésű barnamezős terület nem található. 

A fenti meghatározások alapján Óbarok közigazgatási területén jelenleg az alábbi alulhasznosított, 

elhanyagolt, barnamezős területek találhatók:  
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- Nagyegyháza – 0519, 0522/1-2, felhagyott ipartelep, egykori bányatelep 

- Nagyegyháza – 0534/1-2 felhagyott ipartelep, részben használják 

- Óbarok – 0502 – volt Chinoin gyógyszerraktár – most N2 védett erdő 

- Óbarok Bauxitbánya területei – rekultivációja folyamatban van. 

Fenti területek tájképi, turisztikai potenciál szempontjából értékes helyeken vannak, amely adottságra a 

területek újrahasznosításánál javasolt figyelemmel lenni. 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

 

Szlömösödött területek alatt általában azokat a területeket értjük, melyek épített környezetének állapota 

nagymértékben leromlott, elhanyagolt, emellett kedvezőtlen társadalmi folyamatok, konfliktusok 

színtere is. 

 

A KSH által készített szegregációs elemzés (a 2011. évi népszámlálási adatállomány alapján) 

megállapítja, hogy Óbarok területén szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület nincs.  

 

1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA 

 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

A településrészek szerkezetének, a területhasználatnak a kialakulását alapvetően a terület morfológiája, 

a domborzati, földrajzi, vízrajzi adottságai, történeti, gazdaságtörténeti fejlődése határozták meg. 

Mindezen tényezők hatottak a telkek alakjának, méretének és funkciójának kialakulására is.  

Óbarok lakóterületén többségében megfelelő szélességű, hosszú szalagtelkek, helyenként hosszában 

megosztott, szabályos téglalap alakú telkek jellemzőek. A Fő és Vázsony utca mentén egy-egy 

tömbtelkes, többlakásos kisebb lakóterület található. Az Autópálya melletti terület telkeinek rendezése 

szükséges a tervezett lakóterületi hasznosításhoz. 

Nagyegyháza lakóterületén hosszú szalagtelkek, illetve szabályos téglalap alakú, többségében nagyobb 

méretű telkek jellemzőek. Az Iskola közben található egy tömbtelkes, többlakásos kisebb lakóterület.  

Az intézmények és a gazdasági területek telkeinek méretét, alakját alapvetően az adottságok, illetve a 

funkcióból adódó igények határozzák meg. 

A volt zártkerti területek közül az Óbarok, Szőlőhegyen lévő telekstruktúrája a korábbi kertgazdasági 

művelés nyomait őrzi. A Nagyegyháza, Dombhát és Galagonyás településrészek telkei szabályos 

kiosztásúak, alakjuk és méretük alapján megfelelnek az üdülőterületi használatra.  

A volt zártkerti területeken a földrészletek átlagos területe 960 m2.  

A belterület teleknagyságainak bemutatását a VR-V3 jelű „Teleknagyság vizsgálat (belterület)” c. 

tervlap, a külterület teleknagyságainak bemutatását a TK-V8-a jelű „Teleknagyság vizsgálat 

(külterület)” c. tervlap, a zártkertek teleknagyságainak bemutatását a TK-V8-b jelű „Teleknagyság 

vizsgálat (zártkert)” c. tervlap tartalmazza. 

   

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

 

A tulajdonviszonyok tekintetében térképi ábrázolásra kerültek az önkormányzati tulajdonú (bel- és 

külterületen), az állami és egyházi tulajdonú, valamint a gazdasági társaságok tulajdonában lévő 

területek. Az önkormányzat tulajdonában lévő területek jelölése az önkormányzat vagyonáról szóló 

rendelet alapján történt.  

A külterületen meghatározó nagyságú az állami tulajdonú terület, mely zömében erdőterület, ezt követik 

a természetes személyek és a gazdasági társaságok tulajdonában álló területek. Az önkormányzati 

tulajdonú terület csekély, részben utak. 
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A belterületeken természetes személyek és az önkormányzat tulajdonában lévő területek találhatók. Az 

önkormányzati tulajdonú telkek a lakóutakon kívül Óbarkon és Nagyegyházán is a Falu településrészek 

központjaiban találhatóak. 

A belterületi telkek tulajdonviszony vizsgálatát a VR-V2 jelű „Tulajdonviszonyok (belterület)” c. 

tervlap, a külterület és a volt zártkertek telkeinek tulajdonviszony vizsgálatát a TK-V7 jelű 

„Tulajdonviszonyok (külterület, zártkertek)” c. tervlap tartalmazza. 

 

1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól Óbarok 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Óbarok Község Önkormányzat 

Polgármestere 9/2020 (VI.11.) önkormányzati rendelete szól. A rendelet hatálya Óbarok Község 

Önkormányzata tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra terjed ki.  

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyontárgyak: törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségűként meghatározott törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és az üzleti 

vagyon. 

Az Önkormányzat vagyona: 

• az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező törzsvagyon: közutak, közterek, árkok; 

• nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűként meghatározott törzsvagyon: Temető 

0521 hrsz, Vízmű Iskola u. 0328/13 hrsz; 

• korlátozottan forgalomképes vagyon: Buszváró  Bányász u. 4007 hrsz, Építési telek a kultúrház 

mellett Iskola u. 3. 9137/3 hrsz, Buszváró Fő u. 9174 hrsz, Temető (ravatalozó, turul emlékmű) 

Fő u. 40. 9208 hrsz, Temető + erdő 0507 hrsz, Orvosi rendelő Iskola u. 4021/2 hrsz, Kultúrház 

Iskola u. 1. 9137/2 hrsz, Óvoda Vázsony u. 9233/2 hrsz, Orvosi rendelő Vázsony u. 14. 9233/7 

hrsz, Sportpálya Fő u. 9244/6 hrsz; 

• üzleti vagyon: üzlet, lakóház, lakótelkek, építési telkek, beépítetlen területek, sporttelep, 

záportározó, szántó művelési ágú területek.  

 

1.14.4. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET GEODÉZIAI FELMÉRÉSE 

 

Nem történt meg, mivel az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok felhasználásával készült 

alaptérkép rendelkezésre áll. 

 

1.14.5. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA 

 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

Az építmények funkció szerinti vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a lakóépületek száma van 

többségben. Üdülőépületek (hétvégi házak) Nagyegyháza Dombhát és Galagonyás településrészein 

találhatók. Az intézményépületek elszórtan, teleknyi intézményterületen, a gazdasági épületek 

jellemzően gazdasági területen helyezkednek el. (Az alábbi adatok a KSH 2011. évi népszámlálási 

adatai.) 

 

A lakóépületek jellemzői (2011. év) 

lakóépület 

összesen (db) 

földszintes emeletes 1 lakásos lakások száma  

a lakóépületekben 

269 269 - 255 308 

 

A lakásállomány 98 %-a lakóházakban található.  
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A lakásállomány megoszlása tulajdonviszony szerint (2011. év) 

lakásállomány 

összesen (db) 

magántulajdonú önkormányzati 

tulajdonú 

315 313 2 

 

A lakásállomány megoszlása építési év szerint (2011. év) 

lakásállomány 

összesen (db) 

1946 előtt 1946-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011 

315 108 99 27 32 16 33 

 

A lakásállomány építési év szerinti megoszlása gyakorlatilag a lakóépületek építési év szerinti 

megoszlását is mutatja. A 2011. évi lakások/lakóépületek 34,5 %-a 1946. előtt épült, 55 %-a a múlt 

század második felében és 10,5 %-a 2001. és 2011. között épült. A 2019. évi lakásszám: 322 db. 

 

A belterületi épületek funkció vizsgálatát a VR-V5 jelű „Épület funkció (belterület)” c. tervlap, a 

külterület és a volt zártkertek épületeinek funkció vizsgálatát a TK-V10 jelű „Épület funkció (külterület, 

zártkertek)” c. tervlap tartalmazza. 

 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

 

Óbarok és Nagyegyháza belterületei egészére jellemző a lakótelkes, családiházas beépítés. Mind a 

korábbi, mind a későbbi beépítésű településrészeken egységesen az oldalhatáron álló beépítési mód 

jellemző. A középületek többségében szabadon állóak. Jellemző az előkertes beépítés, de helyenként 

utcavonalas, előkert nélküli beépítés, illetve a kis mélységű előkert kialakítása is előfordul. Beépítési 

mód szempontjából az utcaképek egységesek. 

A tömbtelkes lakóterületek szabadon álló beépítésűek.  

A gazdasági területek beépítési módja szabadon álló.  

A volt zártkerti területeken, a Dombhát és Galagonyás településrészeken zömében hétvégi házak állnak 

szabadon álló beépítéssel.  

 

A belterület telkeinek beépítettségét a VR-V4 jelű „Beépítettség (belterület)” c. tervlap, a külterület 

beépített telkeinek beépítettségét a TK-V9-a jelű „Beépítettség vizsgálata (külterület)” c. tervlap, a 

zártkertek telkeinek beépítettségét a TK-V9-b jelű „Beépítettség (zártkertek)” c. tervlap tartalmazza. 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

 

Óbarok és Nagyegyháza településrészeken egységesen jellemző az alacsony beépítési magasság, ami 

igen kedvező a változatos domborzatú területen, így ennek megtartása továbbra is kívánatos. 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján valamennyi lakóépület (269 db) földszintes volt. Az 

utóbbi évtizedben épült néhány emeletes épület, illetve megjelentek a tetőtérbeépítések. Az 

indokolatlanul nagy homlokzat-, illetve gerincmagasság kialakítása azonban továbbra is kerülendő. 

A lakó- és középületek egységesen magastetősek. Jellemző tetőforma a nyeregtető, többnyire az utcára 

merőleges gerinccel, oromfalas, esetleg kontyolt alváltozatban. A nyeregtető mellett, kisebb arányban 

megtalálható tetőforma a sátortető. 

A gazdasági területeken a gazdasági funkciójú épületek magastetős kialakításúak, a külterületi majorok 

gazdasági épületei az adottságoknak, illetve a funkciónak megfelelő kialakításúak.  

A volt zártkerti területek, a Dombhát és Galagonyás településrészek beépítésére az alacsony beépítési 

magasság és zömében magastetős hétvégi házas beépítés jellemző. Az utóbbi években megjelent egy-

két lakóépület is. 
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1.14.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI  

 

1.14.6.1. A településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Óbarok a Dunántúlon, a Vértes és a Gerecse hegységek találkozásánál, a Váli-víz völgyében fekszik. A 

völgyet kelet felé kibúvó mészkő sziklasor, nyugat felé a Vértes hegylábi dombvonulatai határolják. A 

mai település két részből áll: Óbarok és Nagyegyháza (korábban Kis- és Nagy-Németegyháza, amelyből 

előbbi a második világháborúban elpusztult), közigazgatásilag pedig Fejér megyében, a Bicskei járáshoz 

tartozik. 

Óbarok első írásbeli említése 1365-ből való, a XV. században a székesfehérvári kereszteslovagok 

tulajdona volt. A puszta az 1600-as években a Barkó családé volt, akik maguk gazdálkodtak a területen. 

Innen származik a község elnevezése is. 1850-től Felcsúttal igazgatták egészen 1970-ig, ekkor 

Bicskéhez csatolták. A középkori feljegyzésekben Bark, Barok és Barak nevekkel említett mai Óbarok 

települési előzményéről és korai történetéről viszonylag kevés történeti adtunk van. Barokra vonatkozó 

első adat 1339-ből ismert, amikor a mai Újbarok vagy Felcsút közigazgatási területén keresendő Sávoly 

(Sorul) falu határának okleveles leírásában Barok is említésre került. Ebben az időben valószínűleg a 

keresztes lovagok birtoka volt, mivel István nádor Szentlőrinczi Imrének és fiainak, a fehérvári 

polgároknak és a csóri lakosoknak, Konth Miklósnak, valamint a mohai lakosoknak Iszka és 

valószínűleg a mai Óbarok elődjével azonosítható Bárok nevű birtokokat, – mint a keresztesek 

tulajdonát – elfoglalni megtiltotta. Ugyancsak valószínű, hogy Barok ekkortájt templomos hely lehetett, 

mivel az 1462-ben keltezett feljegyzés beszámol arról, hogy az esztergomi érsek fogadta Környe, Bicske 

és Bark plébánosait. Egy másik ügy kapcsán, 1466-ban Mátyás király egyezséglevelében az esztergomi 

érsekségnek megtiltotta, hogy Bark nevű birtokán vámot szedjen. A település a török időkben 

valószínűleg elnéptelenedett. Barokra vonatkozó következő adatunk már a török kiűzését követő 

újratelepítés időszakából való. 1695-ben ugyanis Sajnovics Mátyás Bárok-pusztára örökségi és 

egyháztól való megváltás jogán igényt formált. A mai Óbarok és Újbarok az 1700-as évek elején érkezett 

német telepesekkel népesült be, és nyerte el mai formáját. 

Óbarok közigazgatási részét képezi az északi részen található a mai Nagyegyháza, amely eredetileg 

Németegyháza volt és két településrészből állt. Kis-Németegyháza 1944-45-ben elpusztult, Nagy-

Németegyháza pedig a háború után Nagyegyháza-puszta néven mai napig fejlődő településrész. 

Németegyháza, vagy máshol Németegyházként nevezett település első említése 1446-ből való, amikor 

Ulászló király Rozgonyi István temesi comes fiának, Jánosnak az érdemeire tekintettel adományként 

adta Vitány várát és annak összes tartozékát, egyebek mellett Németegyháza pusztát. 1453-ban a 

Rozgonyi testvéreknek és utódaiknak tett újabb adományában Ulászló király a Vitány vár filiájaként 

ismét megemlítette Németegyháza települést. 1459-ben Mátyás király is megerősítette a Rozgonyiakat 

korábbi birtokaikban, így Németegyháza tekintetében is. 1461-ben birtokper alakult ki a Rozgonyi 

család tagjai között, amely Németegyháza pusztát is érintette. 1465-ben Mátyás király bírsággal sújtotta 

Rozgonyi István fiát, Jánost, mivel a király hívására nem jelent meg, hogy Rozgonyi Jánosnak és 

testvéreinek Vitány vár és tartozékai, köztük Németegyháza, birtokok miatt történt ellentmondásról 

számot adjon. 1520-ban a budai káptalan bizonyította, hogy II. Lajos király parancsára nemes Bycskei 

András tulajdona volt a Zerdahelyi Emreffy Mihálytól kapott bicskei udvarház, valamint a Németegyház 

puszta közelében fekvő Bálintbíró-réte és Pálispán-gátja. Ezt követően Németegyháza a továbbiakban 

nem került megemlítésre, amiből arra következtethetünk, hogy a török hódoltság alatt valószínűleg 

elnéptelenedett. Következő említése az újratelepítést követően, Gróf Battyányi Ádám által 1702-ben 

készített birtokleírásból maradt fent. A templom romjait 1703-ban rudera etiam antiqua Ecclesiae említi 

egy összeírás. 
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Óbarok és Nagyegyháza az Első katonai felmérés térképein (1782-1785) 

    (Forrás: mapire.eu.) 

  
Óbarok és Nagyegyháza a Második katonai felmérés térképein (1819-1869) 

    (Forrás: mapire.eu.) 

  
Óbarok és Nagyegyháza a Harmadik katonai felmérés térképein (1869-1887) 
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    (Forrás: mapire.eu.) 

 

  
Óbarok és Nagyegyháza Magyarország katonai felmérés térképén (1941.) 

    (Forrás: mapire.eu.) 

 

1.14.6.2. Régészeti terület 

 

Óbarok közigazgatási területen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 45. 

pontja, továbbá a 11-17 § szerint meghatározott módon, kiemelten vagy fokozottan védett régészeti 

lelőhely nem található. 

A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség vezet közhiteles nyilvántartást. A 2020.6.3. keltezésű a 

fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály által FE-08/ÉPÍT/1728-5/2020 

ügyiratszámon kiadott tájékoztatás és adatszolgáltatás alapján, az alábbi régészeti lelőhelyek érinti 

Óbarok közigazgatási területét:  

Azonosító Név Hrsz 
Eov koordináták 

Y X 

58896 Pusztatemplom 0521, 0522/2 611743 242836 

21623 Nagyegyháza 0535/8 612211 242020 

89641 Váli-víz völgye 1. 0266, 0267, 0269 614687 237536 

89643 Váli-víz völgye 2. 0267 614918 237312 

97381 Vörös-oldal 0396/2, 0408/3 614013 239323 

56548 Körtvélyes 0327/1 614879 238974 

 

Óbarok területén Örökségvédelmi Hatástanulmány készült, mely során részletes régészeti feltárás 

készült. A régészeti vizsgálat során adattári kutatást, régészeti terepbejárást, műszeres vizsgálatokat 

valamint légi régészeti lelőhely-felderítést is végeztek. Ezek eredményeképpen további lelőhelyek 

kerültek feltárásra, melyeket az alábbi táblázat mutat be: 

 

Azonosító Név Hrsz 
Eov koordináták 

Azonosítás alapja 
Y X 

- Váli-víz völgye 3. 0263, 0265, 0266 614635 237796 terepbejárás 

- Liponya 1. 0340 612849 238889 terepbejárás 

- Liponya 2. 0336/1, 0336/2, 0337/2 613268 238995 terepbejárás 

- M1 autópálya 42. km 0334/1, 0385/1, 0386 613273 239495 szakirodalom 

- Falu-alatti-dűlő 0276/4 614077 237299 terepbejárás 

- Kerekdomb 9209/1, 9209/2, 9209/3 613746 238887 terepbejárás 
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- Vörösföldi-dűlő 0477 612363 241237 terepbejárás 

- Temetői-tábla 0525, 0526, 0527 611837 243081 terepbejárás 

- Törökfürdő 0500/1 611745 241043 terepbejárás 

 

1.14.6.3.  Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Helyi védelem alá vont terület vagy építészeti érték nem található Óbarok területén. 

A településkép, település arculatának védelmét Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete „a településkép védelméről” biztosítja. 

A rendelet 1. melléklete határolja le a településképi szempontból meghatározó területeket. 

A településképi szempontból meghatározó területeken az új lakóépületek telepítésénél a 

meglevő beépítéshez és építészeti kialakítás kell illeszkedni. 
 

 

 

 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

Világörökségi és világörökségi várományos terület nem található Óbarok területén. 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

Műemlék vagy műemlékegyüttes nem található Óbarok területén. 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

Óbarok területét nem érinti. 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

Óbarok területét nem érinti. 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 

Óbarok területét nem érinti. 

1.14.6.9. Helyi védelem 

Helyi védelem alá vont épület nem található Óbarok területén. 
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1.15. KÖZLEKEDÉS  
 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Óbarok-Nagyegyháza főúthálózati kapcsolatait a településen áthaladó M1Budapest-Hegyeshalom 

gyorsforgalmi út, az 1sz. Bp-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom I. rendű főút, és a 811sz. Székesfehérvár-

Bicske II.rendű főút biztosítja.  

A két előbbi az egész Dunántúlt átszelő fontos kelet-nyugati tengely. Az autópálya 2×3 sávosra bővítése, 

csomópontjainak átépítése tervezett, aminek a konkrét területigénye már beépült a településrendezési 

tervekbe. 

A 811sz. főút jelenleg még Felcsúton, Lovasberényen keresztül éri el Székesfehérvárt, de a magasabb 

rendű tervek szerint a jövőben a jelenlegi 8126j. út nyomvonalára fordulva, Csákváron keresztül fogja 

ugyanezt a kapcsolatot biztosítani.   

A községet két országos mellékút is érinti. A 8101j. Biatorbágy-Tatabánya összekötőút hosszában halad 

át a településen. Kapcsolati szempontból is fontos út, hiszen szinte párhuzamosan halad az M1-el és az 

1-es úttal, és ezen az úton lehet eljutni az M1 "Óbarok pihenőhely" komplex csomópontjához. De 

csomóponttal kapcsolódik az összekötőút az 1-es úthoz is. A 8113j. Felcsút-Szárliget mellékút Óbarok-

Nagyegyházát éppen csak érinti a közigazgatási terület délnyugati szélén. Mégis fontos kapcsolat, hiszen 

elvezet a "Szárliget Bicske-M1 Ipari Park" autópályacsomóponthoz, onnan a "Régi Nagyegyházi 

bányaüzem" iparterülethez. A másik irányban pedig, a 8126j. úton keresztül, közvetlen eljutást biztosít 

Bicskére, Felcsút, és Csákvár irányába. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

A 8101j. országos út nem csak a község közúthálózati kapcsolatai szempontjából meghatározó, hanem 

a belterületi utcahálózat szempontjából is. A belterületet északnyugat-délkelet irányban átszelő út 

egyben Óbarok-Nagyagyháza főutcája. Az országos út burkolata átlagos szélességű és minőségű aszfalt 

burkolat. 

A forgalom a belterületen alacsony, mintegy tizede az 1sz. főút forgalmának, és százada az M1 

forgalmának. 

A helyi utcák közül kiemelkedő szerepű a Bicskén át Csabdiig elvezető Gesztenye sor. A 8101j. úttól 

induló utca az országos úthoz hasonló kiépítettségű. A belterületi utcák Óbarkon szabálytalanabban, 

Nagyegyházán szabályosabban, négyzethálósan egészítik ki a főutcaként működő országos utat, illetve 

a Gesztenye sort. Még mindig vannak burkolatlan utcák, sok utca meredek árokkal szegélyezett. 

A település utcahálózata szerkezetileg az elmúlt években gyakorlatilag nem változott. 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

A közúti tömegközlekedési ellátást az országos utakon közlekedő helyközi autóbuszjáratok biztosítják. 

A település belterületét két viszonylat érinti, összesen öt megállóval. A két viszonylat a 8432 Tatabánya-

Óbarok-Bicske, és a 8437 Tatabánya-Nagyegyháza-Szár-Újbarok-Óbarok-Bicske viszonylat. A 

településen egy külterületi ("Felcsút bejárati út", a 811-es úti körforgalomnál) megálló is van. Ebben a 

megállóban összesen 10 viszonylat áll meg, köztük a 8437-es is. A viszonylatok közül a 8437 Szárliget 

vasútállomáshoz, a 8432 Bicske vasútállomáshoz ad közvetlen kapcsolatot. 

1.15.3.2. vasúti 

A településen áthalad a MÁV 1-es számú, Budapest–Hegyeshalom–Rajka kétvágányú, villamosított 

vasúti fővonala, de csak áthalad, a településnek nincs vasútállomása. A legközelebbi állomások, illetve 

megállóhely Bicskén, Szárligeten, illetve Száron vannak. 
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1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A település belterületi utcáinál jellemzően van, legalább az egyik oldalon, járda.  

Az országos kerékárút nyilvántartás szerint Nagyegyházán, a Gesztenye soron kerékpáros útvonal vezet 

egészen Csabdiig. 

1.15.5. Parkolás 

A községben a parkolás, rakodás jellemzően nem okoz komoly gondot, általában telken belül megoldott. 

Jelentősebb közterületi parkolási igény a közintézményeknél jelentkezhet. Óriási kamionparkoló, 

kamionos pihenő kapcsolódik a "Szárliget Bicske-M1 Ipari Park" autópályacsomóponthoz, de ez 

magánterületen, gazdasági területen van. 

 

1.16 KÖZMŰVESÍTÉS 

A település jelenlegi közművesítéséről 

Az elmúlt 10 évben a közös közigazgatási területen fekvő Óbarok-Nagyegyháza népességszáma kis 

hullámzással, enyhén növekedőnek tekinthető, közműellátása mégsem fejlődött. 10 év alatt nem épült 

vízelosztó vezeték, minimális mértékben növekedett a gázelosztó hálózat hossza és a régóta megoldatlan 

szennyvíz elvezetés-kezelés sem került megoldásra, miközben egyrészt a település közigazgatási 

területén üzemel szennyvíztisztító telep, másrészt a település hidrogeológiai adottsága ezt kiemelten 

indokolná. A település hidrogeológiai adottsága a nyílt karsztos területen fekvése, a 27/2004 (XII,25.) 

KvVM rendelet melléklete alapján fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség 

védelmi területen való fekvése, továbbá, hogy területén a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2. 

melléklete szerint 1a, 1b és 2a alkategóriájú területek fordulnak elő, valamint érinti a vízminőség 

védelmi területek övezet, amelyre vonatkozóan a 9/2019 VII..17.) MvM rendeletben előírtakat 

figyelembe kell venni. Óbarok-Nagyegyháza további hidrogeológiai adottsága, hogy több vízbázis 

védőidoma-védőterülete is érinti.  

Az óbaroki vízmű kút hidrogeológiai védőidoma a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes 

tájékoztatása szerint a kút 50 éves elérési idejű utánpótlási területe sem éri el a felszínt, azaz a felszíni 

területhasznosítás lehetőségét nem korlátozza, de a felszín alatti szennyezés előfordulási lehetőségét is 

célszerű elkerülni. A vízmű kút üzemeltetője, a Fejérvíz Zrt. nem kérte a védőidom kijelölését. 

Óbarok-Nagyegyháza közigazgatási területét érinti a Tatabánya XIV/A vízakna 50 éves elérésű idejű 

hidrogeológiai védőidoma., illetve a védőidom felszíni metszeteinél 50 éves elérési idejű hidrogeológiai 

védőterülete (kijelölő határozatot a Győr-Moson-Sopron Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság adta 

ki 35800/1737-14/2016 ált. számon). 

Óbarok-Nagyegyháza közigazgatási területét érinti továbbá Bicske közigazgatási területén üzemelő 

Vivien ásványvíztermelő kutak 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidoma, illetve a védőidom 

felszíni metszetnél az 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőterülete (kijelölése 25540/2006 

ügyszámú 83413/2007 iktatószámú határozattal történt). 

A település hidrogeológiai adottságai ellenére a felszín alatti vizek védelmét szolgáló 

szennyvízelvezetés-kezelés nincs megoldva, a közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítésének hiányában 

a településen élők számára, így a korszerű, teljes közműellátás nem áll rendelkezésre. A villamosenergia 

és a vízellátás településszintű kiépítettségű, a korszerű vezetékes termikus energiaellátásra a 

földgázellátás kiépítettsége csak 32,3 %-os, ezzel 2019. január 1-ére vonatkozó statisztikai adatsor 

alapján a lakásállomány mindössze 32,3 %-a rendelkezett részleges közműellátással. A lakásállomány 

67,7 %-a hiányos közműellátású, ahol közüzemű szolgáltatásként a villamosenergia ellátás és a 

vízellátás biztosított. 



ÓBAROK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI 

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK 

77 
PLANNER-T Kft. 

 

A település közműellátásának helyzetfeltáró vizsgálata a statisztikai hivatal nyilvántartása, a 

közműszolgáltatók adatszolgáltatása és az E-közmű nyilvántartása alapján készült, valamint a korábbi 

településrendezési eszközök szakági munkarészének a figyelembe vételével, kiegészítve a helyszíni 

vizsgálatok tapasztalataival. 

1.16.1 VÍZIKÖZMŰVEK 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település beépített terület minden utcájában kiépítésre 

került, jelenleg 10,1 km vízelosztó vezeték üzemel a településen. A településen a jelenlegi ellátottsági 

adatok alapján a lakosság teljes körű közüzemi vezetékes ivóvíz ellátása megoldott.  

A kiskertesek, a kirándulók vízellátása a közhálózatra szerelt közkifolyókról, illetve a telkeken belül 

létesített házi kutakról megoldott. A településen három közkifolyó üzemel. A vezetékes ivóvízzel ellátott 

ingatlanoknál is üzemelnek házi kutak a fenntartási költségeik csökkentésére. A házi kutakról 

nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

Óbarok-Nagyegyháza vízellátását a két településrészre elkülönítve két szolgáltató biztosítja. Óbarok 

településrész vízellátását a Fejérvíz Zrt., Nagyegyháza település rész vízellátását az ÉDV Zrt. 

szolgáltatja. Alapbázis szempontjából a tágabb térség vízellátása a BIRV (Bicskei Regionális Vízmű) 

rendszeréről történik. A BIRV rendszere Tatabányától Biatorbágyig van kiépítve, erről a rendszerről 

történik Szár, Óbarok-Nagyegyháza, Bicske, Mány, Zsámbék, Szomor, Tök, Perbál, Budajenő, Páty, 

Biatorbágy, Herceghalom, Etyek, Felcsút és Alcsútdoboz vízellátása. A rendszernek több alapbázisa 

van, ezek egy részben a helyi vízbázisok, másrészben a nagy vízadó képességű vízbázisa, a tatabányai 

XIV/a karsztakna. A BIRV rendszere a különböző vízbázisokból kitermelt ivóvizet a kiépített regionális 

hálózaton keresztül juttatja el a rendszer által ellátott településekig. 

Óbarok-Nagyegyháza területére a regionális vízvezeték észak-nyugaton NÁ 700-as paraméterrel 

érkezik, majd a településen keresztül halad dél-keleti irányban, NÁ 500-as paraméterrel. Óbarok 

településrészen a vezeték kettéágazik. Egyik ága keleti irányba, másik ága déli irányba halad tovább. A 

déli irányú ágról ágazik le egy NÁ 300-as vezeték, amely kelet-nyugat irányban áthalad Óbarok 

területén Újbarok felé. A településen áthaladó regionális vezeték nyomvonalát, a továbbtervezés során, 

mint a területhasznosítás korlátozó adottságát kell tekinteni és nyomvonalának, védőtávolságának 

helyigényét biztosítani kell. 

Nagyegyháza településrész vízellátása a regionális hálózatról táplált kiépített elosztóhálózattal 

biztosított. Óbarok városrész vízellátásának helyi vízbázisa van. A városrész ellátását biztosító Fejérvíz 

Zrt. telephelye az Ady Endre utcában, a Váli víz mellett, a 9207 hrsz.-ú telken van. A Vízmű telepen 

egy kút üzemel, a kút mélysége 180 m, vízadó kapacitása 360 l/perc. Ez a kitermelhető vízmennyiség a 

településrész ellátására megfelelő, a vízbázis alapbázis szempontjából még jelentős tartalék kapacitással 

is rendelkezik. A hálózatban a víznyomást a Petőfi Sándor utcai telephelyen megépített 50 m3-es 

hidroglóbusz vízszintje határozza meg.  

Mindkét városrészben a kiépített vízelosztó hálózat zömmel körvezetékes, de a külterületek felé kifutó 

utcáknál vannak ágvezetékek is, amelyekben pangó vizes állapotok alakulhatnak ki, valamint a 

rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél ingatlanok maradhat vízellátás nélkül.  

A hálózat vezetékei NÁ 100-as és NÁ 80-as átmérőjűek, anyaguk KMPVC, amely korszerűnek 

tekinthető.. 

Tűzivíz ellátás 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 

biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 
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1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

Óbarok természeti adottsága a felszín alatti vizek vízminőség védelmi szempontjából a többirányú 

érzékenysége, a település közigazgatási területét érintő vízminőség védelmi területek övezete. A felszín 

alatti és a felszíni vizek vízminőség védelme különösen fontossá tenné a szennyvíz közcsatornás 

elvezetésének és kezelésének megoldását, amely a településen élők számára jelenleg nincs megoldva. 

A közcsatorna hálózat hiányában az egyes ingatlanoknál keletkező szennyvizeket saját egyedi, házi 

szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben 

szikkasztóként üzemelnek. Korábban is és még ma is ez a település egyik szennyező forrása, amely 

komoly veszélyeztetést okoznak a felszín alatti vizeknek. A vízfogyasztási adatok alapján napi 60-70 

m3 szennyvíz talajba szikkasztása becsülhető. 

Óbarok-Nagyegyháza településen jelenleg kiépített szennyvízgyűjtő közhálózat és szennyvízkezelés 

még nem épült ki, de közigazgatási területén, Óbarok településrész külterületén, 0276/3 hrsz-ú telken 

üzemel egy térségi szerepkörű regionális szennyvíztisztító telep. A szennyvíztisztító telep Újbarok, 

Felcsút, Alcsútdoboz, Szár és Tabajd községek szennyvizeit tisztítja, 2000-ben épült. A 

szennyvíztisztító telep tulajdonosa Újbarok, Felcsút, Alcsútdoboz, Szár és Tabajd települések 

önkormányzatai. A telep mind hidraulikailag, mind biológiailag túlterhelt volt. A telep már nem 

elégítette ki a tisztított szennyvíz minőségére előírt hatósági követelményeket, rendszeresek voltak a 

határérték túllépések, így fejlesztése szükségessé vált, amely EU támogatásával folyamatban van, 

amelynek segítségével egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítését tudják megoldani. A meglévő 

szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése és korszerűsítése keretén belül a tisztítási (biológiai) 

kapacitás 6 383 (LE) és a tervezett hidraulikai kapacitás 900 (m3/nap) lesz. A telepre Óbarok nem 

csatlakozik. 

A szennyvíztisztító teleppel és 150 m-es hatásterületével kapcsolatban meg kell említeni, hogy azok 

vízminőség védelmi területen fekszenek, amely csak, mint már kialakult állapot tartható fenn, de a 

telephelyen minden tevékenységénél a vízminőség védelmi területre vonatkozó előírásokat figyelembe 

kell venni. 

Óbarok-Nagyegyháza település szennyvízkezelésének megoldására törekszik, de érdemi előrelépés ez 

irányba, ez ideig nem történt. 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település a Duna részvízgyűjtőjén, az 1-9 Közép-Duna vízgyűjtő gazdálkodási tervezési alegységen foglal 

helyet. Óbarok a Nyugati Gerecse kistájának déli határán helyezkedik el. A terület körzetében az átlagos 

csapadékmennyiség 650 mm körüli. A tájegység körzete száraz, gyenge lefolyású táj. 

Óbarok a Váli-víz völgyében, a vízfolyás két oldalán fekszik. A területére eső csapadékok a Váli-vízbe és 

mellékágaiba gravitálnak. A Váli víz befogadója Ercsi közigazgatási területén, közvetlen a Duna.  

A Váli-völgy vízrendezésére a 2000-es évek elején sor került, de az azóta eltelt időben a karbantartási 

hiányosságok, illetve az időjárás változás okozta szélsőségesebb csapadékesemények elvezetésének nehézségei 

a Váli-völgy ismételt vízrendezését igényelte. A Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program 

(KEHOP) éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016 (II.29.) Korm. határozat kiemelt 

projektként nevesíti a Váli-völgy vízrendezési feladatait. A projektet, ahogy a 2001-es projektet is a Mészáros és 

Mészáros Kft valósítja meg, a megvalósítás folyamatban van. 

A település topográfiai szempontból enyhén lejtős, a lefolyó csapadékvizek az utak ment árkokba 

érkeznek, amelyekben a vízsebesség kicsi. 

Az utcák víztelenítése jelenleg egyféle módon történik, egy ill. kétoldali vízelvezető árkokkal. Az 

elvezető rendszer korrekten kiépítettnek tekinthető, csak kevés helyen nincs a vízelvezetés kiépítve.  

A településen áthaladó vízfolyások-patakok karbantartását biztosító mederkarbantartó sáv korábban 

nem került kijelölésre, ennek pótlása a településrendezési eszközök feladata. Az ágazati előírásoknak 
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megfelelően a társulási és önkormányzati kezelésű felszíni vizek mentén 3-3 m-es sávot, a kizárólag 

állami tulajdonú felszíni vizek mentén 6-6 m-es mederkarbantartó sávot kell kijelölni.  

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatójában rögzítette, hogy Váli-víz 42+518-

48-570 km szelvények közötti szakasza (Óbarok 0270,0279, 0296, 0351, 9219, 0331, 0391/1, 0391/3 

hrsz-ú ingatlanok) és a Kisnémetegyházi-patak a Váli-víz felső, 0+020-0+598 km szelvények közötti 

szakasza (Óbarok 0391/3 hrsz-ú ingatlan) a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében 

van, ezért az érintett szakaszokon 6-6 m-es parti sáv kijelölése szükséges. 

1.16.2 ENERGIAKÖZMŰVEK 

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül település szintű kiépítettséggel a 

villamosenergia áll rendelkezésre. A lakásállomány 32,3 %-a veszi igénybe a földgázellátást, ezzel 

biztosítva a lakásállomány 32,3 %-ában az automatikus üzemvitelű termikus energiaellátás 

komfortjának lehetőségét. A település környezetét kímélő megújuló energiahordozó hasznosítása bár 

egy-egy ingatlannál egyedileg előfordul, az utóbbi években több ilyen irányú beruházást valósítottak 

meg, de település szinten az alkalmazása nem jellemző. A megvalósított beruházásokról átfogó 

nyilvántartás nem áll rendelkezésre. A településen viszont jelenleg is jelentős a környezet fokozottabb 

terhelését okozó nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata. 

1.16.2.1.1.Villamosenergia ellátás 

A településen a villamosenergia ellátást az E.ON Áramhálózati Zrt. biztosítja. A villamosenergia ellátás 

település szinten kiépített. A villamosenergia ellátás bázisai a térségben üzemelő alállomások. A 

településhez legközelebb Bicskén üzemel iparági 400/132 kV-os alállomás, amelyről táplált Bicskei 

132/22 kV-os alállomás a térség villamosenergia ellátásának bázisa. 

Az iparági alállomástól induló 132 kV-os főelosztó vezeték áthalad Óbarok területén Tatabánya 

irányába hagyja el a település területét. A főelosztó hálózati nyomvonal helyét és biztonsági övezetének 

helyigényét biztosítani kell és az iparági előírásokat figyelembe kell venni. 

A Bicskei 132/22 kV-os alállomásról induló 22 kV-os középfeszültségű gerinc elosztóvezetéken érkezik 

a villamosenergia Óbarok településre. A kiépített középfeszültségű hálózat fűzi fel a fogyasztói 

transzformátor állomásokat. A 22 kV-os gerinc elosztó hálózat oszlopokra fektetéssel épült, kivétel csak 

az Óbarok településrészben a közelmúltban épített transzformátor állomást bekötő táphálózat, amely 

már földkábelbe fektetéssel épült. 

A transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról elégítik ki közvetlenül a 

fogyasztói igényeket. A kisfeszültségű elosztóhálózatok is jellemzően föld felett, oszlopokra fektetve 

üzemelnek a település területén. 

A település belterületén a közvilágítás a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt 

lámpafejekkel megoldott. 

1.16.2.1.2 Földgázellátás 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást 

csak az 1990-es évek végén építették ki. Az ezred fordulón 5,1 km gázelosztó hálózat üzemelt Óbarok 

területén, s az akkori lakásállomány 27,5 %-a csatlakozott a hálózatra. 2019. január 1.-én már 8,2 km 

földgázelosztó hálózat üzemelt. A földgázhálózat kedvező kiépítettsége ellenére, 2019. január 1-én 104 

lakás, a lakásállomány 32,3 %-a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Ezeknek a 

lakásoknak a fűtési célú energiaellátását is földgázzal oldották meg biztosítva a komfortos 

életkörülmény lehetőségét. 

Óbarok gázszolgáltatója az NKM Földgázhálózati Kft. A település gázellátásának bázisa a Zsámbéki MOL 

gázátadó állomás. Az átadótól indul a nagyközép-nyomású gerinc elosztóvezeték a települések ellátására. Óbarok 
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ellátására a hálózat Bicske irányából épült ki. A DN 200-as PE vezeték a település dél-keleti szélén érkezik a 

település területére, ahol észak és dél irányba elágazik. Az északi ág táplálja be a Fő utca mellett üzemelő 

települési gázfogadó állomását. A déli ág keresztezve a vasutat nyugati irányba halad tovább Újbarok ellátására. 

Óbarok gázfogadó-nyomáscsökkentő állomás a település gázellátásának helyi bázisa. A 

gáznyomáscsökkentőtől indul a település középnyomású elosztóhálózata.  

A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot Óbarok településrész szinte valamennyi belterületi utcájában 

kiépítették (a tervlapon a vezetékek mérete és anyaga vezetékenként került rögzítésre). A kiépített 

gázelosztó hálózat középnyomású, amelyről az egyes ingatlanok bekötését, középnyomású 

csatlakozással építették ki. A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása 

telkenként elhelyezett egyedi, házi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók 

általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A 

helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet közvetlen kielégíteni az 

igényeket. 

1.16.2.1.3 Távhőellátás  

A településen távhőellátás nem üzemel. 

1.16.2.1.4 Egyéb energiaellátás 

A település belterületén kiépített vezetékes földgázhálózatra a lakásállomány 32,3 %-a csatlakozik, ami 

azt mutatja, hogy a telek előtt haladó vezetékes gázellátást, a hálózati csatlakozás lehetősége ellenére, 

sem általánosan veszik igénybe, lemondva ezzel az automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás 

komfortjáról. A lakásállomány 67,7 %-ában ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem 

vezetékes energiahordozót hasznosítják.  

1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem okoz halmozódó káros 

hatásokat, környezeti terhelést, kedvező energiagazdálkodási szempontból és a fenntartható fejlődés 

lehetőségét szolgálja. 

A hazánkban elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a biomassza-

biogáz és a geotermikus energia, bár az ország területén nem egyenletes és általános az előfordulásuk, 

befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti 

geológiai adottságok.  

A település földrajzi, topográfiai, geológiai és természeti adottsága, valamint funkcionális használata 

alapján, bár elméletileg valamennyi, az országban hasznosítható megújuló energiahordozó Óbarok 

területén is hasznosítható lehetne, gazdasági és energiagazdálkodási szempontból érdemi hasznosításra 

azonban csak a napenergia hasznosítása vehető igénybe. 

Napenergia 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 

energiaforrás, napkollektorok alkalmazásával használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre 

alkalmas, naperőmű panelek használatával villamosenergia előállítására alkalmasak. 

Óbarok térségében 1960 körüli a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amely bár elmarad 

az ország naposabb területein hasznosítható napos órák számától, hasznosíthatóságát mégis célszerű 

igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal és naperőművel is biztosított. 
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Az évi átlagos napfénytartam (óra)  

Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján 

 

Forrás: www.met.hu 

 

A napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással egyre növekszik.  

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása, ahol van kiépített vezetékes energiahordozó hálózat, 

ott vezetékes energiahordozó hasznosításával jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az 

intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig ahol 

van kiépített földgázhálózat, ott földgázzal helyi hőbázis segítségével biztosított. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a szigetelések, 

homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, 

épületgépészeti felújítások előfordultak. Az utóbbi években egyre jobban előtérbe kerül az 

energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása is, amelynek 

keretében a közelmúltban több napenergiát hasznosító beruházást valósítottak meg. 

 

1.16.3 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 

1.16.3.1 Vezetékes hírközlési létesítmények 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.biztosítja. A 17-

es bicskei primer központ Óbarok vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település a 22-es távhívó 

számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2019. január 1-én 58 db egyéni fővonal 

üzemelt a településen. Ezzel a lakásállomány 18 %-a rendelkezett vezetékes távközlési kapcsolattal. Az 

ellátottság ezzel is kielégítettnek tekinthető, várakozó igénylőt nem tartanak nyilván. 

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2019. január 1-én 1 db nyilvános távbeszélő állomás 

üzemelt. 

Bár a település a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetési területéhez tartozik, területén több szolgáltató is 

rendelkezésre áll, az egyéni igények kielégítésére. A felügyeletüket ellátó NMHH nyilvántartása szerint 

54 távközlési szolgáltató rendelkezik Óbarok ellátására szolgáltatási engedéllyel, amelyek saját, vagy 

bérelt hálózaton keresztül igény esetén biztosítani tudnák a szabad piaci mozgást kielégítően a vezetékes 

távközlési szolgáltatást. 

A településen kábel TV ellátásra az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. áll 

rendelkezésre, amennyiben ilyen irányú igény jelentkezne. 

A település területén a Magyar Telekom gerinchálózati nyomvonalak áthalad, jellemzően alépítménybe 

fektetve, vagy kábelbe fektetve. 

A településen belüli helyi ellátást szolgáló vezetékes távközlési hálózatok jellemzően föld felett 

oszlopokra fektetve üzemelnek, a kisfeszültségű elosztóhálózattal és a közvilágítással közös 

oszlopsoron. 
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1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 

biztosításához szükséges antennák –részben a település belül, részben a környező településeken– 

elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., 

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette és üzemelteti. A vezeték nélküli ellátottságra, a 

megfelelő beltéri lefedettség biztosításához településen belül és tágabb térségben a szükséges 

építmények elhelyezésre kerültek. 

A vezetékes távközléshez hasonlóan Óbarok településen a vezeték nélküli hírközlésre is több szolgáltató 

áll rendelkezésre. A felügyeletüket ellátó NMHH nyilvántartása szerint 14 vezeték nélküli szolgáltató 

rendelkezik Óbarok ellátására szolgáltatási engedéllyel, amelyek saját, vagy bérelt műtárgyon keresztül 

igény esetén biztosítani tudná a szolgáltatást. 

 

1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM  

1.17.1. Földtani közeg, talaj 

A település földtani közeg, talajtani adottságai a 1.12.1. fejezetben ismertetésre kerültek. 

A település természeti erőforrásai között kiemelendő a jó minőségű termőtalaj, mely a terület jó 

mezőgazdasági potenciálját meghatározza. 

 

A talajok minőségét jól jellemzi a 

talajértékszám, amely érzékelteti a talaj 

termékenységét: 1-től 100-ig terjedő 

pontértékkel jellemzi a talajminőségben 

fennálló különbségeket. Óbarok tekintetében 

három értékkategória figyelhető meg: az 51-

60, a 71-80 és a 11-20 közötti tartomány. A 

közigazgatási terület mélyebben fekvő részei 

közepes-jó tulajdonságú talajokkal 

rendelkeznek, a déli részen található 

szántóföldi művelés szempontjából 

kifejezetten kedvező adottságú talaj. Ezzel 

szemben a magasabb térszíneken, sokszor 

sziklás területeken gyenge termőképességű 

talaj található. 

Talajértékszám Óbarok és Nagyegyháza területén (forrás: AGROTOPO MTA ATK TAKI) 
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Az egyes külterületi ingatlanok földhivatali nyilvántartás szerinti minőségi osztályba tartozását a KV-

V2 jelű tervlap mutatja be. A Fejér Megyei Kormányhivatal Földmérési Osztályának adatszolgáltatása 

szerint települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségűek az alábbi termőföldek: 

2. minőségi osztályú gyümölcsös, 2-4. minőségi osztályú szántó, 3. minőségi osztályú kert, 2-3 minőségi 

osztályú legelő és 3. minőségi osztályú rét művelési ágú termőföldek. A KV-V2 jelű tervlapon ezek a 

földterületek megjelenítésre kerültek. 

A termőföldet veszélyeztető egyik tényező az erózió. Óbarok térségében az erózióveszély kisebb 

mértékben van jelen. A szántóföldi művelés alatt álló területek többsége lankás vagy sík, emiatt a 

vízerózió mértéke csekély. A szélerózió veszélye a település nagyrészén szintén elhanyagolható, mely 

a változatos tájszerkezetnek, szántóföldeket meg-megszakító, vagy körülvevő fás ligeteknek, erdőknek 

is köszönhető. Jelentősebb széleróziónak kitett területet Nagyegyháza belterületétől északra fordul elő 

a nyilvántartások szerint. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erózió 

Felületi erózió által veszélyeztetett területek Óbarok területén 

(forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/) 

 

Óbarok közigazgatási területe a 2018. évi 

CXXXIX. törvénnyel elfogadott kiváló 

termőhelyi adottságú szántók övezete és a Trtv. 

kiegészítő rendeletében, a 9/2019. (VI.14.) MvM 

rendeletben szabályozott jó termőhelyi 

adottságú szántók övezete által érintett 

település. Az övezetbe Óbarok közigazgatási 

területének déli részén lévő szántóterületek egy 

része, a kedvező adottságú mészlepedékes 

csernozjom talajokkal borított részei tartoznak. A 

kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók által 

érintett területek a Lechner Tudásközpont 

Nonprofit Kft. adatszolgáltatása szerint: 
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Óbarok és Nagyegyháza közigazgatási területén – a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti 

blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet értelmében – 

nitrátérzékeny területek találhatók. Az intenzív mezőgazdasági termesztés során, valamint a 

nagylétszámú állattartásból adódóan a termőföldek minőségét a túlzott nitrát használat veszélyeztetheti.  

 

A 27/2006. (II.7.) a vizek mezőgazdasági 

eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről szóló kormányrendelet alapján 

kijelölt nitrátérzékeny területeket az alábbi 

ábra mutatja be. A 2013. szeptember 1-jétől 

kijelölt nitrátérzékeny területeken az 59/2008 

(IV.29.) FVM rendelet szerinti Helyes 

Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait 2014. 

szeptember 1-jétől alkalmazni kell. Ez 

szabályozza többek között a szerves trágyával 

kijuttatható nitrogén mennyiségét, valamint a 

gazdálkodót gazdálkodási napló vezetésére 

kötelezi. 

Nitrátérzékeny területek Óbarok területén 

(forrás: Közép-Duna Vízgyűjtő Alegység vízgyűjtő gazdálkodási terve) 

A mezőgazdasági tevékenységből származó, pontszerű és/vagy diffúz eredetű szennyeződések mellett 

a talaj és a földtani közeg minőségét potenciálisan az ipari, bányászati és hulladékgazdálkodási 

tevékenység veszélyezteti. 

Óbarok közigazgatási területén feltárt talajszennyeződésről, kármentesítéssel érintett területről nincs 

tudomásunk. 

FM TrT alapján Óbarok Ásványi nyersanyagvagyon övezete és Földtani veszélyforrás terület övezete 

által érintett település. 

A térségben a bányászati tevékenység jelenleg nem meghatározó. Az 1980-90-es évektől a közelmúltig 

azonban aktívan jelen volt, melynek nyomai a mai napig megfigyelhetők. A Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Bányászati Osztálya tájékoztatása szerint Óbarok közigazgatási területén jelenleg két 

külfejtéses bányatelkek található, melyek már bezártak, de nem töröltettek, mivel tájrendezésük 

folyamatban van: 

– Óbarok I. – bauxit védnevű bányatelek 

– Bicske IV. (Óbarok XI.) – bauxit védnevű bányatelek 

A Hivatal véleménye szerint ajánlatos továbbá figyelembe venni két már bezárt és törölt mélyművelésű 

szénbányát az aláfejtések külszíni hatásterületei miatt: 

- Bicscke I. (Csordakúti aknaüzem) – szén, bauxit 

- Bicske II. (Nagyegyházi Bányaüzem) – szén, bauxit 

http://közép-duna/
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Az aláfejtéseket felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területekként ajánlatos figyelembe 

venni, ahol a nagyobb mozgások, süllyedések már lezajlottak, de nem lehet kizárni a felszínmozgások 

előfordulását. Ezeken a területeken építési tevékenységet ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján 

végezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       működő bányák 

       felhagyott bányák  

Működő és felhagyott bányák Óbarok és 

Nagyegyháza területén 

(forrás: adatszolgáltatás alapján saját szerkesztés/) 

Magyarország szénkatasztere 

 

(forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter/) 

Hulladéklerakó a település közigazgatási határán belül nem található. Illegális hulladéklerakások 

azonban a település határában elszórtan előfordulnak, melyek a talajjal közvetlenül érintkezve 

veszélyeztetik a földtani közeg állapotát. 

1.17.2. Felszíni és felszín-alatti vizek 

A település vízrajzi adottságait az 1.12.1. Természeti adottságok c. fejezet ismerteti.  

1.17.2.1. Felszíni vizek állapota 

A magyar Kormány 2016. március 31-én kormányhatározatban fogadta el a Magyarország felülvizsgált, 

vízgyűjtő gazdálkodási terveit, amelyet a „Víz Keretirányelv” (2000/60/EK irányelve—továbbiakban: 

VKI) alapján készített el. A település területe a Duna részvízgyűjtőn, az 1-9 Közép-Duna vízgyűjtő-

tervezési alegység (továbbiakban VGT2) területének nyugati részén helyezkedik el. A település 

legjelentősebb felszíni vízfolyása a Váli-víz, emellett kisebb vízhozamú, névtelen vízfolyások találhatók 

Nagyegyháza területén. 

A VGT2 szerint Óbarok közigazgatási területén az alábbi felszíni víztest helyezkedik el: 

az AEQ094 kódú “ Váli-víz felső és vízgyűjtője”: dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és 

közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű, természetes víztest. 

A fenti befogadó mennyiségi és minőségi állapotára vonatkozóan az OVGT2 az alábbi táblázatban 

összefoglalt adatokat tartalmazza: 
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vt-VOR Víztest név 
Biológiai 

elemek 

Fizikai-

kémiai 

elemek 

Hidromorfol

ógiai elemek 

Ökológiai 

minősítés 

Kémiai 

állapot 

Integrált 

állapot 

AEQ094 Váli-víz felső 

és vízgyűjtője 
gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge jó gyenge 

A minősítés során az egyes szempontok szerinti állapotokat 5 osztályban határozzák meg: kiváló, jó, 

mérsékelt, gyenge, rossz. 

Nagyegyháza területén felszíni állóvizek a Váli-víz felduzzasztásával létrejött tavak, melyek állandó 

vízborítással rendelkeznek. Vízminőségükre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. 

A VKI célkitűzései alapján a VGT2 Óbarok és Nagyegyháza felszíni víztesteire vonatkozóan az alábbi 

célkitűzéseket fogalmazza meg: 

VOR Víztest neve 

Környezeti 

célkitűzések 

(ökológiai állapot) 

célkitűzés 

elérése 

Környezeti 

célkitűzések  

(kémiai állapot) 

célkitűzés 

elérése 

AEQ094 Váli-víz felső és 

vízgyűjtője 
jó állapot elérendő 2027 után 

jó állapot 

fenntartandó 
 

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása alapján a település „a nagyvízi meder, a parti 

sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a 

folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról" szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben és a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben 

felsorolt folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi mederrel nem érintett. 

A település közigazgatási területe a dr. Pálfai Imre által készített belvíz-veszélyeztetettségi térkép szerint 

belvízzel nem veszélyeztetett. 

A felszíni vizekbe csak a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerinti 2. egyéb vízminőség-védelmi 

kategóriának megfelelő minőségű csapadékvizek és szennyvizek vezethetők. 

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete értelmében a Váli-víz az általánosan védett 

befogadó kategóriába tartozik. 

Óbarok déli részén a kistérségi szennyvíztisztító telep említhető a felszíni vizek terhelő forrásaként, az 

itt folytatott tevékenységek a víz minőségére, állapotára hatással vannak. Az itt kezelt tisztított 

szennyvizeknek befogadója a Váli-víz. 

További terhelő tényező, hogy sem Óbarok sem Nagyegyháza településrészek területén nincs kiépült 

szennyvízcsatorna hálózat. 

Csapadékvíz elvezetéséhez szükséges csatornahálózat szintén nem épült ki a településeken. 

Egyéb jelentősebb potenciális szennyezőforrás az M1 autópálya pihenőjének létesítményei által 

keletkeztetett szennyvíz és az itteni burkolt felületek csapadékvízelvezetése. 

1.17.2.2. Felszín alatti vizek állapota 

A felszín alatti vizeknek kiemelt szerepe van az ivóvízellátásban. A fenntartható használat érdekében 

fontos a minőség és a mennyiség megőrzése. 

A VGT2 szerint Óbarok közigazgatási területét az alábbi felszín alatti víztestek érintik: 
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• sh. 1.5. kódú „Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt” sekély hegyvidéki 

felszín alatti víztest, – a vasúttól északra 

• sp.1.9.1 kódú „Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks” sekély porózus felszín alatti víztest 

– vasúttól délre 

• h.1.5. kódú „Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt” hegyvidéki felszín alatti 

víztest, – a vasúttól északra 

• p.1.9.1 kódú „Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks”porózus felszín alatti víztest– vasúttól 

délre 

• k.1.3. kódú „Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője” hidegkarszt felszín alatti 

víztest. 

Óbarok közigazgatási területét érintő felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapotának minősítése a VGT2-ben 

VOR Víztest neve 
Víztest 

kódja 

földtani 

típus 
vízadó típus 

Mennyiségi 

állapot 

Kémiai 

állapota 

AIQ546 

Dunántúli-

középhegység - 

Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt 

sh.1.5 törmelékes porózus 
jó, de gyenge 

kockázata 
jó 

AIQ547 

Dunántúli-

középhegység - 

Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt 

h.1.5 vegyes vegyes 
jó, de gyenge 

kockázata 

jó, de 

gyenge 

kockázata 

AIQ543 

Dunántúli-

középhegység - 

Budai-források 

vízgyűjtője 

k.1.3 karbonátos karszt jó gyenge 

AIQ537 

Duna jobb parti 

vízgyűjtő - 

Budapest-Paks 

sp.1.9.1 törmelékes porózus 
jó, de gyenge 

kockázata 
gyenge 

AIQ538 

Duna jobb parti 

vízgyűjtő - 

Budapest-Paks 

p.1.9.1 törmelékes porózus 
jó, de gyenge 

kockázata 
jó 

A felszín alatti vizeknek kiemelt szerepe van az ivóvízellátásban és balneológiai hasznosításban. A 

fenntartható használat érdekében fontos a minőség és a mennyiség megőrzése.  

Óbarok a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából 

fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik. 

A közigazgatási területen 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolás alapján az 

alábbi érzékenységű területek találhatók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- fokozottan (és kiemelten) érzékeny 1b 

területek (ábrán piros színnel): azok a 

karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 

10m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, 

mész- és dolomitmárga képződmények 

találhatók, 

- érzékeny besorolású 2a (ábrán sárga színnel) 

területek: azok a területek, ahol a csapadékból 

származó utánpótlódás sokévi mértéke 

meghaladja a 20 mm/évet. 
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A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerint Óbarok közigazgatási területét érinti a vízminőség-védelmi 

terület övezete. Az övezet a „felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt 

vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek 

megóvását szolgáló védelem alatt álló” területeket tartalmazza. Vízminőség-védelmi övezet területén 

belül keletkezett szennyvizeket javasolt az övezet területéről kivezetni, valamint az övezeten kívül 

keletkezett szennyvizeknek az övezet területére való bevezetését el kell kerülni. 

 

 

Nyílt karsztterületek szintén találhatók a közigazgatási területen. A természetvédelmi törvény (1996. 

évi LIII. tv.) értelmében a nyílt (fedetlen) karsztos kőzetből álló felszínen tilos a karsztos kőzet, illetve 

a karsztvíz szennyezése vagy állapotának jogellenes megváltoztatása. 

Települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 

szóló 240/2000.(XII.25.) kormányrendelet alapján Óbarok közigazgatási területe nem minősül 

érzékenynek. 

A településrészek közcsatornával nem rendelkeznek, mind Óbarok, mind Nagyegyháza szennyvizeit 

egyedi szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, melyek esetleges nem megfelelő kialakítása veszélyt 

jelent a talajra és felszín alatti vizekre. 

 

 

 

 

 

 

 

Vízminőség-védelmi terület övezete Óbarok közigazagtási 

területén 

(forrás: MvM rendelet 4. melléklet) 

Nyílt karszt területek 
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1.17.2.3. Vízbázisvédelmi területek 
 

A település területét több ivóvízbázis is érinti: 

– Nagyegyháza nyugati részét érinti a 

Tatabánya XIV/A vízakna Hidrogeológiai 

„B” védőidoma. 

– Nagyegyháza délnyugati részét érinti Bicske 

Vivien ásványvízkutak hirdogeológiai „B” 

védőterülete 

– Óbarok belterületének déli részén található az 

Óbarok 1. kút (K-8) és hidrogeológiai 

védőidoma. 

Nagyegyháza ivóvízellátását a XIV/A akna felől 

érkező regionális ivóvízvezeték biztosítja, melyet 

az Északdunántúli Vízmű Zrt. szolgáltat. Óbarok 

ellátását a saját helyi vízbázis az Óbarok 1. kút 

(K-8) biztosítja. 

A vízbázisok védőterületének kialakítását a 

123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet biztosítja. 

A  XIV/A akna vízbázisa veszélyeztetett, 

sérülékeny, az óbarki vízbázis nem minősül 

sérülékenynek. 

A „hidrogeológiai védőidomokon” belüli területeken folytatható tevékenységeket, a tevékenységek 

folytatásának feltételeit a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ívóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet, valamint a vízbázis védelmi 

területeit kihirdető határozatban foglalt előírások szabályozzák. 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

Egy település levegőminőségét alapvetően a különböző légszennyező források (ipar és szolgáltatás, 

lakossági fűtés, közlekedés), a település elhelyezkedése, valamint a meteorológiai viszonyok határozzák 

meg. 

1.17.3.1. Levegőminőség állapot értékelése 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapja szerint a településen sem automata immisszió-

mérő állomás, sem manuális mérőpont nem üzemel. A legközelebbi mérőállomás Tatabányán található. 

1.17.3.2. Légszennyező források 

OKIR nyilvántartása szerint bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrás a településen a következő: 

Barokplaszt Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Óbarok, Vázsony utca 

9233/23, műanyag fóliára történő nyomtatás, műanyag tasakok gyártásának tevékenysége folyik. 

Jelentősebb légszennyező forrás emellett a településen áthaladó M1-es autópálya. A közelmúltban 

jóváhagyott M1-es autópálya bővítése kapcsán vizsgálták az autópálya forgalmából eredő 

légszennyezés mértékét és az érintett területeket. Ez alapján a légszennyezettség mértéke az autópálya 

közelében található beépített ingatlanokon távlatban is határérték alatt marad. 

A hatályos településszerkezeti terv Óbarok belterületi résztől északnyugatra és Nagyegyháza 

belterületétől nyugat-északnyugatra nagykiterjedésű ipari-gazdasági területet jelöl. Ez kedvezőtlen a 

lakott területek nézve, mivel az uralkodó ÉNy-i szélirány az esetleges ipari eredetű légszennyező 
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anyagokat éppen a lakóterületekre sodorná. Szerencsés módon e területeken fejlesztés még nem indult 

meg, mezőgazdasági művelés alatt állnak, területfelhasználási besorolásuk felülvizsgálata indokolt. 

1.17.3.3. Területi besorolások 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint 

Óbarok a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik. A besorolás a település 

kedvező levegőminőségi állapotát mutatja, ahol a legtöbb vizsgált légszennyező anyagra vonatkoztatott 

légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg.  

A rendelet az egyes zónákban 11 légszennyező anyagot értékel, a zónacsoport szennyező anyagonkénti 

besorolása az A-tól F-ig (csökkenő sorrendben) terjedő skálán —kivéve talajközeli ózon, amely 

besorolása O-I vagy O-II— az alábbi: 

Zónacsoportok légszennyező anyagonként5 Óbarok közigazgatási területén 

SO2 NO2 CO PM10 Benzol 
Talajközeli 

ózon 

PM10 

Arzén 

PM10 

Kadmium 

PM10 

Nikkel 

PM10 

Ólom 

PM10 

Benz(a)pirén 

F F F F F O-I F F F F D 

A D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 

a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

A fenti adatokból látható, hogy a légszennyezettségi agglomeráció területén a környezeti levegőben az 

ülepedő por benz(a)pirén tartalma bizonyos helyeken és időszakokban a felső vizsgálati küszöb és a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van, azaz a kívánatosnál magasabb. 

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területeknek —ahol alacsonyabb 

határértékek tartandók be— tekintendők a Natura 2000 területek és az ökológiai hálózat magterületei. 

Nincs információ arról, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a környezetvédelmi hatóság védelmi 

övezetet —ahol egyes tevékenységek folytatása miatt korlátozott lenne— jelölt volna ki. 

A levegő minőségére a településen átmenő közúti közlekedés jelentős hatással van. Óbarok belterületén 

keresztülhalad, Nagyegyháza térségében pedig a belterület mellett húzódik az M1-es autópálya, Óbarok 

belterületétől délre húzódik az 1. sz főút és a 811. sz. főút, mindkét településrészt érinti a kisebb 

forgalmú 8101 sz. út. 

A levegőt a kommunális fűtésből származó légszennyező anyagok is terhelik. A két településrész 

közül csak Óbarok területén van vezetékes gázellátás, Nagyegyházán egyedi fűtésűek az ingatlanok. 

Bár a földgázhálózat kiépítettsége Óbarok területén teljeskörűnek mondható, a lakossági rákötések 

aránya 2019 január 1-n mindössze 32,3% volt. 

A település közigazgatási területét nem érinti magasabb kibocsátást megengedő, levegőtisztaság-

védelmi szempontból kijelölt védelmi övezet. 

 
5 B csoport: a légszennyezettség a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja 

C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó 

határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 

van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.  

(4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. melléklet) 
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1.17.4. Zaj és rezgésterhelés 

Környezeti zajforrások az ipari üzemek, a közlekedés, valamint a vendéglátó és szórakozóhelyek. 

1.17.4.1. Közúti zajterhelés 

Óbarok közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. Az országos 

közutak közül az M1-es autópálya, az 1. sz. főút, a 811. sz. főút, továbbá a 8101. j. Bicske-Tatabánya 

összekötő út haladnak át a településen. Érinti emellett délnyugaton a 8113. j. Felcsút-Szárliget összekötő 

út is. 

Az M1-es autópálya mellett zajtól védendő területhasználatok és létesítmények találhatók. Óbarok 

belterületét kettészeli az M1-es autópálya, lakóterületeket és tervezett gazdasági területeket érintve. A 

lakóterületek mentén mindkét oldalt zajvédő fal szegélyezi az autópályát. 

Nagyegyháza belterületének nyugati részét szintén közvetlenül érinti az M1-es autópálya, ahol kijelölt, 

de kevéssé hasznosított gazdasági területetek és lakótelkek vannak, melyeknek azonban autópálya felőli 

szélén fás növényállomány található. 

Az 1. sz. főút Óbarok déli részét keresztezi, a belterülettől cca. 200 m-re halad, erdőterületek között. 

A 811. sz. főút az 1. sz főúttól indul dél felé, jelenleg erdő és mezőgazdasági területhasználatok mellett. 

A nyugati oldala tervezett ipari gazdasági terület. 

A 8101. j. út Óbarok főutcája, Nagyegyháza belterületének pedig nyugati részén megy át. Lakóterületek 

és tervezett gazdasági területek határolják. 

A 8113. j. út Óbarok külterületének délnyugati részét határolja. Jelenleg mezőgazdasági művelés alatt 

álló tervezett gazdasági terület mellett húzódik. 

A közlekedéstől származó környezeti zajszinteket a 2019. évi országos forgalomszámlálási adatok 

felhasználásával számítással határoztuk meg. A számításokat belterületen a védendő homlokzatok előtt, 

külterületen az utak tengelyétől 50m távolságra végeztük el. 

 1.17-8. táblázat: Az országos utak mentén fellépő közlekedési zajszintek (dB) 

út száma, 

neve 
útmenti területhasználat 

Nappali 

zajszint (dB) 

(06-22 óra) 

Éjjeli 

zajszint 

(dB) 

(22-06 óra) 

határérték* 

nappal/éjjel 

(dB) 

túllépés** 

nappal/éjjel 

(dB) 

BELTERÜLET*** 

M1-es 

autópálya 

lakóterület 68,5 61,5 65/55 3,5/6,5 

lakóterület Lf 66,5—69,5 59,5—62,5 65/55 0-1,5/4,5-7,5 

Gksz 68 61 65/55 3/6 

8101. j. út 

lakóterület 58—59,5 51—52,5 60/50 0/0 

temető, zöldterület  58,5 51,5 60/50 0/0 

Gksz 58,5 51,5 65/55 0/0 

KÜLTERÜLET**** 

M1-es 

autópálya 
Gip 69,5 62,5 65/55 4,5/7,5 

811. sz főút gazdasági terület Gip 65 58 65/55 0/3 

8101. j. út 

tervezett Gip 59 52 65/55 0/0 

üdülő hétvégiházas 59 52 55/45 4/7 

Gksz 60 53 65/55 0/0 

8113 tervezett Gip 61,5 54,5 65/55 0/0 

*: határérték hasonló szerepű új építésű út esetén 

**: viszonyítás új építésű út esetén hatályos határértékhez, meglevő útra határérték nem vonatkozik 

***: a védendő homlokzat előtt számított környezeti zajszintek a távolság függvényében 

****: az úttengelytől 50m-re számított környezeti zajszintek  
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A táblázatból látható, hogy jelenleg elsősorban az M1-es autópálya mentén fordulnak elő határértéket 

meghaladó zajszintek. Az autópálya lakóterületeket érintő szakaszai mentén van zajvédő fal, illetve az 

autópálya tervezett bővítése miatt a területen zajméréseket végeztek és ennek megfelelően további 

műszaki zajvédelmi létesítményeket terveznek megvalósítani. 

Határértéket meghaladó zajszint van emellett a Nagyegyháza déli részén található üdülőterületen, illetve 

a 811-es út mellett tervezett gazdasági területen éjjeli időszakban.  

1.17.4.2. Vasúti zajterhelés 

Óbarok külterületén, a belterülettől mintegy 400 m-re délre húzódik az 1. sz. Budapest-Bécs vasúti 

fővonal. A vasútvonalat kétoldalról erdők övezik. A vasúti közlekedésből eredő zajterhelés a 

belterülettől való távolság és az erdők zajelnyelő hatása miatt nem számottevő. 

1.17.4.3. Légi közlekedés  

A települést légi közlekedésből származó zajterhelés számottevően nem érinti.  

1.17.4.4. Üzemi zajterhelés 

Óbarok és Nagyegyháza belterületeken nincsenek jelentős zajkibocsátó ipari létesítmények, 

lakóövezetbe ékelődő ipari területek. A település belterületein nem folytatnak olyan gazdasági 

tevékenységet, amely zajtól védendő területeken (pl.: lakó-, üdülőterületek) határérték feletti üzemi 

eredetű zajterhelést okozna. 

1.17.5. Sugárzásvédelem 

A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban Országos Sugárfigyelő, 

Jelző és Ellenőrző Rendszer működik. A rendszer részét képező szabadtéri mérőállomásokon 

folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. (A 

dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra, rövid jele: nSv/h). 

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték 

függ a magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények 

(légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják. 

Óbarok közigazgatási területén háttérsugárzási mérőállomás nem működik, a legközelebbi mérőállomás 

Székesfehérváron található. A mért értékek az említett intervallumban mozognak. 

A település térségében nukleáris létesítmény nem található. Óbarok a Paksi Atomerőmű 30 km-es 

Sürgős Óvintézkedési Zónáján kívül esik, érinti viszont a paksin kívül a szlovákiai Jaroslavke Bohunice, 

Mochovce, a csehországi Dukovany, valamint a szlovéniai Krsko atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-

fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ). 
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Magyarország nukleáris veszélyeztetettsége 

(forrás: Katasztrófavédelmi Intézet: Veszélyes üzemek, tevékenységek és technológia az iparban) 

1.17.6. Hulladékkezelés 

Óbarok és Nagyegyháza településrészeken a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és 

elszállítása megoldott. A településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a Zöld Bicske 

Nonprofit Kft. (2060 Bicske, Csákvári út 45.) (továbbiakban: Közszolgáltató) gondoskodik. A cég 17 

település, köztük Óbarok kommunális hulladékkezelési feladatait látja el. A hulladékgazdálkodási 

tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Várpalota-Inotai hulladéklerakó. A 

kommunális szilárd hulladékok elszállítása heti rendszerességgel történik.  

 
forrás: KSH (saját szerkesztés) 
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forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A szelektív hulladékgyűjtést is a Közszolgáltató végzi. A „házhoz menő’ rendszerben négy hetente 

kerülnek elszállításra a szelektíven gyűjtött hulladékok - csomagolási hulladékok, mint a műanyag, 

papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok (szórólapok, újságok, papírdobozok, PET palackok, 

elöblített műanyag flakonok, dobozok, fém italos dobozok, konzerves dobozok stb.). A szelektíven 

gyűjtött hulladékok az elszállítás után a bicskei telephelyre kerülnek. Az állomáson megtörténik az 

anyagok kézzel való, szükség szerinti tovább válogatása, valamint kezelése. 

 
forrás: KSH (saját szerkesztés) 

A zöldhulladékok elszállítása szintén „házhoz menő” rendszerben történik havi rendszerességgel, 

tavasztól őszig terjedő (április-november) időszakban. 

A Közszolgáltató a lakosok egyéni megrendelése alapján évente egyszer lomtalanítást végez a 

háztartásban keletkező használhatatlanná vált hulladékok begyűjtésére. 

Óbarok és Nagyegyháza területén a szennyvízcsatorna-hálózat még nem épült ki. A település területén 

lévő szennyvíztisztító Szár, Újbarok, Felcsút és Tabajd szennyvizét ártalmatlanítja. A telepre Óbarok 

nem csatlakozik. 

A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott tárolók, melyek előfordulásáról pontos információ nem 

áll rendelkezésre, veszélyt jelentenek a földtani közegre és a felszín alatti vizekre. A lakosságtól 

összegyűjtött szennyvizek mennyiségéről rendelkezésre álló statisztikai adatok hiányossága miatt nem 

tisztázható egyértelműen, hogy a szennyvizek környezetkímélő ártalmatlanítása a településen 

biztosított-e. 
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1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

Óbarok közigazgatási területén vizuális környezetterhelés alapvetően nem jellemző: a közterületek, 

zöldsávok általában rendezettek, út menti nagyméretű reklámtáblák nem jellemzőek. Fényszennyezés a 

települést nem éri. 

1.17.8. Árvízvédelem 

Óbarok települést a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon, 

közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett. 

Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. A vízügyi ágazat a 

települést a villám-árvizek előfordulásának szempontjából magas kockázatú települések közé sorolja. A 

mederkarbantartási hiányosságok, illetve szélsőséges csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb 

időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi vízelöntést 

okozhat. 

A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-elhárítási terv rögzíti a 

kárfelszámolást. 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

Óbarok közigazgatási területén fennálló környezetvédelmi problémák az alábbiakban összegezhetők: 

• A településen a közcsatorna hálózat nem épült ki. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

tárolókból a talajba és talajvízbe jutó szennyeződés veszélyezteti a földtani közeg és a felszín 

alatti vizek állapotát. Különösen fontos ez, mivel a település területének jelentős része 

vízminőségvédelmi területen, vízbázisokon fekszik, illetve nyílt karszttal is érintett.  

• A felszín alatti vizek szennyeződésének fokozott veszélye áll fenn a nyílt karsztterületen kijelölt 

beépítésre szánt területeken, ezért ezek megvalósulása, használata esetén fokozott figyelemmel 

kell eljárni. 

• Települési viszonylatban átlagosnál jobb minőségű termőföldet érintően nagykiterjedésű 

gazdasági terület fejlesztések kerültek kijelölésre. 

• A defláció révén a talajpusztulás veszélye áll fenn a nagyparcellás mezőgazdasági művelésű 

területeken a mezővédő erdősávok hiánya miatt. (Nagyegyháza belterülettől északra.) 

• Az M1-es autópálya forgalma határérték feletti zajterhelést okoz az autópályához közeli 

beépítéseknél az éjjeli és a nappali időszakban is. 

• Környezetvédelmi szempontból kifogásolhatók azok az ipari gazdasági fejlesztésre kijelölt 

területek, melyek környezetében az uralkodó szélirányba lakóterületek vannak. 

 

1.18. Katasztrófavédelem  
  (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1.  Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei,  

Nagyegyháza területén alábányászottsággal érintett területek találhatók. Az érintett területrész két már 

bezárt és törölt mélyművelésű szénbánya területe: 

- Bicscke I. (Csordakúti aknaüzem) – szén, bauxit 

- Bicske II. (Nagyegyházi Bányaüzem) – szén, bauxit 

Az aláfejtéseket felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területekként ajánlatos figyelembe 

venni, ahol a nagyobb mozgások, süllyedések már lezajlottak, de nem lehet kizárni a felszínmozgások 

előfordulását. Ezeken a területeken építési tevékenységet ajánlatos geotechnikai szakvélemény alapján 

végezni. 
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       működő bányák 

       felhagyott bányák  
 

A közigazgatási területen az Országos Barlangkataszter több barlangot is nyilvántart, melyek azonban 

erdős részeken találhatók, a beépítésre szánt területeket nem érintik. 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Csúszás- és süllyedésveszélyes területek a településen nem találhatók. 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A 4. zónában található területeken a tartószerkezeti tervezés szigorúbb előírások mellett történhet, 

például a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez is kell 

tartószerkezeti tervet készíteni6. 

 

 
6 Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara „Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei 

II.” szabályzatának 4.8 g) pontja 

Óbarok területe Magyarország szeizmikus zónatérképén 

Óbarok területe 

Magyarország szeizmikus 

zónatérképén, az 1-5. 

skálán a 3. ill. 4. zónába 

esik, ami azt jelenti, hogy 

földrengések 

előfordulásának 

valószínűsége a 3. zónában 

átlagos, a 4. zónában 

átlagosnál valamivel 

gyakoribb. 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

A települést rendszeresen belvízjárta terület, nagyvízi meder területe, vízeróziónak kitett terület nem 

érinti. 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízveszélyeztetés sem várható. Az előforduló vízelöntés 

helyi vízkár esemény.  

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzíti. A 

veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, az alig 

veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen veszélyeztetett 

kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen és erősen veszélyeztetett 

területeket jelölik. Ennek alapján Óbarok közigazgatási területe belvízzel nem veszélyeztetett.  

A település területét érintően belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván, így a 

település belvízzel nem veszélyeztetett. 

1.18.2.3. Mélyfekvésű területek 

A településen vannak mélyebben fekvő területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 

természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki. A mélyfekvésű területen, ha rövidebb-hosszabb 

ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel mélyfekvésű 

terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. A mély fekvésű területről a vízelvezetést 

a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki 

vízállásos terület. 

1.18.2.4. Árvíz- és belvízvédelem 

A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmet nem igényel. 

Óbarok településen az előforduló vízelöntések, vízállások nem árvízi, vagy belvízi eseményként 

jelentkezik, hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából 

származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény 

következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata. 

A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi vízelöntést, 

vízkár „árvízi”, „villám-árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár a vízelvezető rendszer kialakításával 

és annak gondosabb karbantartásával rendezhető. A villámárvízi veszélytérkép besorolása szerint magas 

kockázatú a település veszélyeztetettsége. 

1.18.3. Egyéb korlátok 

1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Morfológiai adottságokból adódó veszélyforrások a korábbi mélyművelésű bányászati tevékenységből 

adódó alábányászottságból következnek, amelyeket az 1.17.1. fejezet tartalmaz. 

1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 

A közigazgatási területet mélységi vagy magassági korlátozások nem érintik. 

1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Regionális vízellátó gerincvezeték nyomvonala 
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• Helyi vízbázis, vízmű kút 

• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

• Hidrogeológiai védőidom-védőterületi érintettség 

• Nyílt karsztos adottság 

• Vízminőségvédelmi területek övezete 

2. Szennyvízelvezetés jelenleg nincs kiépítve 

• A településen üzemelő Újbarok szennyvíztisztító telep és annak hatásterülete 

• Regionális szennyvíz gyűjtő gerincvezeték nyomvonala 

3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

• Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó 

sávval 

• Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás, csatorna menti 

3-3 m-es meder karbantartását szolgáló parti sávval 

• Felszíni vízrendezést szolgáló, Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kizárólagos 

vagyonkezelésébe tartozó vízfolyás menti 6-6 m-es meder karbantartását szolgáló parti sávval 

4. Energiaellátás 

Villamosenergia 

• 132 kV-os főelosztó hálózat oszlopokra fektetett nyomvonala, az oszloptengelytől mért 18-18 

m-es biztonsági övezettel 

• 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 7-7 

m-es biztonsági övezettel 

• 22/0,4 kV-os transzformátor 

Földgázellátás- szénhidrogén ellátás 

• Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték a csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági övezetével 

• Gázfogadó és nyomáscsökkentő műtárgy 

5. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei  

Közlekedési létesítményekkel összefüggő korlátozások: 

Közutak 

M1 sz. Bécs-Budapest autópálya 

1 sz. I. rendű főút 

811. sz. II. rendű főút 

8101. j. összekötő út 

8113. j. összekötő út 

⎯ új területfelhasználás kijelölésére vonatkozó korlátozások az OTÉK 38.§ (8), (9), (10), (12) szerint 

⎯ az egyéb jogszabályban (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) meghatározott távolságban, és 

tevékenységekre vonatkozó korlátozások 

Közlekedési létesítmények: 

• gyorsforgalmi út védőterülete: külterületen 100-100 m, 

• országos mellékutak védőterülete: külterületen 50-50 m. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény IV. fejezetének hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem a 

településen nem működik. 
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
 

Óbarok közigazgatási területét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályának 

adatszolgáltatása szerint a következő bányatelkek érintik: 

bányatelek védneve 
művelési 

mód 

bányászati 

tevékenység 

jellege 

Bányavállalkozó 

(jogosított) megnevezése 
ásványi 

nyersanyag 

Óbarok I. – bauxit külfejtéses bezárt, 

tájrendezés alatt 

Andrew Benedetto Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

bauxit 

Bicske IV. (Óbarok 

XI.) – bauxit 

külfejtéses bezárt, 

tájrendezés alatt 

Andrew Benedetto Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.. 

bauxit 

 

A Hivatal véleménye szerint ajánlatos továbbá figyelembe venni két már bezárt és törölt mélyművelésű 

szénbányát az aláfejtések külszíni hatásterületei miatt: 

- Bicscke I. (Csordakúti aknaüzem) – szén, bauxit 

- Bicske II. (Nagyegyházi Bányaüzem) – szén, bauxit 

Az aláfejtéseket felszínmozgások által potenciálisan veszélyeztetett területekként ajánlatos figyelembe 

venni, ahol a nagyobb mozgások, süllyedések már lezajlottak, de nem lehet kizárni további 

felszínmozgások előfordulását. 

 

1.20. Települési klíma 

Óbarok éghajlati adottságait az 1.12.1. fejezet tartalmazza. 

A települési klíma kialakulása alapvetően a település méretétől, a településszerkezettől, a beépítettség 

mértékétől, a burkolt és a zöldfelületek arányától, a belterületi zöldfelületek minőségétől, az ipari-

gazdasági és egyéb tevékenységek által okozott környezetterheléstől, valamint az infrastrukturális 

adottságoktól függ. A települési klíma általában hőtöbblettel, megváltozott lefolyási és légáramlási 

viszonyokkal, valamint levegőminőségi problémákkal jellemezhető. 

Óbarok és Nagyegyháza településrészek kis kiterjedésűek, beépítettségük nem nevezhető intenzívnek, 

valamint magas a zöldfelületek aránya, mind a közterületeken, mind a telkeken belül. A 

településrészeken nem található továbbá jelentős légszennyező tevékenységet folytató gazdasági-ipari 

létesítmény. Ezen tulajdonságok pozitívan befolyásolják a település mikro- és mezoklímáját. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

A helyzetelemző munkarészben a vizsgálatok alapján a meglévő állapotok és folyamatok kerülnek 

elemzésre, melyek során a vizsgált tényezők összevetésére és egymásra hatásának értékelésére kerül 

sor. A fejezet a megalapozott hiányokra, az esetleges problémákra keres választ, és utal a településben 

rejlő további lehetőségek bővítésére. 

 

A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE 

2.1. Településhálózat 

Óbarok Község a Közép-dunántúli régióban, Fejér megye északi peremén, a Bicskei járásban 

helyezkedik el, közvetlenül határos Komárom-Esztergom megyével. Óbarok a Váli-víz partján, Bicske 

és Szárliget szomszédságában fekszik. 

Közigazgatásilag többször változott a település sorsa. Jelenleg Óbarokhoz tartozik a 4 km-re fekvő, 

nagyjából Óbarok és Szárliget között félúton található Nagyegyháza település is, de korábban mindkét 

településrész Felcsúthoz tartozott. 1850-től egészen 1970-ig alkotott a három település egy 

közigazgatási területet, később azonban mind Óbarokot, mind Nagyegyházát Bicskéhez csatolták. 

Óbarok és Nagyegyháza lakossága az 1999. évi népszavazáson döntött úgy, hogy leválik Bicske 

városától, és önálló településsé szerveződik. 2000-ben Óbarok és Nagyegyháza önálló településsé vált, 

de anyagi okokból újfent Felcsúttal kellett szövetkezniük, közös körjegyzőség létrehozásával. Csak 

2004 év végén bomlott fel a Felcsúti körjegyzőség, így 2005 januárjában megalakult Óbarokon a 

Polgármesteri Hivatal, mely mindkét településrész igazgatási feladatait ellátja.  

A település közigazgatási területét átszelő M1 autópálya, az 1. sz. országos főút és az összekötő utak, 

valamint a Budapest – Hegyeshalom vasútvonal révén Óbarok közlekedési kapcsolatai, 

gazdaságföldrajzi helyzete igen jónak mondható. 

A főúti közlekedési kapcsolatok Tatabánya és a főváros irányába kedvezőbbek, mint a megyeszékhely 

Székesfehérvár felé. Ez meghatározza a helyi munkaerő ingázási irányát is, az ingázók számát tekintve 

Tatabánya és Budapest munkaerőpiaci vonzásközpontok hatása érvényesül elsődlegesen. 

Távlatban a Budapest– Bécs közlekedési folyosónak köszönhetően további jelentős ipari/logisztikai 

cégek betelepülésére lehet számítani Bicske térségében, így Óbarok közelében. 

 

2.2. Társadalom, demográfiai viszonyok és tendenciák 

A vizsgált, közel fél évszázados időszakban megfigyelhető az állandó és lakónépesség számának 

csökkenése 1990-ig, de ezt követően a lakónépesség számának —kisebb hullámzásokkal ugyan, de—

növekedése figyelhető meg.  

A ’80-as években jelentős volt az elvándorlás, a ’90-es években viszont pozitívra változott a vándorlási 

különbözet előjele, vagyis jelentős mértékű volt a bevándorlás, ami ugyan csökkenő mértékben, de azóta 

is jellemző. A bevándorlás magyarázható a kedvező lakhatási adottságokkal, a kedvező 

lakókörnyezettel, a jó megközelítési lehetőséggel (M1 autópálya, 1. sz. főút). Az utóbbi évtizedben a 

településre jellemző, hogy a tényleges szaporodás tényezőinek alakulása tekintetében a természetes 

fogyás jellemző, de ezt kompenzálja a bevándorlás, mely a területi tendenciákkal szemben magasabb.  

A munkanélküliségi ráta 2009-2018 között viszonylag magas volt, meghaladva a járási, időnként a 

megyei értéket is, de az utóbbi évtizedben számuk kedvező módon jellemzően csökkent. 

A naponta eljáró foglalkoztatottak aránya magas (88 %), az ingázás céltelepülései jellemzően: Bicske, 

Budapest, Tatabánya. 
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A településen élők számára a teljes közműellátás nem áll rendelkezésre. A közüzemi vezetékes ivóvíz- 

és villamosenergia ellátás biztosított településszinten, a földgázellátás kiépítettsége és igénybevétele 

csak részleges, a közcsatornás szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés nincs megoldva. A 2019. januári 

statisztikai adatok alapján a lakásállomány egyharmada rendelkezett részleges közműellátással (ami a 

közüzemi ivóvíz-, villamosenergia és földgázellátást jelenti). A lakásállomány kétharmada hiányos 

közműellátású, ahol közüzemi szolgáltatásként a villamosenergia ellátás és a vízellátás biztosított. 

A településen nincsenek jelentősebb szociális feszültségek, társadalmi konfliktusok. A településen belül 

nem jellemző a térbeli kirekesztés, a szegregáció jelenléte, nem található olyan terület, mely a 

szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum feltételeinek.  

A településen élők identitásának erősítésében kiemelt szerepe van elsősorban az önkéntes alapon 

szerveződő Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesületnek, valamint a helyi civil szervezetek 

munkájának.  

 

2.3. Gazdaság  

A település – a 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet alapján – nem tartozik sem a társadalmi-gazdasági 

és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések, sem a jelentős munkanélküliséggel 

sújtott települések kategóriájába. 

Óbarkon a gazdasági vállalkozások száma az elmúlt évtizedekben kisebb hullámzással, de gyakorlatilag 

stagnált. Az ezer lakosra vetített gazdasági vállalkozások száma mindvégig lényegesen a járási, megyei, 

régiós és országos átlag alatt marad. Az Önkormányzat vagyona 2019 év végén 623.168 ezer Ft volt, 

amely az elmúlt 3 évben növekedést mutatott. Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához 

külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie. 2020-ban a népesség száma 822 fő volt, melyból a 

munkaképes korúak száma 496 fő. 

A településen működő vállalkozások ágazati eloszlásuk szerint a többség az egyéb kategóriába tartozik 

(98 vállalkozás), a fennmaradó vállalkozások elsősorban az építőiparban (24db), kereskedelemben 

(14db) valamint mezőgazdaság-erdőgazdálkodás-halászat ágazatban (13db) működik. A település 

jelentős ásvány-vagyonnal rendelkezik, ám ennek kitermelése a közeljövőben feltehetően meg fog 

szűnni, jelenleg még 3 vállalkozás foglalkozik kőfejtéssel, bányászattal. Ezzel együtt a naponta eljáró 

foglalkoztatottak aránya magas (88 %), a település elérhetősége, közlekedési kapcsolatai kedvezőek, és 

ez nagyban könnyíti a gazdasági célú napi ingázást. Az ingázás céltelepülései elsősorban: Bicske, 

Budapest, Tatabánya. 

Az önkormányzat a 2020. évi bevételek főösszegét 192 075 664 Ft-ban állapítja meg, ami működési 

célú bevételből, finanszírozási bevételből és felhalmozási célú bevételből áll. Az önkormányzat az 

összes kiadását 192 075 664 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel 

felvétellel nem számol. A beruházások, felújítások kiadásaira előirányzott összeg 21,7 millió Ft. 

Az Önkormányzat vagyona 2019 év végén 623.168 ezer Ft volt, amely az elmúlt 3 évben növekedést 

mutatott. Az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett 

igénybe vennie. 2020-ban a népesség száma 822 fő volt, melyból a munkaképes korúak száma 496 fő. 

A gazdasági program céljai a helyi adók tekintetében Az Önkormányzat Képviselő-testülete az adózást 

úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.  

Településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa 

alatt racionális szempontok alapján gyarapodjon. Csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a 

megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja. 

A gazdaság fejlesztése érdekében elengedhetetlen az infrastruktúra hálózat fejlesztése.  Az ivóvízellátás 

biztosított míg a csatornahálózat kiépítése folyamatban. A belterületi utak, valamint járdák folyamatos 

karbantartása, felújítása, gyalogos és kerékpárutak építése, közterületek fejlesztése, új közösségi 

létesítmények, játszóterek létesítése mind az Önkormányzat tervei közt szerepel. 
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2.4. Táji és természeti adottságok 

Természetföldrajzi szempontból Óbarok közigazgatási területe változatos, két középtáj négy kistája 

osztozik területén: a közigazgatási terület keleti kétharmada a Dunazug-hegyvidék középtáj része, 

északon nagyobb területe a Nyugati-Gerecse kistájhoz, délen kisebb része az Etyeki-dombság kistájhoz 

tartozik. A település nyugati egyharmada a Vértes-Velencei-hegyvidék középtájon helyezkedik el, 

melynek északi része a Vértes-peremvidéke, déli része a Lovasberényi-hát kistájához tartozik. 

Domborzata változatos, eróziós-deráziós völgyekkel mérsékelten tagolt, hosszanti széles hátak, lapos, 

széles, tál alakú völgyek formacsoportjából áll. A völgytalpak cca. 150 m tszf magasságban 

helyezkednek el, míg a dombhátak a keleti oldalon 300-305 m-ig emelkednek, a nyugati 

településhatáron álló Zuppa-tető magassága 384 m. A területet a Váli-víz szeli ketté észak-dél irányban, 

a vízfolyás menti alacsonyabb lankásabb térszíneken találhatók a lakott területek. Óbarok belterületétől 

délre a völgy kiszélesedik, lankás dombok kísérik a Váli-vizet. A terület északi része erdőkkel legelőkkel 

tagolt, déli része mezőgazdasági művelésre alkalmasabb. A település növényföldrajzi szempontból a 

Dunántúli-középhegység flóravidékének (Bakonyicum) Bakony-Vértesi flórajárásába (Vesprimense) és 

a Pilis-Gerecsei flórajárásába (Pilisense) tartozik. 

Földtani adottságai szintén változatosak: Az északkeleti részt merev töréses karsztos sasbércek, 

abráziós teraszok, nyesett hegylábfelszínek jellemzik, az alacsonyabb sasbérceket édesvízi mészkő 

takarja. A Nagyegyházai-medencében emellett két nyersanyag is előfordul: az eocén bauxitszintek fölé 

késő-eocén korú barnakőszenek települtek. 

A közigazgatási terület keleti és nyugati szélén, a magasabb térszíneken, sekély rendzina talajokat 

találunk. Az alacsonyabb térszíneken a  felszín nagy részét löszös üledéken kialakult Ramann-féle barna 

erdőtalaj borítja, mely kedvező vízgazdálkodású és tápanyag ellátottságú, nagy szervesanyag-tartalmú, 

szántóföldi növénytermesztésre alkalmas talaj. Óbarok településrész déli részén kisebb foltban ennél 

magasabb termőképességű mészlepedékes csernozjom talajok is megtalálhatók. 

Éghajlati jellemzők szempontjából a közigazgatási terület szintén két részre tagolódik A vizsgált terület 

a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg, valamint a mérsékelten száraz és száraz éghajlati típus 

határán helyezkedik el. A napsütéses órák száma évente 1940-1980 óra közötti, az évi középhőmérséklet 

9,5-9,7 ºC közötti. A csapadék évi összege 580-600 mm körüli, a leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az 

átlagos szélsebesség 3-3,5 m/s közötti. 

Vízrajzi szempontból Óbarok a Közép-Duna vízgyűjtő gazdálkodási alegységbe tartozik. Felszíni 

vizeinek összegyűjtője és levezetője a Váli-víz, mely észak-dél irányban halad végig a közigazgatási 

területen. Kisebb időszakos vízfolyás található még Nagyegyháza északi határán. Nem bővizű 

vízfolyások, azonban a vízszint ingadozásuk jelentős. Állóvíz Óbarok településrészen nincs, 

Nagyegyháza északi részén azonban több mesterséges duzzasztott tó is található. Az árvizek tavasszal 

és nyár elején, a kisvizek ősszel gyakoriak. A talajvíz a völgyekben 2-4 m közötti, a lejtőkön 4-6 m 

közötti mélységben, a magasabb térszíneken általában 8 m alatt található. Mennyisége csak a Váli-

völgyben jelentős. Rétegvízkészlete csekély.  

Óbarok közigazgatási területét változatos tájhasználat jellemzi. A település térségében az 

erdőgazdasági és mezőgazdasági tájhasználat körülbelül azonos súllyal van jelen. A mezőgazdasági 

műveléssel hasznosított terület háromnegyed része szántó, egynegyed része pedig gyep, rét és legelő. A 

belterület nagyságához viszonyítva igen magas a kivett területek aránya, 20,69%, mely a külterületen 

elhelyezkedő közlekedési területeknek (autópálya, vasút) a külszíni bányaterületeknek, valamint egyes 

tervezett gazdasági funkciójú területeknek és rekreációs területeknek tulajdonítható. A többi tájhasználat 

(fásított terület, kert, gyümölcsös, szőlő, halastó) aránya alacsony, alig több mint 2 %. 

A tájképvédelmi szempontból értékes területeket a területrendezési tervek térségi övezeti tervlapjai 

határolják le. Óbarok közigazgatási területén a Gerecse déli vonulatai, (a Lófingató-hegy, Öreg-Kőszila 
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tető, Zuppa-hegy keleti lejtői, Balog-tető, Horvát-hegy és a közte elterülő Váli-víz és az azt kísérő 

változatos mezőgazdasági területek) tartoznak a tájképvédelmi terület övezetébe. 

Óbarok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén helyezkedik el, nemzeti parki 

terület azonban nem érinti. A településen a Duna-Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján ex lege 

védelem alatt álló érték közül barlangok és források találhatók a településen. Országos jelentőségű 

egyedi jogszabállyal védett természeti területek és természeti emlékek, továbbá történeti kert és 

történelmi szőlőterület nem találhatóak a településen. Helyi védelem alatt álló természeti terület vagy 

érték szintén nem található. 

A település közigazgatási területét nemzetközi természetvédelmi lehatárolások érintik. Óbarok 

közigazgatási területén az alábbi Natura 2000 területek kerültek kijelölésre: 

⎯ Déli-Gerecse (HUDI20015) különleges természetmegőrzési terület  

⎯ Gerecse (HUDI10003) különleges madárvédelmi terület 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján Óbarok közigazgatási területén az Országos 

Ökológiai Hálózat (OÖH) magterületéhez a Lófingató-hegy sziklás bércei, az Öreg-Kőszikla-tető, 

Nagyegyháza térségében a Barki-határ gyep- és nádas területekkel kísért természetközeli területei, a 

Cigány-hegy területe tartoznak. A Váli-víz a magterületeket összekapcsoló széles, nagyrészt erdő és 

gyep, kisebb részben szántó borította területsávjai ökológiai folyosó területébe tartoznak. Az OÖH 

pufferterülete a településen nem került kijelölésre. 

A község területén 7 db egyedi tájérték található. 

 

2.5. A zöldfelületi ellátottság 

Óbarok és Nagyegyháza településrészek zöldfelületi borítottsága a település családiházas beépítésének, 

a lakóházakhoz tartozó nagy kerteknek, valamint a település táji adottságainak köszönhetően jó. A két 

belterület zöldfelületi szempontból eltérő adottságokkal és problémákkal rendelkezik. Mindkét 

belterületen rendelkezésre áll elegendő területű kijelölt közösségi zöldterület, ezek azonban 

funkciójukat nem töltik be. Nagyegyházán a kijelölt területek nem köztulajdonú telkek, hanem 

magánterületek. Óbarkon pedig a közparkok növényzete és infrastruktúrája szegényes – a növényzet 

állagát tekintve és mennyiségi szempontból is fejlesztésre szorul, nincsenek padok, utak stb. – továbbá 

egyes zöldterületeknek nem kezdődött meg a kialakításuk sem. 

Nagyegyházán található szépen gondozott közpark, ennek azonban a településrendezési besorolása nem 

megfelelő.  

Korlátozottan közhasználatú zöldfelületek is találhatók a település szövetében (temetők, 

közintézmények kertjei, sportpálya környezete), tényleges növényállományuk azonban többnyire 

csekély. A nagyegyházi temető területén szép idős faegyedek találhatók, melyek megőrzendők. 

Óbarok belterületén tehát elsősorban a közhasználatú és korlátozottan közhasználatú zöldfelületek 

szorulnak fejlesztésre, a lakóterületek jellegének, magas zöldfelületi borítottságának megtartására pedig 

törekedni kell. Nagyegyházán a közparkként funkcionáló terület építésjogi viszonyának rendezése 

szükséges. 

A zöldfelületi rendszer összekötő elemeit mindkét belterületen főként a vízfolyások menti növényzet 

alkotja, melyek folytonossága azonban itt-ott megszakad, ennek megőrzésére, folytonosságának 

fejlesztésére zöldfelületi rendszer, ökológiai és klimatikus szempontból is törekedni kell. Óbarkon 

jellemző az utcafásítás hiánya, holott a kellően széles közterületek erre lehetőséget biztosítanának. 
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2.6. Közlekedés 

Óbarok főúthálózati kapcsolatait a településen áthaladó M1 autópálya, 1sz. és 811sz. főutak biztosítják. 

A közigazgatási területet két országos mellékút is érinti, közülük a községi főutca szerepet is betöltő 

8101j.-nek van fontosabb hálózati szerepe, ezen keresztül érhető el az M1 "Óbarok pihenőhely" 

komplex csomópontja is. A helyi utcák közül kiemelkedő szerepű a Bicskén át Csabdiig elvezető 

Gesztenye sor. A közúti tömegközlekedési ellátást az országos utakon közlekedő két helyközi 

autóbuszjárat biztosítja. A viszonylatok közül az egyik a Szárliget vasútállomáshoz, a másik Bicske 

vasútállomáshoz ad közvetlen kapcsolatot. A MÁV 1-es számú vasúti fővonala csak áthalad a 

településen, Óbarok-Nagyegyházának nincs vasútállomása. Az országos kerékárút nyilvántartás szerint 

Nagyegyházán, a Gesztenye soron kerékpáros útvonal vezet egészen Csabdiig. A parkolás, rakodás 

jellemzően nem okoz komoly gondot. 

 

2.7.  Közműellátás és elektronikus hírközlés 

A helyzetfeltárás készítésekor elemzésre került, hogy a közműellátás milyen szinten biztosítja a 

településen élők komfortját és védi a település környezeti állapotát. 

A településen élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű-infrastruktúra 

kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-ellátottság, a 

vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. Településszintű ellátottsággal rendelkezésre áll a 

kiépített hálózati rendszerén keresztül a villamosenergia ellátás, az egészséges vezetékes ivóvízellátás. 

Vezetékes termikus célú energiaellátásra a földgázellátás biztosított a településen. 

Sajnos a közcsatornás szennyvízelvezetés nem áll rendelkezésre, így a korszerű, teljes közműellátás nem 

biztosított a településen élők számára. 

Összegezve a lakásállomány 32,3 %-a részleges közműellátással rendelkezik, hiányos közműellátással 

pedig a lakásállomány közel 67,7 %-a. A külterületi ingatlanokban élők számára igény esetén legfeljebb 

a villamosenergia ellátás biztosított. 

A település közműellátási lehetőségét, vízellátás, villamosenergia ellátás és földgázellátás 

vonatkozásában is segíti, hogy a hálózatok regionális hálózati csatlakozással üzemelnek. A településen 

keletkező szennyvizeket viszont közcsatorna hálózat hiányában az egyes ingatlanokon helyi 

gyűjtőmedencékbe gyűjtik. Ezek jellemzően szikkasztóként üzemelnek, így a község talajvizét és talaját 

szennyezik. A csapadékvizeinek befogadására a településen több vízfolyás is rendelkezésre áll. 

A települési lakásállomány alig több mint a fele (34,7 %) élvezi csak az automatikus üzemvitelű 

hőellátás komfortját. A lakások közel 65,3 %-ában a termikus energiaellátás hagyományos, kezelést 

igénylő és a környezetet szennyező, nem vezetékes energiahordozó hasznosításával történik. 

A helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható, hogy bár a település korszerű termikus energiaellátására 

a napenergia hasznosítása is rendelkezésre áll, bár szaporodnak a megújuló energiahordozó hasznosítást 

szolgáló beruházások, azért csak szórványosan láthatók napenergia hasznosítást szolgáló berendezések.  

A településen élők életkörülményeinek, a település környezeti állapotának alakításában a 

közműellátottság rendelkezésre álló mértékén kívül, a közművek elhelyezésének is meghatározó szerepe 

van. A lakóterületi környezetet betöltik a föld feletti hálózatok, amelyek egyrészt közvetlenül, a 

megjelenésük esztétikai hatásával rontják a település arculatát, másrészt helyfoglalásukkal korlátozzák 

az igényes közterület alakítását és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás lehetőségét, 

az utcafásítás gondosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakításának megoldását.  

A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket alapvetően befolyásolják a felszíni vízelvezetés 

rendszerében előforduló hiányosságok. A település területén a csapadékvíz elvezetés jellemzően nyílt 

árkok segítségével megoldott. A nyílt árkok jellemzően nem alkotnak hálózati rendszert, hidraulikailag 
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rendezetlenek, sok a feliszapolódott, növényzettel benőtt szakasz. A jelentkező szélsőségesebb csapadék 

események zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló vízelvezető rendszer nem alkalmas. 

Az árvízvédelemmel kapcsolatban említeni kell az úgynevezett „villámárvíz” előfordulásának a 

lehetőségét is, amely a klímaváltozás hatására előforduló szélsőséges csapadékesemény kapcsán 

jelentkezhet. Ez ellen a csapadékvíz elvezetés gondos megoldásával lehet védekezni, ezért annak 

mielőbbi gondos felülvizsgálata is szükséges. 

A település környezeti állapotának alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát 

meghatározó közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy közvilágítása az esztétikus egyedi 

lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott, így 

arculat-alakító hatása nem érvényesülhet. 

 

2.8. Környezetvédelem 

Óbarok környezeti állapota alapvetően kedvezőnek mondható. A településen jelentősebb ipari üzemek 

nem találhatók, a családi házas beépítéséből adódóan a belterületek jelentős zöldfelületi borítottsággal 

rendelkeznek, a természeti táj közelsége szintén előnyös adottság. A település lakosságának 

életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, természeti értékeket veszélyeztető tartós környezeti 

terhelést az M1-es főforgalmi út jelenléte jelenthet, mely a belterületek közvetlen közelében halad. 

A talaj és a vizek állapotát a mezőgazdasági területeken történő műtrágya- és vegyszerhasználat 

veszélyezteti, a patakok mentén a belterületi szakaszokon gyér a tájfásítás emiatt itt a vizek a 

tápanyagterhelésnek, szennyeződéseknek fokozottan kitettek. A település közigazgatási területének 

többsége nitrátérzékeny, ezért fontos a helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásainak alkalmazása. A 

település alacsonyabban fekvő, lankásabb részeinek jó termőtalaja a mezőgazdasági tájhasználatra 

alkalmas, a déli településrészen kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek is vannak. A 

talajminőséget a nagyegyházi részen a belterülettől északra kitettségéből adódóan a szélerózió némiképp 

rontja. Termőföld-védelmi szempontból konfliktust jelent, hogy a település legértékesebb termőtalajú 

területei évek óta beépítésre szánt gazdasági területté vannak kijelölve. Betelepülésük egyelőre nem 

kezdődött meg. 

A talajrombolás legjelentősebb formája az ásványanyag kitermelés, a földtani közeget veszélyeztető 

létesítmények a szigeteletlen hulladék lerakók. A község területén az egykori hulladéklerakó bezárt és 

rekultiválásra került. Található két hatályos bányatelek a településen, ezek azonban bezártak, tájrendezés 

alatt állnak, így környezeti konfliktust nem okoznak. 

Az FMTrT alapján a település a Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett település, a korábbi 

mélyművelésű bányák miatt alábányászottsággal érintett. Az aláfejtéseket felszínmozgások által 

potenciálisan veszélyeztetett területekként ajánlatos figyelembe venni, ahol a nagyobb mozgások, 

süllyedések már lezajlottak, de nem lehet kizárni a felszínmozgások előfordulását. Az adatszolgáltatások 

szerint az aláfejtés belterületet nem érint. 

Óbarok területe Magyarország szeizmikus zónatérképén, az 1-5. skálán a 3. ill. 4. zónába esik, ami azt 

jelenti, hogy földrengések előfordulásának valószínűsége a 3. zónában átlagos, a 4. zónában átlagosnál 

valamivel gyakoribb. A 4. zónában található területeken a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű 

új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez tartószerkezeti tervet kell készíteni. 

Óbarok a Közép-Duna vízgyűjtő-tervezési alegység nyugati részén helyezkedik el. A település 

legjelentősebb felszíni vízfolyása a Váli-víz, mely egész évben szállít vizet. Ezen kívül kisebb 

vízfolyások találhatók Nagyegyháza északi részén. A vízfolyások biológiai elemek szerinti állapota 

gyenge, fizikai és kémiai elemek szerinti állapota mérsékelt, hidromorfológiai tekintetben szintén 

mérsékelt, ökológiai minősítése gyenge, kémiai állapota jó. Összességében a víztest állapota gyenge. 
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Nagyegyháza területén felszíni állóvizek a Váli-víz felduzzasztásával létrejött tavak, melyek állandó 

vízborítással rendelkeznek. Vízminőségükre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. Az óbarki 

településrészen állóvíz nem található. 

A felszíni vizek terhelő forrásaként az Óbarok déli részén elhelyezkedő kistérségi szennyvíztisztító telep 

említhető. Az itt kezelt tisztított szennyvizeknek befogadója a Váli-víz. A tisztítóval kapcsolatban 

korábban merültek fel vízminőségi problémák, nemrégiben azonban felújításra került. 

További terhelő tényező, hogy sem Óbarok, sem Nagyegyháza belterületén nincs kiépült 

szennyvízcsatorna hálózat. 

Felszíni vizek kapcsán említendő továbbá, hogy a település a vízügyi ágazat a nyilvántartása szerint a 

villám-árvizek előfordulásának szempontjából magas kockázatú települések közé tartozik, ahol magas 

vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi vízelöntést okozhat. 

A felszín alatti vizeknek kiemelt szerepe van az ivóvízellátásban és a balneológiában. Óbarok a 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan (és 

kiemelten) érzékeny, illetve érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település. 

Vezetékes ivóvízellátását Óbarok településrészen a FejérVíz Zrt., Nagyegyházán az ÉDV Zrt. 

szolgáltatja. A település közcsatorna hálózattal nem rendelkezik, így a felszín alatti vizek és a talaj 

szennyezése ebből a szempontból jelentős kockázatú! A települést három vízbázis érinti, ezek közül egy 

saját és kettő Tatabánya felől átnyúlik, melyek egyike sérülékeny. 

A község területe öt felszín alatti víztesten fekszik: a „Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 

Budapest alatt” sekély hegyvidéki, a „Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks” sekély porózus, a 

„Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks” porózus és a „Dunántúli-középhegység - Budai-források 

vízgyűjtője” hidegkarszt felszín alatti víztestek területén. A víztestek mennyiségi állapotukat tekintve jó 

állapotúak, a Budai források vízgyűjtője kivételével gyenge kockázatuk van. Kémiai minősítés 

szempontjából a Budai források vízgyűjtője és a Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks gyenge, a 

többi vízgyűjtő esetében jó. Az OTrT Óbarok közigazgatási területén jelöl országos vízminőség-védelmi 

terület övezetébe tartozó területeket, melyek a nyílt karsztterületeket és a vízbázisok hidrogeológiai 

védőterületeit fedik le. 

A községben a szelektív hulladékgyűjtést házhoz menő rendszerben végzik. A közszolgáltató a 

vegyesen gyűjtött települési hulladékot hetente, a szelektíven gyűjtött papírt, fémet és műanyagot, 

havonta szállítja el. A zöldhulladékot szezonálisan havonta egy alkalommal lehet kitenni. A 

közszolgáltató a közszolgáltatás részeként alkalmanként, házhoz menő lomtalanítási lehetőséget 

biztosít. Veszélyes hulladék elhelyezésére a Tatabányán üzemelő hulladékudvarban van lehetőség. 

A légszennyezés terjedési lehetőségeit a domborzat, természeti adottságok és az uralkodó szélirány 

határozzák meg. Óbarok ebből a szempontból kedvező adottságokkal rendelkezik, az ÉNy-DK-i 

irányban nyitott völgy gyors átszellőzést biztosít. A településen nem található jelentős légszennyező 

pontforrás. A levegő állapotára a közlekedési eredetű légszennyezés van hatással, az M1-es autópálya 

és az 1. sz. főút forgalma okoz nagyobb levegőterhelést környezetében. Az autópálya sajnálatos módon 

a belterületek közvetlen közelében helyezkedik el. Azonban az M1 autópálya tervezett bővítése kapcsán 

végzett mérések és számítások szerint a belterületeket nem éri jelentős légszennyezés, minden esetben 

határérték alatt marad. 

Óbarok közigazgatási területén nem található légszennyezettség-mérő állomás. A légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az ország területét 

légszennyezettség szerint zónákba sorolja. Óbarok a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A 

besorolás a település kedvező levegőminőségi állapotát mutatja, ahol a legtöbb vizsgált légszennyező 

anyagra vonatkoztatott légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg. 
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A község gázfűtéses lakásainak száma alacsony, 2019-ben mindössze 32,3 %. Ebből látszik, hogy a 

hagyományos fűtési módokból eredő levegőszennyezés mértéke viszonylag magas. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területnek tekintendők a Natura 2000 

területek, és az ökológiai hálózat magterületei, mint természetvédelmi érdekű területek. 

Jelentősebb környezeti zajt, rezgést okozó üzemi tevékenység Óbarok közigazgatási területét nem 

érinti, a szórakozóhelyek működése nem jár jelentős zajterheléssel. A közigazgatási területen környezeti 

zaj a közlekedésből származik, az M1 autópálya okoz jelentősebb zajterhelést, mely a belterületek 

közvetlen közelében helyezkedik el. Az autópálya forgalma határérték feletti zajterhelést okoz mindkét 

belterületen éjjel és nappal is, a meglévő zajvédelmi létesítmények ellenére. A településen áthaladó 

vasút lakott területektől távol helyezkedik el, zajterhelése nem okoz problémát. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 

3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS 

A helyzetelemzés értékelése, szintézise a tényleges állapotot értékeli, továbbá a települési környezettel 

szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témaköröket kiemeli. A 

település adottságait, lehetőségeit és a fejlesztés korlátait foglalja össze, a települést veszélyeztető 

hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

A települést jellemző belső folyamatok leírása, elemzése és értékelése témakörönként az 1. és 2. 

munkarészekben található. 

 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 

értékelése 

A SWOT elemzés módszerét alkalmazzuk a település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső 

és belső tényezők összefoglaló értékeléséhez. Ez a módszer az erősségek, gyengeségek, valamint a 

lehetőségek és veszélyek meghatározásával foglalja rendszerbe a vizsgálatok eredményeit. 

Az erősségek és gyengeségek belső tényezők, amelyekre a településnek közvetlen ráhatása van, amire 

a település ráerősíthet, illetve amit mérsékelhet. A lehetőségek és veszélyek pedig külső tényezőknek 

tekinthetők, melyekre a településnek alig, vagy egyáltalán nincs közvetlen befolyása, de bekövetkezésük 

javítja vagy rontja az erősségek hasznosításának, a gyengeségek mérséklésének az esélyét. 

A térben lehatárolható értékek és problémák a fejezethez tartozó érték- és problématérképen kerültek 

bemutatásra. 

 

SWOT analízis 

Épített környezet 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• hagyományos településszerkezet, 
egységes utcaképek 

• az autópálya zavaró környezeti hatásai, 
valamint fragmentáló hatása korlátozzák a 
település területhasználatát,  

• alulhasznosított területek 

• a szennyvízcsatorna-hálózat hiánya korlátozza 
a fejlesztési lehetőségeket 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• kijelölt fejlesztési területek bőséges 
kínálata  

• a kijelölt nagyarányú gazdasági területek 
megvalósulása gyengítheti az idegenforgalmi 
lehetőségek megvalósulását 
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Táji- és természeti környezet 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• változatos táji környezet, (változatos 

domborzat, mozaikos tájszerkezet) 

• sokrétű tájhasználat (erdőgazdálkodás, 

gyepgazdálkodás, állattartás, szántóföldi 

termesztés, halastavak, kertes területek) 

• kisvízfolyások jelenléte kül- és 

belterületen, ökológiai folyosó szerepe 

• értékes, nemzetközi és hazai 

természetvédelmi oltalom alatt álló 

területek 

• különleges tájképi elemek, melyek nagy 

távolságból is jól érvényesülnek 

• idegenforgalmi tájpotenciál – bakancsos, 

kerékpáros, falusi és lovas turizmus 

fejlesztésére alkalmas terület 

• jó mezőgazdasági tájpotenciál 

• a patak menti ökológiai folyosó helyenként 

megszakad 

• táji potenciálnak nem megfelelő 

településszerkezeti besorolás (autópályától 

távolabb eső gazdasági területek, 

településképileg értékes területek beépülése) 

• rekreációs lehetőségek kihasználatlanok 

• közjóléti funkciók hiánya elsősorban Óbarkon 

• gyenge tömegközlekedési kapcsolatok 

• autópálya jelenléte, ökológiailag szeparáló, 

tájképileg kedvezőtlen 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• a táj mezőgazdasági és turisztikai 

alkalmasságát figyelembe vevő 

gazdasági ágazatok erősödése (legeltetett 

állattartás, mezőgazdasági 

feldolgozóipar) 

• ökoturisztikai létesítmények és 

programok megvalósítása 

• idegenhonos növényállomány térhódítása, 

invazív növényfajok terjedése 

• az autópálya környezeti kibocsátásai a 

természeti értékekre káros hatással lehetnek, 

különösen a pihenőhelyeken és környezetében 

• a mezőgazdasági és turisztikai tájpotenciál 

figyelmen kívül hagyása, más gazdasági 

ágazatok előtérbe helyezése esetén a helyi 

erőforrások eltékozlása 

• a tájképi változásokat figyelmen kívül hagyó 

gazdasági fejlesztések  

• természetvédelmi érdekeket veszélyeztető 

tájhasználatok, intenzív gazdálkodás folytatása 

az érzékeny természeti területeken; a 

természetközeli élőhelyek további beszűkülése 

 

Zöldfelületi rendszer 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• lakosszámhoz viszonyítva elégséges 

kijelölt zöldterület 

• nagy lakókertek miatt viszonylag magas 

belterületi zöldfelületi arány 

• A Váli-víz és Nagyegyházán a kisebb 

vízfolyások, tavak jelenléte, erős 

belterületi zöldfelületi tengely 

• Nagyegyházi faluközpont magas 

zöldfelületi borítottsága, zöldterület 

jellegű kialakítása 

• A közigazgatási terület zöldfelületi 

rendszere jó: magas az erdősültség, sok a 

• A kijelölt zöldterületek jelentős része 

magántulajdonban van, funkcióját nem tudja 

betölteni 

• a köztulajdonú zöldterületek használati értéke 

gyenge, szegényes a növényállományuk 

• Közjóléti funkciók hiánya 

• Óbarkon a zöldfelületi intézmények 

növényállománya elenyésző (temetők, 

sportpálya) 

• Utcafásítások hiánya elsősorban Óbarkon 

• Zöldfelületi összekötő elemek folytonosságának 

hiánya 
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gyepterület és a ligetes cserjés állomány 

az utak és vízfolyások mentén 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• funkcionális és esztétikai zöldfelület-

fejlesztéssel a zöldterületek használati és 

díszítő értékének növelése, vonzó 

lakókörnyezet, településkép elérése 

• a széles lakóutcák egységes zöldfelületi 

fejlesztésre, fasorok telepítésére 

lehetőséget adnak 

• a növényállomány folyamatos 

gondozása, ápolása, szükségszerű 

megújítása 

• a belterület-közeli erdők közjóléti 

szerepének erősítése 

• belterület-közeli tavak rekreációs 

potenciálja 

• a meglévő állapot fennmaradása esetén 

használaton kívüli zöldterületek, zöldfelületi 

funkcióval ellátatlan településrészek 

• a gazdasági létesítmények telepítésekor 

háttérbe szoruló zöldfelület-fejlesztés esetén a 

gazdasági területek terjeszkedésével jelentős 

biológiailag inaktív felületek kialakulása 

 

Közlekedés, Infrastrukturális adottságok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• közvetlen autópálya kapcsolat 

• országos utak biztosította jó kapcsolatok 

• a települést kettévágó közlekedési folyosók 

• nincs közvetlen vasúti kapcsolat, nincs saját 

állomás 
LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• tovább javuló főúthálózati kapcsolatok 

• vasúti és helyközi autóbusz menetrendek 

összehangolása 

• burkolatépítés a helyi utcákban 

• járdaépítés, kerékpárút építés 

• közúti közösségi közlekedés kiterjesztése 

a Gesztenye sorra 

• helyi útépítések elmaradása 

 

 

Közmű adottságok 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• rendelkezésre álló vízhálózat 

kiépítettsége 

• vízműkút megléte 

• a közcsatornás szennyvízelvezetés nem áll 

rendelkezésre 

• közvilágítás mennyiségi és minőségi 

hiányosságai 
LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• alternatív energiaforrások egyre jobb 

kihasználása 

• infokommunikációs technika lehetőséget 

nyújt az otthonról történő munkavégzésre 

• talaj- és talajvízszennyezés 

• környezeti károk előfordulása, a vízrendezés 

egyre költségesebbé válik, 

• túlzott lakosságot terhelő költségek az 

infrastruktúra kiépülésének eléréséhez 

• megújuló energiaforrások megtérülése 

bizonytalan és hosszú távú 
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Környezetvédelem 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

• Nincs jelentős környezetszennyező ipari, 

üzemi létesítmény 

• Jelentős zöldfelületi borítottság 

következtében kedvező levegőminőség 

• Jó minőségű termőföldek megléte 

• Saját ivóvízbázis, mely nem sérülékeny 

• Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer 

• Magas erdősültség és természetközeli 

növényzet aránya 

• Megújuló energiaforrások alacsony használata 

• A településen nincs szennyvízcsatorna hálózat 

• Külterületen előforduló illegális 

hulladéklerakások 

• A Váli-víz minősítése gyenge, ma bekerülő 

szennyezőanyagok aránya meghaladja a 

vízfolyás ökológiai karbantartó képességét  

• A talajminőség romlása a szélerózió, 

nitrátterhelés következtében 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

• Környezetbarát gazdasági vállalkozások 

megtelepedése, 

• Pályázati forrásból energetikai 

korszerűsítés, megújuló energiaforrások 

nagyobb mértékű hasznosítása 

• Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, 

ingatlanok rákötése, külterületi 

szennyvízkezelések fokozott ellenőrzése 

• A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének 

további fejlesztése 

• Az autópálya növekvő forgalma a környezeti 

zaj- és rezgésterhelés, valamint a 

légszennyezettség növekedését eredményezheti  

• Autópálya pihenő környezete 

elszennyeződésének veszélye 

• A nyílt karsztterületek fokozott szennyeződés-

érzékenysége 

• A Váli-víz ökológiai állapotának további 

romlása 

• A fejlesztési területek betelepedése során 

szennyező ipari létesítmények megjelenése, a 

környezetterhelés növekedése 

• A beépítések intenzitásának növekedése miatt a 

kondicionáló zöldfelületek csökkenése 

• Jó minőségű termőföldek más célú 

hasznosításának igénye 

• A táji adottságokat figyelmen kívül hagyó 

hasznosítás következtében környezeti 

konfliktusok 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A településtervezésnek az egyik legfőbb funkciója, hogy összehangolja, a kitűzött célok teljesülése felé 

terelje a fejlesztés nagyszámú résztvevőjének gondolkodását és cselekvéseit. Ez akkor biztosítható, ha 

a fejlesztési és rendezési tervek szereplői között konszenzus alakul ki, és minél inkább teljes megegyezés 

van azok céljaiban. Általában a közérdek sem homogén. Az érdekérvényesítést elősegítendő 

jogszabályok szabályozzák a településrendezési tervek egyeztetési, véleményeztetési folyamatát a 

közérdek és a magánérdekek érvényesítésének viszonyát a településrendezési tervezésben. 

A településeknek az a funkciójuk, hogy optimális térbeli, műszaki feltételeket biztosítsanak a települési 

társadalom életének. Mindezt természetesen csak az adott gazdasági lehetőségek keretein belül és az 

adott technikai lehetőségek szintjén tehetik. 

Ebből következik, hogy a települések fejlődése, és a fejlődésbe való beavatkozások jellege, tartalma 

beépül az adott társadalom viszonyaiba. Mivel a társadalomnak egyáltalán nem mindegy, hogy a 

települések milyen térbeli keretet biztosítanak életfolyamataihoz, a városépítés egész eddigi 

történetében nyomon követhető a települések fejlődésének valamilyen legitim társadalmi befolyásolása. 

Ez a funkciója a tervezésnek is. 

A fejlesztési és rendezési tervek közötti alapvető különbségek: 
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A fejlesztési típusú tervdokumentumok a fejlesztési célokat jelölik ki és döntően gazdasági, terület- és 

településpolitikai megalapozottságúak, a rendezési tervek pedig döntően tér-műszaki jellegűek és a 

fejlesztési dokumentumokra épülve a területek felhasználási lehetőségeivel, s ezzel összefüggésben az 

építés lehetőségeivel, szabályozásával foglalkoznak. 

A fejlesztési típusú tervdokumentumok a miért, a mit, a mikor és a miből kérdésekre adnak választ. A 

rendezési típusúak a hol és hogyan kérdéseket válaszolják meg. Míg a fejlesztési típusú tervek általában 

nem, vagy csak a tervet jóváhagyó szervezetre tartalmaznak kötelező előírásokat, a rendezési tervek 

szabályozási munkarészei viszont jogi hatállyal is bírnak. A mai hazai gyakorlatban a tervműveletek 

tehát fejlesztési és rendezési típusúakra osztódnak. 

A két különböző típusú tervművelet között tehát kölcsönös, horizontális kapcsolatok vannak. 

 

3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalóját térképi formában a VR-É és VR-P jelű tervlapok 

tartalmazzák. 

 

 

 


